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Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı açıklandı

Çaışı ilama Mal Projesi Macalı
Bursa Müzesi IBursa Müzesi

Müdürlüğü uzman
ları denetiminde Çar 
I şı alanında gerçek
leştirilen araştırma 
kazısının sonuçlarını 
değerlendiren Bursa 
Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu bekle
nen kararı verdi. 
Tarihi buluntular 
nedeniyle durduru
lan alan için tadilatı 
öngören alternatif 
Avam projeleri 
hazırlanacak.
Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Çift sandık
AKP hükümetinin Cumhurbaşkanı’nı 

TBMM seçememesi sonucu doğan gergin
likler sürüyor.

Bu gerginlikler AKP içinde de çalkalan
malara neden olmaya başladı.

Onlar ne kadar ılımlı islamı temsil etseler 
de, yanlarına müslüman sol bazı eski tüfek
lerini alıp vitrin yapsalar da gerginlik 
azalmıyor giderek artıyor.

Dün, TBMM de Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer tarafından veto edilen 
Anayasa’nın Cumhurbaşkanını halk seçme
si ve milletvekili seçimlerinin 4 yılda bir 
yapılmasıyla ilgili görüşmelerde de aynı 
gerginlik yaşandı.

k AKP çoğunluklu ANAP destekli meclis- 
[j ten değişiklik geçti. Devamı sayfa 5’de

Genel KuruPda oy 
pusulası gerginliği
AKP'li bazı milletvekillerinin oy 
pusulaları verilirken, beyaz yeri 
ne kırmızı oy pusulası verme
sine, Anayasa Komisyonu Başka 
nı Bur han Kuzu'nun da oy pusu
lalarının bulunduğu zarflan açıp 
bakmasına CHP'li milletvekil leri 
tepki gösterdi. Haberi syf 7’de

Cumhurbaşkanını 
halk seçecek

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, 
Meclis'e iade ettiği “Cumhurbaşkanını hal 
kın seçmesini” öngören Anayasa değişik
liği paketi ikinci tur oylaması Meclis Genel 
Kurulu'nda kabul edildi. Haberi syf 3’de

Seri katiller hakim karşısına çıktı
7 kişiyi öldürüp bir kişiyi 
yaraladığı iddia edilen 
Yiğit Bekçe ve Mehmet 
Karabasan Adapazan'nda 
hakim karşısına çıktı. Bekçe 
ve Karabasan hakkında, 
"kasten adam öldürme" 
suçundan Türk Ceza Kanu 
nu'nun 82/1. maddesinin 
(h) fıkrası gereği, 2'şer kez 
ağırlaştırıl mış müebbet 
hapis cezası ile "gece vakti 
birden fazla kişiyle silahlı 
yağma" suçundan TCK'nın 
149/1. maddesi uyarınca 
2'şer kez 10'ar yıldan 15'er 
yıla kadar hapis cezası 
talep ediliyor. Sayfa 5’de Yiğit BEKÇE Mehmet KARAHASAN
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Engeli sevgiyle aşmak....

Bisikletler tehlike saçıyor
Gemlik'te özürlüler Şenliği yapılıyor..
Artık geleneksel oldu..
Tamer öğretmen'in önderliğinde ve ey 

sahipliğinde yürüyen etkinlikler önemli bir 
"gereksinimi" karşılıyor..

Etkinlikler Karacaali ve Hasanağa Gençlik 
Kamplarında gerçekleştiriliyor..

Tamer Öğretmenin can-ı gönülden çabalan 
her övgünün üzerinde..

Önceki gün Karacaali Kampı'nda düzenlenen 
"eğlence gecesine "oğlum Onat'la katıldım.. 
Yaşamımın en mutlu bir o kadar da anlamlı bir 
gecesine tanıklığım, bana ciddi dersler verdi..

Çocukların ve ergenlerin akıl almaz enerjileri 
ve yaşam hevesleri "engeFin sadece bir kavram
dan öte anlam taşımadığını gösterdi..

O da şu: Yüreklerdeki engel kalktığında 
"yaşamda" aşılamayacak engel yok..

İstatistikler Türkiye'de engelli sayısının genel 
nüfûsun yuZde T4'ü'nü kapsadığını söyı’uyor.

Ne var ki..
Yüreğindeki engeli kaldıranları engelli saymak 

çok da doğru bir yaklaşım değil.
Kaldı ki engellilik sadece doğuştan değilson- 

radan da oluşabiliyor.
Onun için..
Doğuştan ya da sonradan fiziksel ya da zihin

sel bir engelle karşılaşan biri yaşamla 
dostluğunu sürdürebiliyorsa o dünyanın en ver- . 
imli, mutlu ve üretken insanı..

Ama ..
Bir de aşağıda örneklerini vereceğim engellil

er var .. Ve oranları da tolere edilemeyecek kadar 
yüksek..

Daha da kötüsü tedaviye yanıt vermiyorlar.. 
Onlar kim mi?
Eli, ayağı, kolu, ağzı, dili, gözü, beyni, aklı olup 

ısrarla sözünde durmayan, başka larının derdini 
bilmeden en büyüğünün kendi derdi olduğunu 
düşünenler..

Çalışmayı pek sevmeyen, yan gelip yatan, 
konuşmaya geldi mi ülkeyi oturduğu yerden kur
taran, sadece kendi düşüncelerini önemseyen, en 
doğrusunu kendisi bilen, kibirli, kıskanç, sorum
suzlar..

Özür dilemeyi bilmeyen, bir gün öleceğinin 
farkında olmayan, hırslarına yenik düşen, her 
şeyin merkezine kendini koyan, sahtekârlığın bin 
bir türlüsünü bilen, iki yüzlü, kolay terk edebilen, 
merhamet duygusundan yoksun, çıkarcılar..

Kaldırımda yürümeyi bilmeyen, bütün yolların 
kendisine ait olduğunu sanan, direksiyon başına 
geçince kimsenin hakkına saygı göstermeyen, 
arabadan dışarı çöp atan, insanlara küfür yağdır
mayı marifet sayan, parasıyla her şeyi satın ala
cağını düşünen, bir şey olmadığı halde kendini 
bir şey sanan, saygısızlar..

Karşısındakiler! küçük gören, kendini dev 
aynasında gören, akşama kadar mafya dizi leri 
izleyip göbeğini kaşıyan, hep başkala rında hata 
bulan ve kindarlar..

Asıl uğraşının bu insan tipi üzerinde yoğun
laştırılması, devletin ve sivil toplum kuru
luşlarının tüm olanaklarını seferber etmesi 
gerekiyor.

Toplum ancak, bu sosyo-psikolojik yakaların 
oranının en aza indirilmesiyle kalkınır..

Oysa.. Engeli olupta engeli sevgiyle, umutla, 
iyi niyetle, özveriyle aşanların topluma katkıları 
yüksek..

Hiç bir şey yapmasalar da "sevgi” taşıyorlar..
Az şey mi?
Şenlikten girdik nereden çıktık..
Ama gerçeğimiz bu...
Evetttt..
Engel tanımayanlar şenliklerin ve geçirilen 5 

günün damaklarında bıraktıkları tatla bir sonraki 
yılı hasretle bekleyecekler..

Onlara bu olanağı sağlayan "tüm gönül İ zenginlerine" toplum adına çok içten bir 
teşekkür.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yaz aylarının 
gelmesiyle cadde 
ve sokaklarda 
trafiğe çıkan bisik
let sürücüleri vatan
daşlara korkulu 
anlar yaşatıyor.
Dün saat 15.00 
sıralarında İstiklal 
Caddesi Ziraat 
Bankası yanında 
kaldırımda yürüye
meyen bir bayan 
yola ipince bisik
letin çarpmasıyla 
yere düştü.
Engin Yılda isimli 
b|r Vatandaşın 

. kullandığı bisik
letiyle çarptığı 
Münevver Ünverdi 
isimli bayan olay 
yerine çağrılan 
112 ambulansı ile 
Sahil Devlet Hasta 
nesi’ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Kaldırımlarda Vatan
daşların içindeye 
caddede araçların 
arasında gelişigüzel 
dolaşan bisikletler 
hem vatandaşlara 
hem de sürücülere 
tehlikeli oluyorlar. 
Alınan sıkı 
önlemlerle ilçe 
içinde gezinen 
Motosikletlere 
engel olan trafik 

ekipleri bisikletlere 
engel olmakta zor
luk çekiyorlar.

İznik Gölü’nde kirlilik alarmı
Yazla beraber İznik 
Gölü dolmaya 
başlarken, bu 
durum kirlilik 
ve bulaşıcı hastalık 
riskini de 
gündeme getirdi. 
Orhangazi merkezi 
ve köylerinin tüm 
atık sularının göle 
bırakılması sebe
biyle bulaşıcı 
hastalık riskinin 
önemli boyutlara 
yükseldiği açık
landı. Orhangazi 
Sağlık Grup 
Başkanlığı 
yetkilileri, 
vatandaşları 
göldeki kirlilik 
konusunda uyardı. 
Orhangazi sahil
lerimde yapılan 
ölçümlerde kirlilik 
oranlarının yüksek 
çıktığı belirtilerek, 
yaz aylarında göl

keyfi yaşamak 
isteyenlerin dikkatli 
olmaları istendi.
Göle gireceklerin 
dere ve şehir 
kanalizasyonlarının 
atıldığı mevkilerden 
uzak durmasını 
isteyen yetkililer, 
"Orhangazi'de 
yapılan ölçümlerde, 
bir çok mevkide 
kirlilik yüksek 
çıkmaktadır. 
Bunun sebebi de

kanalizasyon ve 
atık suların, dereler 
ve deşarj yerlerin 
den arıtılmadan 
verilmesidir.
Göldeki kirlilik, 
salgın hastalık 
tehlikesine de 
yol açmaktadır. 
Halkımızın sağlığı 
tehlikeye sokacak 
yerlerde göle 
girmemeye özen 
göstermesi gerek
mektedir" dedi.

Orhangazi'nin 
temiz bir göle 
kavuşabilmesi, 
kolektör 
ve arıtma tesisinin 
tamamlanmasından 
sonra mümkün ola
bilecek. Orhangazi 
Belediyesi arazisi 
içine kurulacak 
arıtma tesisi, 
Orhangazi ve 
öylerinden gelen 
atık suları arıtarak j 
göle bırakacak. . 
Yıllardır derelerden 
gelen ve deşarj 
merkezinden pom
palanan atık sular 
arıtılmaksızın 
fjöle bırakılıyor. 
İler Bankası'ndan 

sağlanan kredi 
ile yapılacak 
arıtma tesisinin en 
kısa zamanda 
hayata geçirilmesi 
bekleniyor.

Gemlik KBrfezO ABONE OLDUNUZ MUV
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı açıklandı

Çarşı alanına Tadilat Projesi yapılacak YazıYORVM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcan vural*l 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Yeni Çarşı alanında 
yapılan temel kazı 
çalışmalarında 
ortaya çıkan tarihi 
buluntular nedeniyle 
durdurulan alan 
için tadilatı öngören 
alternatif Avam pro
jeleri hazırlanacak. 
Bursa Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge 
Kurulu'nun Salı günü 
yaptığı toplantıda 
görüşülen çarşı 
alanında düşünülen 
cazibe merkezinin 
yapılacak tadilat 
projelerinin Gemlik 
Belediye Meclisi’nde 
onaylanması ile 
başlayacak sürecin 
en az bir yıl sürmesi 
bekleniyor. Tescilli iki 
adet çınar ağacı ve 
"korunması gerekli 
tabiat varlığı" olarak 
tescilli hellenistik 
duvar bulunan 
mülkiyeti Gemlik 
Belediyesine ait alan
da Bursa Müzesi 
Müdürlüğü uzmanları 
denetiminde gerçek
leştirilen araştırma 
kazısının sonuçlarını 

^değerlendiren Bursa 
kiiitür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu bekle
nen kararını verdi. 
Kurul, Bursa Müzesi 
Müdürlüğü uzmanları 
denetiminde gerçek
leştirilen araştırma 
kazısının sonucunda 
"Açığa çıkan kalın-

Cumhurbaşkanını halk seçecek
Cumhurbaşkanı Ah 
met Necdet Sezer'in, 
Meclis'e iade ettiği 
“Cumhur başkanını 
halkın seçmesini” 
öngören Anayasa 
değişikliği paketi ikin
ci tur oylaması Meclis 
Genel Kurulu'nda 
kabul edildi. Değişikli 
ğin tümü üzerinde 
yapılan gizli oylama 
ya, 397 milletvekili 
katılırken yasa, 21 ret 
oyuna karşın 370 mil
letvekilinin oyuyla 
kabul edildi. TBMM 
Genel Kurulu'nda, 
Cumhurbaşkanı Ah 
met Necdet Sezer'in, 
Meclis’e iade ettiği 
Anayasa Paketi'nin 
ikinci tur oylamasın
da paket aynen 
kabul edildi.
CUMHURBAŞKANI 
SEÇİM SÜRECİ

tıları koruyacak ve 
dışarıdan görülebile
cek şekilde onaylı 
projenin tadilatını 
öngören alternatif 
Avam projelerin 
hazırlanarak 
kurula iletilmesine; 
herhangi bir 
kalıntıya rastlanıl
mayan parselin 
kuzeyindeki Taksim 
sokakla ilişkili 
kasımda toprak

Cumhurbaşkanı seçi
mi, Cumhurbaşka 
mmn görev süresinin 
sona ermesinden 
önceki 60 gün içinde 
makamın herhangi bir 
sebeple boşalması 
halinde de boşalmayı 
takip eden 60 gün 
içinde tamamlanacak. 
11. Cumhurbaşkanı 
seçiminin ilk tur oyla
ması, kanunun Resmi 
Gazetede yayımını 
takip eden 40. gün
den sonraki ilk pazar 
günü yapılacak. İlk 
turda, geçerli oyların 
salt çoğunluğunu 
alan aday, Cumhur 
başkanı seçilecek. İlk 
oylamada bu çoğun
luk sağlanamazsa, 
oylamayı izleyen ikin
ci pazar günü, ikinci 
tur yapılacak. Bu oyla 
maya, ilk turda en 

kaymasını önlemek 
amacıyla istinad 
duvarı niteliğindeki 
perde duvarı uygula
masının sokak 
boyunca devam etti 
rilebileceğine" karar 
verildi. Hazırlanan 
projenin ihaleye 
verilmesinin ardın
dan 2007 yılı Aralık 
ayında bitirilmesi 
planlanan ve 
Gemlik'in tam ortasın 

çok oyu alan iki aday 
katılacak ve geçerli 
oyların çoğunu 
alan aday, Cumhur 
başkanı seçilecek. 
Anayasanın 101. 
maddesince gösteri 
len adaylar, yazılı 
muvafakatları, Ana 
yasadaki şartları içe 
ren ve diğer ilgili bel
gelerle, ilk tur oylama 
tarihinden 30 gün 
önce TBMM Başkan 
lığına başvuracak. 
Adayların başvuru
larında eksik bilgi ve 
belge tespit edilmesi 
halinde, TBMM Baş 
kanlığı tarafından, 
eksikliklerin gide 
rilmesi için 3 günlük 
kesin süre verilecek. 
Bu süre içinde eksik
liklerin giderilmemesi 
halinde adaylar, 
adaylıktan çekilmiş 

da bulunan cazibe 
merke zihin kurulun 
aldığı karar ile bir 
süreliğine de olsa 
gecikecek. Kurul 
kararının Gemlik 
Belediyesine ulaş
masının ardından 
başlatılacak tadilat 
projesi çalışmalarıyla 
gecikecek olan inşaa 
tın katlı otoparka 
taşınan esnafı 
memnun etmedi.

sayılacak.
TBMM Başkanlığınca, 
Anayasa’nın 101. 
maddesinde belirtilen 
nitelikleri taşıdıkları 
anlaşılan adaylara iliş 
kin kesin liste, 2 gün 
içinde ilan edilecek 
ve YSK'ya bildirile- 
cek«
OY SIRALAMASI 
ESAS ALINACA 
Cumhurbaşkanı 
adayı gösterilen 
kamu görevlisi, 
aday gösterildiği 
tarihten itibaren 
görevinden ayrılmış 
sayılacak. Görevin 
den ayrılan kamu 
görevlisinin Cumhur 
başkanı seçilememe- 
si halinde, görevine 
geri dönmesi 
konusunda ilgili 
kanun hükümleri 
uygulanacak.

Haddini bilmeyenler
Her türlü güce meydan okuyan bir siyasi 

tavır, kaba güç yoksulu ve ezilmişi bol top 
lumlarda iyi iş yapar.

Zaten Tayyip Erdoğan’a lider kimliği ka 
zandıran sebep de mağdur rolü ve Kasım 
paşalı tavrı değil miydi?

Ama kullandığı düşünce ve bilgisiz, ko 
nuşma yanlışına düşmüş bulunuyor Recep 
Tayyip Erdoğan.!

Bir yanlışı da Türk halkının devletle sü 
rekli kavga halinde bulunan siyasetçilere 
güvenmediği, sevmediği gerçeğini göz ardı 
etmesidir.

Bu çoğunluğa sahipken, Cumhurbaşkanı 
seçememek bir parti lideri için kolay hazme 
dilecek başarısızlık değildir.

Doğru ama mağduriyetten menfaat üret
mek konusundaki becerikliliği ile Recep 
Tayyip Erdoğan, seçimde çok verimli bir 
istismar kozu zaten elde etmişti.

“Cumhurbaşkanını mecliste seçecektik, 
seçtirmediler.

Öyleyse halka gidelim dedik, onun da 
önünü kapatıyorlar.

Biz daha ne yapalım?”
İşin aslını bilmeyen için iyi yalan..
Seçim meydanlarında ölçülü bir siyaset 

adamına davayı kazandıracak yeterlikte bir 
feryat üretebilirdi bu sözler.

Ama, Başbakan kalite üzerinde değil de, 
fırsatlar üstünde yükselen liderliğinin ölçü 
süzlüğü ile kendini ve partisini mağdur, 
Anayasa Mahkemesi’ni rakip göstermekte 
çok ileri gitti.

Yüksek mahkemenin, meclisin cumhur
başkanı seçmekle ilgili toplantı yeter sayısı 
üstüne verdiği kararı, teknik olarak eleştire
bilirdi. Fakat orada duramadı

“Tarih bu kararı alanları yargılayacaktır.” 
dedi.

“Ben tarafsız yargı istiyorum” dedi.
“Bu 367 bitmedi, çok konuşulacak” dedi.
“Bu yargı için talihsizliktir, yüzkarasıdır” 

dedi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğ 

cu, Başbakan’a bütün siyasetçilerin de 
ibret alması gereken bir cevap verdi.

O’na haddini aştığı uyarısında bulundu.
“Kuvvetler ayrımı” ilkesinin devlet organ 

lan arasında üstünlük sıralaması anlamına 
gelmediğini hatırlatarak, ciddi bir tespit 
yaptı:

Ağır suçlama...
Hedef gösterilmesinin ardından, Danış 

tay’ın uğradığı saldırı, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Tülay Tuğcu’nun yaptığı tespiti, 
suçlama ve suç duyurusu niteliğine soku 
yor.

Bu bir suçtur..
Ülkeye istikrar getirmekle övünen Recep 

Tayyip Erdoğan, seçime giderken halkına, 
hukuk devleti, demokrasi vaat eden, bir 
lider olma özelliğini kaybettiğini, asıl örne 
ğini, yargıya yönelik tutumu ile kendisinin 
yarattığını göremiyor ?

Acaba, o’na söz dinletecek bir ulema 
yok mu kıyıda köşede?

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Karfez ABONE 
OLDUNUZ

OEMLİlt'*lH İLK (İÖUlOK SİYASİ GAZETESİ MU?
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TSO Gazi İlköğretim Okulu’nda Etnografya ve Tarih Sergisi açıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu’nda 
Etnografya Tarih 
Sergisi açıldı.
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu'nun 

da bazı tarihi eşya 
ile katıldığı sergi 
görülmeye değer 
nitelikte.
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu Müdür Vekili 
Haşan Arı ile Sosyal 
Bilgiler öğretmenleri 

İsmail Gazi, Yusuf 
Topal ve Ali Kan'ın 
büyük uğraşlar ve 
rerek elde ettikleri 
birbirinden eşsiz 
tarihi giysi ve eşya ile 
paralar ilgi 
çekiyor.

Sergide Atatürk'ün 
yakın arkadaşlarına 
ait eşyalar ile eski 
tarihlerde kullanılan 
bakır eşyalar de 
bulunuyor.
Sergide ayrıca 
hazırlanan şark 

köşesinde çeşitli 
yörelere ait kıyafetler 
yer almakta.
Cumhuriyet ve 
Osmanh dönemlerine 
ait paralar ve eski 
Gemlik resimlerinin 
de bulunduğu

Etnografya 
Tarih Müzesinde 
Kore Gazisi 
Merhum Mehmet 
Kınabaş'a 
verilen gazi 
madalyası da 
sergileniyor.

OKS izni 4-10 
Haziran arası

Ortaöğretim Kurumlan Öğ 
renci Seçme ve Yerleştirme 
Sınavı'na (OKS) girecek ilk 
öğretim son sınıf öğrencile 
rinin izni 4 Haziran Pazarte 
si günü başlıyor. İlköğretim 
son sınıf öğrencileri, 
sınavlara psikolojik olarak 

daha rahat girmelerinin 
sağlanması ve motivasyon
larının artırılması ve stres 
ten uzak kalmaları amacıyla 
OKŞ'nin yapılacağı 10 
Haziran Pazar gününe 
kadar izinli sayılacaklar.
Bu öğrenciler,

11 Haziran Pazartesi 
gününden itibaren, 
ilköğretim okullarının yaz 
tatiline gireceği 19 Hazirana 
kadar eğitime devam ede
cekler. Lise son sınıf 
öğrencileri ise 8 Haziran 
Cuma gününden itibaren

ÖSS'nin yapılacağı 
17 Haziran Pazar 
gününe kadar izinli 
sayılacaklar. Lise son 
sınıf öğrencileri, 18 ve 
19 Haziran günlerinde 
okula devam 
edecekler.

BURSA Ki BAP
HİZM€TİNİZ€ 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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Seri katiller hakim karşısına çıktı
Türkiye yı dehşete 
düşüren ve bir hafta 
içinde 7 kişiyi öldü 
rüp bir kişiyi yarala 
dığı iddia edilen 
Yiğit Bekçe ve 
Mehmet Karahasan 
Adapazan'nda hakim 
karşısına çıktı. 
Sakarya 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görü 
len davada Ankara 
Sincan Cezaevi'nde 
bulunan Yiğit Bekçe, 
Mehmet Karahasan 
ile Ferizli Cezaevi'n 
de bulunan Aykut 
Okumuş hazır bulun
du. Duruşmaya öldü 
rülen Mehmet Ça 
kır'ın ailesi de katıldı. 
Hendek ilçesi Kargah 
hanbaba mevkiinde 
petrol istasyonunda 
çalışan Mehmet 
Çakır'ı pompalı tüfek
le öldürdükten sonra 
olayı gören çoban 
Dursun Dere'yi yara 
ladıkları iddiasıyla 
müebbet hapis ceza
sı talebiyle yargıla 
nan Yiğit Bekçe ve 
Mehmet Karahasan 
mahkeme heyetine 
ifade verdi.
Yiğit Bekçe, ifadesin 
de, bu zamana kadar 
bazı şeyleri anlata
madığını belirterek 
"Yüksek dozda uyuş
turucu kullanıyor
dum. Benzinliğe git
tiğimizde yanımızda 
Okumuş yoktu. 
Benzin aldık. Tartış 
manın neden çıktığını 
bilmiyorum ama iki 
kişiye ateş ettim. 
Nerelerine geldi 
bilmiyorum" dedi. 
Mahkeme heyetinin 
çelişkili ifadeler 
verdiğini söylemesi 
üzerine Bekçe, 
"Benzinlikte kamera 
sistemi varsa olayın 
nasıl gerçekleştiğinin 
incelenmesini talep

YİĞİT BEKÇE MEHMET KARAHASAN

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ediyorum" diye 
karşılık verdi. 
Diğer sanık Mehmet 
Karahasan ise 
Bekçe'nin verdiği 
ifadeleri doğruladı. 
Mersin'e asker 
arkadaşının yanına 
gitmek için yola 
çıktıklarını anlatan 
Karahasan, şöyle 
konuştu: "Mersin'e 
giderken Hendek'te 
benzin istasyonuna 
yakıt almak için uğra 
dik. Ben arabanın 
bakımıyla ilgilenir 
ken, Bekçe'nin ofise 
girerek pompalıyla 
ateş ettiğini duydum. 
Bu esnada Bekçe, 
çobanlık yapan şahsı 
görüp ona da ateş 
etti. Kaç el ateş 
ettiğini hatırlamıyo
rum. Hendek'teki 
benzin istasyonuna 
gittiğimizde yanımız
da Okumuş yoktu." 
Mahkeme heyeti, 
Hendek'teki benzin
likte kamera sistemi
nin olup olmadığı 
konusu, varsa kayıt
ların CD'ye çekilip 
mahkemeye gönde 
rilmesi ve Adli Tıp 
Kurumu'ndan alı
nacak otopsi raporu
nun eklenerek 

mermilerin hangi 
silah lardan çıktığının 
tes pit edilmesi 
gerekçesiyle duruş
mayı ileri bir tarihe 
erteledi. Tutuklu 
sanıklar Bekçe ve , 
Karahasan ise adliye- 
den geniş güvenlik 
önlemleri altında 
Ankara'ya gönderildi. 
Sanıkların verdiği 
ifadeler doğrultusun
da, Aykut Okumuş'un 
tutuklama koşulları 
ortadan kalktığı için 
tahliyesine karar 
verildi. Okumuş'un 
avukatı Ali Ateş; 
müvekkilinin olay 
gerçekleştiğinde 
jandarmaya gelerek 
teslim olduğunu 
belirterek, "Olayda 
şüpheli değildi.
Daha sonra sanık 
yakalandı, fakat 
hiçbir zaman bu olayı 
kendisinin gerçek
leştirmediğini, 
olay içerisinde fail 
olmadığını, yardım 
ve yataklık yap
madığını anlattı. 
Diğer sanıkların 
ifadeleri bugüne 
kadar tespit 
edilemediği için 
Aykut tutuklu kaldı. 
Dosyada tanık ve

Güne Bakisi

sanık ifadeleri 
dinlenildiği zaman 
Aykut'un olayla 
hiçbir ilgisi olmadığı 
görüldü. Bu nedenle 
mahkeme tarafından 
tahliye kararı verildi. 
Süreç bundan sonra 
da devam ediyor. 
Gerisini hepimiz 
göreceğiz" dedi. 
Adliye çıkışında 
Okumuş'un yakınları 
ise "Suçsuzluğu 
anlaşıldı" dediler. 
Öldürülen Mehmet 
Çakır'ın yakınları 
ise gazetecilere 
"Konuşmama hakkını 
kullanacağız" diye 
karşılık verdi.
HAPİS CEZALARI 
Bekçe ve Karahasan 
hakkında, "kasten 
adam öldürme" 
suçundan Türk 
Ceza Kanunu'nun 
82/1. maddesinin 
(h) fıkrası gereği, 
2'şer kez ağırlaştırıl 
mış müebbet hapis 
cezası ile "gece vakti 
birden fazla kişiyle 
silahlı yağma" 
suçundan TCK'nın 
149/1. maddesi 
uyarınca 2'şer kez 
1Ö'ar yıldan 15'er yıla 
kadar hapis cezası 
talep ediliyor.

Çift sandık
Yeni Anayasa değişikliği ile ilgili haberler 

bugün tüm gazetelerde yer alacak.
Bizim gazete de de çıkan habere göre, 11. 

cumhurbaşkanını halk seçecek.
Sandık 60 gün sonra halkın önüne konacak.
22 Temmuz 2007 günü yapılacak olan mil

letvekili erken seçimleri ile birlikte sanırım halk 
Cumhurbaşkanını da seçecek..

Cumhurbaşkanını halkın seçmesi düşünce
si biz de rahmetli Turgut Özal ile başladı.

Özal da devlet yapılanmasında değişiklik 
getirmeyi planlıyordu, ama bunu gerçek
leştiremedi.

Amerika Birleşik Devletlerindeki eyalet sis
temine benzer bir sistemi getirmeye çalışıyor
du.

Eyalet valiliklerinden söz ediliyordu o 
zamanlar.

Ama, Güneydoğu Anadolu’da büyüyen kürt 
sorunu sonucu bundan çekindiler.

Amaç devleti küçültmekti.
Bürokrasiyi azaltmaktı.
Bunların hepsi lafta kaldı.
Cumhurbaşkam’nın halk tarafından seçil 

mesi, kuvvetlere ayrılığını prensibini bizim sis
temimize göre zedeler..

Seçimle gelen bir hükümet ile seçimle gelen 
bir Cumhurbaşkanının arasında daha ciddi 
sorunlar başlar..

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gider 
ayak, sürekli kırgın ve küs olduğu Cumhur 
başkanına kızgınlığından, meclise seçtireme 
diği Cumhurbaşkanını halka seçtirmek istiyor.

Sandığa gitmeyi de demokrasi sanıyor.
Bu sistemle ilgili hiçbir tartışma toplumda 

yapılmadı.
Ne akademik çevrede, ne sivil toplum örgüt

lerinde ne de siyasi çevrede..
Siyasi bir uzlaşma da aramadılar.
Ben çoğunluktayım, yaparım düşüncesiyle 

yanlarına aldığı eski arkadaşları Mumcu’nun da 
desteği ile bu değişikliği sağladılar.

Cumhurbaşkanını halkın seçmesi neyi 
değiştirecek birlikte göreceğiz.

Ya Gül’ü yine seçtiremezlerse ne yaparlar 
dersiniz?

Özürlülere diş taraması
Seyfettin SEKERSÖZ

7.nci Özürlüler 
Şenliği etkinlikleri 
nedeniyle Cumartesi 
ve Pazar günleri ol 
mak üzere Özürlü ve 
kimsesiz çocuklara 
yönelik diş taraması 
ve bakımı yapılacak. 
Bursa Zihinsel 
Özürlüler Derneği 
Başkanı Tamer Sivri 
yaptığı açıklamada; 
İzmir Diş Hekimleri 
Derneği'ne mensup 
3 Profesör ile 17 

^pratisyen hekim 
ve teknisyenin 
Karacaali izcilik 
Kampına gelecekleri
ni ve kampta bulu
nan çocuklara

ücretsiz diş bakımı 
yapacaklarını 
duyurdu.
Diş taraması ve 
bakımından yararlan
mak isteyenlerin 
Cumartesi ve Pazar 
günleri Karacaali 
İzcilik kampına 
gelmeleri gerektiğini 
bildiren Tamer 
Sivri, "Diş taramasın
dan özürlü çocuklar 
olduğu gibi 
kimsesiz kişilerde 
faydalanacaklar. 
Diş taraması ve 
bakımı ücretsiz 
yapılacak. Faydalan 
mak isteyenleri 
Karacaali kampına 
bekliyoruz" 
dedi.

ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızın üretim 

bölümünde çalıştırılmak üzere 
“Endüstri Meslek Lisesi veya 

Teknik Meslek Lisesi” mezunu 
personeller alınacaktır.
EFENDİOĞUI

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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Tarihi Apolyont Han’daki 
yangın korkuttu

Otomotivdeki ithalat maliyeti yüzde 64 arttı

Bursa'da, bir 
bobinaj atölyesinde 
çıkan yangın 
tarihi Apolyont 
Hanı'nın bir 
bölümünün 
yanarak 
kullanılamaz 
hale gelmesine 
neden oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi 
ilçesi Şehreküstü 
Mahallesi 
Cumhuriyet

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Otomotivde ithalat 
maliyeti yüzde 64'e 
yükseldi. Otomotiv 
ve Yan Sanayi Sem 
pozyumu sonuç 
bildirgesi yayınlandı. 
Bildirgede, "Araştır 
ma ve Geliştirme 
Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi 
Hakkında Kanun 
Tasarısı'nın" yabancı 
sermaye lehine oldu 
ğuna dikkat çekilir 
ken, tasarının yasa 
laşması durumunda 
otomotiv ana ve yan 
sanayinin olumsuz 
etkileneceği belirtildi.

Caddesi An 
Sokak numara 
2'deki bobinaj 
atölyesinde 
önceki gece 
sabaha karşı 
04.00 sıralarında 
bilinmeyen bir 
nedenle meydana 
gelen yangın, 
atölyenin üst 
tarafında bulunan 
ve yeni restore 
edilen tarihi 
Apolyont 
Ham'na sıçradı

Gaziler Anayasa Mahkamesi’ne gidiyor
Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği 
Genel Başkanı 
Emekli Albay Feridun 
Çelenk, hükümetin 
gazilerle alakalı 
düzenlediği yeni 
kanunun, sosyal 
güvencesi olanlarla 
olmayanlar arasında 
ayrımcılık yaptığını 
belirterek, 1 Temmuz 
da Anayasa Mahke 
meşine başvuracak
larını söyledi.
Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği'hih 
yıllık meclis toplan
tısı Bursa'da yapıldı. 
Türkiye genelinde 46 

Otomotivdeki ithalat 
payının artacağı 
uyarısında bulunu 
lurken, ihracatın art
masıyla beraber 
üretilen araçlarda 
ithal parça maliyeti 
toplamın yüzde 64'e 
ulaştığı bildirildi. 
TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi tarafın
dan düzenlenen 
10'un cu Otomotiv ve 
Yan Sanayi Sempoz 
yumu sonuç bildirge
si yayınlandı. 
Bildirgede, "Devrim" 
otomobilinin yapımıy 

şube başkanın katıl 
dığı toplantıda konu 
şan Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği Ge 
nel Başkanı Emekli 
Albay Feridun 
Çelenk, yaşadıkları 
sıkıntıları dile getirdi. 
Gazilerin aylık 270 
YTL şeref aylığı aldığ 
mı ifade eden Çelenk 
bu rakamın 1 Tem 
muz itibariyle 283 
YTL olacağını kay
detti. Hükümetin
10 Nisan'da çıkarttığı 
yeni yasa sonucu 
gaziler arasında 
ayrımcılık yaptığını 
belirten Çelenk, 

la Türkiye mühendis
liğinin yakaladığı 
başarının devamının 
getirilemediği Vurgu
lanırken, otomotiv 
sanayinin dışa bağım 
lı olarak geliştiğine 
dikkat çekildi.
OTOMOTİV 
AR-GE'YE BİNDE 
0.8 PAY AYIRIYOR 
Otomotiv sanayinin 
başlangıçta ithalata 
dayalı montaj sana 
yine yöneldiği hatır
latılan bildiride, 
1990'lardan sonra 
ihracata dayalı bir 
yönelim benim

"Yeni yasa ile hiç 
bir sosyal güvencesi 
olmayan gaziler 
1 Temmuz'dan 
itibaren 450 YTL 
şeref aylığı alacak. 
Yıllarca çalışıp 
sosyal güvencesi 
olan gazilerimiz ise 
283 YTL alacak. 
Bu bir şeref 
aylığıdır. Savaşa 
giden insanlar 
arasında ayrım 
yapıldı. Herkes 
bu vatan için 
çekinmeden canını 
ortaya koydu.
Bu yasa ile hükümet 
gaziler arasında 

sendiği kaydedildi. 
Küreselleşen dünya 
pazarına uyum 
sağlanmaya 
çalışıldığının altı 
çizilen bildirgede, 
Gümrük Birliği ile 
AB'ye entegrasyon 
süreci ile dışa bağım
lılığın daha da arttığı 
belirtildi. Bildirgede, 
"Türkiye'de Ar-Ge 
harcamalarının ulusal 
gelir içerisindeki payı 
binde 7, otomotiv 
ana ve yan sanayinin 
Ar-Ge'ye ayırdığı pay 
ise binde 0.8-0.9 
arasındadır" denildi.

sınıflandırma 
yapmaktadır. 
Anayasa'nın 
160. Maddesine 
göre tüm gaziler 
eşittir. 1 
Temmuz'da 
Anayasa 
Mahkemesi'ne 
dava acaçağız” 
dedi.
Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği 
Bursa Şubesi 
Başkanı Rıfat 
Koca da toplantıda 
gazilerin miîîi konu
larda sesini 
yükseltmesi 
gerektiğini söyledi.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Genel Kurul’da oy pusulası gerginlisi
Anayasa değişikliği 
paketinin ikinci tur 
oylamasında gergin 
dakikalar yaşandı. 
AKP'li bazı 
milletvekillerinin 
oy pusulaları. / 
verilirken, beyaz 
yerine kırmızı .oy . 
pusulası vetmesi ne, 
Anayasa Komisyonu 
Başkanı Burhan ■ • 
Kuzu'nUn da oy 
pusulalarının ‘, 
bulunduğu zarfları 
açıp, bakmasına 
CHP'lf milletvekilleri 
tepki gösterdi.
Anayasa Değişikliği 
paketinin ikinci tur; 
oylamasında, üçüncü 
maddeye geçilirken 
Meclisöenel • 
Kurulu'rida öy 
pusulası gerginliği, 
yaşandı. ' V . ' >, 
AKP'li bazı mil- . 
letvekillerinin 
oy pu su ta I a rı ' - 
veri|irkeh, beyaz 
yerine kırmızı oy 
pusulası yermesine, 
Anayasa komisyonu 
Başkanı Burhan 
KUzu'nun da oy 
pusulalarının 
bulunduğu zarfları 
açıp bakmasına 
CHP'li milletve 
killeri tepki gösterdi.

CHP İdare
Amiri Erdoğan 
Ye,tenç'in duruma 
müdahale etmiesi 
üzerine otûrumu . 
yöneten Meclis; 
Başkanı Bülent 
Arınç, oylama 
işlemini kısa bir 
süre durdurdu.
Arınç, 
milletvekillerine 
sakin olmaları 
çağrısında 
bulunarak ^‘dünya 
bizi izliyor, ala
cağımız sonuç 
ve oylama
Meclis'in yüzakı 

olmalı” dedi. . 
Kimsenin oylara 
müdahalesinin 

spzkoriusu 
olmadığını 
savunan Arınç, 
{milletvekillerinin 
kendisini i, . 
etkileyecek hiçbir 
davranışa prim 
Vermeyeceğini 
söyledi- ÇHP'li mil
letvekillerine de 
“aşırı hassasiyet 
gereksiz” diye 
seslenen Arınç, 
“siZİrt de açıktan oy 
kullandığımız 
zamanlar olmuştur, 
hassas olmaya 
gerekyok” dedi.

Arınç, milletvekil
lerinden oy kabinine 
girerek oylarını kul
lanmalarını istedi.

Buyiikanıt; ‘Politik direktif gerekli’ 
Büyükanıt, sınır ötesi harekatla ilgili 

"Yazılı talimat gerek" dedi.
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt, 
İstanbul'da gazeteci
lerin sınırötesi öpe 
rasyona ilişkin soru
lan üzerine, Irak'ın 
kuzeyine yönelik bir 
operasyon için poli
tik direktif gerektiğini 
kaydetti.
Büyükanıt, bir gaze 
tecinin “yazılı bir 
talebiniz oldu mu" 
sorusunu, "12 
Nisan'da biz hem 
Türkiye'ye, hem 
dünyaya söyledik. 
Biz asker olarak 
hazırız. Hedefleri 
politik makamlar 
belirleyecek. İçeri 
girip sadece PKK ile 
mi mücadele edece 
ğiz, yoksa Barzani ile 
de bir şeyler yapa 
cak mıyız? Hedef ne 
olacak? PKK var, 
Barzani var, bir de 
ortada ABD var. 
Bunlar sözlü olmaz. 
Benim önüme yazılı 
talimat gelmesi 
lazım" diye konuştu. 
Büyükanıt, Başbakan 
Erdoğan ile bu konu

da bir temaslarının 
olmadığını belirtti. 
"Peşmergelere 
Bırakılması 
Uygun Değil" 
Kuzey Irak'ın güven
liğinin peşmergelere 
bırakılması konusun
daki düşüncelerinin 
sorulması üierine de 
Orgeneral Büyükanıt, 
"Neden Şii bölgesi 
Şiilere, Sünrij bölgesi 
Sünnilere bırakılım 
yor da bu bölgede 
özel güvenlik birimi 
oluşturuluyor. Bu 
dikkat çekici ve bana 
göre uygun değil"

dedi.
"Kapanmış Demekle 
Neyi Kasdettiğini 
Anlamıyorum" 
Amerikan F-16 uçak
larının sınır ihlaline 
ilişkin Amerikan 
Büyükelçisi Ross 
VVilson'un konunun 
kapandığını 
söylediğinin 
hatırlatılması 
üzerine Büyükanıt, 
"Kapanmış 
demekle neyi kaste
diyor onu anlamıyo
rum. Sürekli haber
leşiyoruz" diye 
yanıtladı.
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CHP Anayasa Mahkemesi’ne gidecek
CHP, Anayasa 
değişikliğine ilişkin 
yasanın, milletvekili 
genel seçiminin 4 
yılda bir yapılmasını 
öngören ve 367'nin 
altında oy alan 1. 
maddesi için 
Anayasa Mahkeme 
sine gitmeye 
hazırlanıyor. 
Hazırlanacak başvu
ruda, Anayasanın 
175; maddesinde, 
cumhurbaşkanının, 
Anayasa değişik
liğine ilişkin kanun
ları, bir daha 
görüşülmek üzere 
TBMM'ye geri gön
derdiğinde, Meclisin, 
bu kanunu, üye tam 
sayısının üçte iki 
çoğunluğu ile kabul 
etmesi gerektiğinin 
öngörüldüğü görü 
şüne yer verilecek. 
Başvürudâ, değişik
lik paketine ilişkin 
kanunun 1. mad
desinin 366 oyla 
kabul edildiğf belirti 
lerek, bu maddenin 
Anayasada belirtilen 
yeterli çoğunluğu 
sağlayamadığı ifade

i

BAY MUSTAFA ÖZALP ENLAlSl »
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

■ ■ ■■ im _ , a a ■ ü uemoKrat ranı (urj
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazı, || ilk mitingini 8 Haziran 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR ‘ | g? Ap“ah 
, । ıııı DYP nın geçen Pazar

ACILSATILIKveKIRALIKLARINIZİÇINBIZlARAYINIZ ’.E’.- tüzük kongresiyle

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

ŞEKER SİGORTA
MâcîdTÖZÂLP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

değiştirerek DP adını 
almaşıyla birlikte, bu 
değişikliğe yönelik 
çalışmalar sürdü 
rülüyor. Partinin ana 
tabelasının önçfeki ' 
gün değişti ri I m es ini n 
ardından bina içinde
ki' ve;dışındaki diğer 
tabelalar da değiştiril- 
diT-Tabela değişiklik
leri il, ilçe ve belde 
teşkilatlarında da 
başladı. Ayrıca par
tinin amblem ve işare 
tini taşıyan ilgili tüm 
malzemeler de yeni 
isim ve ambleme göre 
yeniden düzenleniyor. 
Bu arada Demokrat 
Partinih ilk mitinginin 
8 Haziran. Cuma günü 
Kütahya'da gerçek
leştirilmesi planlan! 
yor. DP'nin kurucu 
Adnan Menderes'in. . 
1960'da tutuklandığı il 
olan Kütahya'daki ilk' 
mitinge DP Genel Baş 
kanı Mehmet Ağar'ın 
yanı sıra Anavatan 
Partisi Genel Başkanı 
Erkan Mumcu'nun da 
katılması bekleniyor.

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.
■ı 1 Önünde 115 m2 Bahçeli_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

edilecek. Bu arada. 
CHP İzmir Milletvekili 
Ahmet Ersin, Anaya 
sa oylamasında 
bakanların vekaletle 
oy kullanmasına 
karşı çıktı. Ersin, 
vekalet sisteminin; 
gizli oylama mantığı
na aykırı öldüğünü 
savunarak, "Ayrıca, 
kişinin, oylamada 
iradesinin doğru yan
sıyıp yansımadığı da 
belli olmaz" dedi.
CHP'den, Genel 
Kuruldaki oylamaya, 
alınan karar doğrul
tusunda Grup Yöne 
tim Kurulu üyeleri ve 

TBMM Anayasa 
Komisyonunun ■ . 
üyeleri katıldı;, 
Genel Kurula g,İrme, 
yen CHP milletvekil
leri, oylamayı kulis
ten takip ettiler. 1. 
oylamada 366 kabul 
oyunun çıktığının 
açıklanmasını, 
CHP milletvekilleri 
sevinçle karşıladı. 
CHP Grup Başkân 
vekili Ali Topuz; 1. 
tur ve 2. tur oyla
malarda ciddi 
anayasaya aykırılık
lar olduğunu belirtti- 
Topuz, Anayasa 
Mahkemesi’ne 

d 
I

başvurunun bugün 
yapılabileceğini belir
tirken “Sezer'in tavrı 
nı beklememize ge 
rek yok, biz yapaca 
ğımızı yaparız” dedi 
AKP'DE “FİRE” 
TELAŞI
Bu arada, Genel 

Kurul'da Anayasa 
paketinin 2'nc.i tur 
oylamasında, 1. 
maddeye 366 mil
letvekilinin kabul 
yönünde oy kullan
ması AKP içinde, 
“fire” telaşı başlattı. 
AKP Grup 
Başkanvekilleri, 
milletvekillerini 
yakın markaja aldı. 
Genel Kurul'da 
oylama yapılırken, 
Grup yöneticileri 
kulisteki 
milletvekillerini 
ek tek uyardı. 
Öte yandan ilk 
madde oylamasında 
366 kabul sonucu 
AKP'li yöneticilerim 
telaşlandırdı. Hangi 
miUetve ki İleri n i n 
oylamaya katılmadığı 
ve kim olduğu öğre
nilmeye çalışıldı.

İ

tI

i

Seçim afişleri 
için uyarı

Çevre ve Orman 
Bakanlığı, siyasi 
partileri ve adayları 
çevre ve ses kirliliği 
konusunda uyardı. 
Bakanlık, afiş ve 
posterlerin doğada 
geri dönüşümü olan 
malzemelerden 
yapılmasını istedi. 
Çevre ve Orman 
Bakanlığı, 22 
Temmuz'da yapılacak 
milletvekili genel 
seçimlerinde çevre 
ve ses kirliliği 

| konusunda bir, 
genelge yayınladı. 
Bakanlık, inşan 
sağlığını olumsuz 
yönde etkileyen 
çevre kirliliği ve 
gürültünün önlen
mesi ile seçimlerde 
propaganda amacıyla 
kullanılacak el ilan
ları, broşür, afiş, 
bayrak, flama ve ben
zeri malzeme tüketi
minin azaltılmasının 
önemine dikkat çek
tiği genelgede şu 
uyarılarda bulundu: 
-Küllanılacak olan 
afiş, poster, flama vb. 
araçların kağıt, bez 
vb. geri kazanılabilir 
ve doğada çabuk 
bozulabilir maddeler
den yapılması; kesin
likle plastik ve nay
lon kullanılmaması, 
iletişimde gereksiz 
zarf kullanımına 
gidilmemesi, cadde, 
sokak, meydan vb. 
yerlere elden, taşıt
lardan ve uçaklardan 
gelişigüzel propagan
da malzemesi atılma
ması ve bu konuda 
açık hava toplantıları 
vb. organizasyon lar 
öncesinde, organiza
syon komitesince 
katılımcılara çevre 
duyarlılığı konusun
da gerekli bilgilen 
dirme ve açıklama 
anonslarının 
yapılması,

-Susturucu vb. ses 
giderici özellikleri 
olmayan taşıtların 
seçim propaganda 
ve faaliyetlerinde 
kullanılmaması, 
korna vb. 
cihazlarla ayrıca 
gürültü yapılmaması, 
motorlu 
taşıtların çıkardıkları 
sesin Gürültü 
Kontrol 
Yönetmeliğinde 
verilen sınır değerleri 
aşmaması, 
-Görüntü kirliliğini 
önlemek amacıyla 
aday veya partilerin 
seçim merkez ve 
büroları dışındaki 
yerlere afiş, 
poster ve flama 
aşılmaması, 
yapıştırılmaması, 
-Kullanılacak afiş, 
poster vb. duvar 
ilanlarının, İl ve İlçe 
Seçim Kurullarınca 
gösterilecek yerler 
dışında aşılmaması, 
yapıştırılmaması, 
-Özel bina ve 
konutların (mülk 
sahibinden izin 
alınmadan), kamu 
binaları ile resmi 
dairelerin, tarihi, 
kültürel ve turistik 
binalarıri, okulların, " 
mabetlerin duvarları
na, anıtlar, trafik 
levhaları, aydınlatma, 
lamba ve direkleri ile 
parklardaki donatı 
ekipmanları ve kent 
mobilyaları, yollar, 
cadde, sokak ve 
kaldırımlara afiş, 
poster ve flama 
aşılmaması, yapış 
tırılmaması husus- * 
larında gereken „ 
hassasiyetin i 
gösterilmesi 
gerekmektedir." 
Çevre Bakanlığı, 
uyarılara uyulmaması 
halinde cezai 
yaptırım uygu
lanacağını bildirdi.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mortgage’de finansman 
modeli netleşti

Mortgage’de finans
man modeli netleşti 
Sanayi Bakanlığı, 
ipotekli konut siste
mi "mortgage"de 
finansman modelini 
netleştirdi. Mortgage 
sistemi ile ev alanlar 
borcunu peşin öder
se ya da taksitlerini 
erken yatırırsa faiz 
indiriminden yarar
lanacak. Finansman 
sağlayan kuruluşlar, 
sabit ve değişken 
faizin bir arada bu 
lunduğu konut 
finansmanı sözleş 
melerde ek ödeme 
talep edemeyecek. 
Sabit faizli konut 
finansmanında, 
ödemelerin vadesin
den önce yapılması 
durumunda ise 
erken ödeme ücreti 
alınacak. Bu oran 
gerekli faiz indirimi 
yapılarak hesa
planan ve tüketici 
tarafından konut 
finansmanı kuruluşu 
na erken ödenen 
tutarın yüzde ikisini 
geçemeyecek.

[Sanayi ve Ticaret

Bakânlığı’nın "konut 
finansmanı siste
minde erken ödeme 
indirimi ve yıllık 
maliyet oranı hesa
planmasına" ilişkin 
yönetmeliği 
Resmi Gazete'de 
yayınlandı. Buna 
göre, tüketici, borç
landığı toplam 
miktarı önceden 
ödeyebileceği gibi 
vadesi gelme miş 
bir ya da birden 
fazla taksit ödeme 
sinde de bulunabile
cek. Her iki durum
da da konut finans
manı kuruluşu, 
vadesinden önce 
ödenen taksitler için 
gerekli faiz indirimi
ni yapmakla yüküm
lü tutuluyor. Konut 
finansmanı kuruluşu 
tüketiciden değiş 
ken, sabit ve değiş 
ken faizin bir arada 
bulunduğu konut 
finansmanı sözleş 
melerinde her hangi 
bir isim altında ek 
bir ödemede 
bulunmasını 
isteyemeyecek. ELEMAN ARANIYOR

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 
E TEL: 0.224 513 40 95 - 513 0176
h GSM: 0.555 350 52 41 -GEMLİK

Eleman aranıyor
Gemlik'teki Mermer

Fabrikamızda çalışacak 
vasıfsız BAY ve BAYAN 
^Elemanlar alınacaktır.
Tel :(0.224)5134739

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış

BAY ŞOFOR ve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR
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Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
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AKP’den Anayasa Mahkemesi Başkanı Tuğcu’nun açıklamalarına cevap geldi

‘Yüzkarası’ hakaret AKP'de Şener bizi
gil ‘ağır eleştiri’miş!

AKP’nin Siyasi 
/e Hukuki İşlerden 
Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 
Dengir Mir Mehmet 
Fırat, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı 
rülay Tuğcu'nun 
Başbakan Erdoğan'ın 
açıklamalarını 'hedef 
gösterme' olarak nite 
ediğini hatırlatarak, 
"Eleştiri hakkını 
tehdit, husumet, 
hakaret ve hedef 
gösterme olarak 
değerlendirmek kabul 
edilemez" dedi.
Fırat, TBMM'de düzen 
ediği basın toplan* 
tısında Başbakan 
Erdoğan'ın 'Anayasa 
Mahkemesi'nin 367 
kararı yüzkarasıdır* 
sözlerinin ardından 
yaşanan tartışmaları 
değerlendirdi.
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Tülay 
Tuğcu'nun Başbakan 
Erdoğan'a yönelik 
eleştirilerine cevap 
veren Fırat, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçim süreci ve buna 
bağlı olarak Anayasa 
Mahkemesi kararının 
bir bütün olarak ele 
alınıp değerlendiril 
mesi gerektiğini 
belirtti.
Fırat, mahkemenin 
karar sürecinde 
hukuku ve Yüce 
Mahkeme'yi etki 
altına alma ve hatta 
bunu tehdit etme 
noktasına kadar

KfiŞCDC BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
0 SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset -
NO. o/D ütMLİK

MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

GemlikKörfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

getirenlerin malum 
olduğunu söyledi. 
Ana muhalefet lideri 
Deniz Baykal'ın 
'Anayasa Mamkemesi 
367'ye gerek yok 
derse çatışma çıkar' 
sözlerinin halen 
hatırlarda olduğunu 
ifade eden Fırat, 
Baykal'ın bu söz
lerinin doğrudan 
mahkemeyi ve 
mahkeme üyelerini 
hedef alan açık ve 
net bir tehdit 
olduğunu kaydetti. 
Hukukun üstünlüğü 
ve mahkeme karar
larının bağlayıcılığı 
prensibinin 
Başbakan'ın açıkla
malarında hiçbir 
şekilde tartışma 
konusu yapılmadığını 
dile getiren Fırat, 
tam tersine hukukun 
üstünlüğü ve yargı 
mn tarafsızlığının 
savunulduğunu, 

vazgeçilmezliğinin 
vurgulandığını ifade 
etti. Fırat, "Hiçbir 
kurum ve kişi, karar 
ve işlem demokra 
silerde eleştiri 
üstü tutulamaz. 
Yasama ve yürütme 
erkleri kararlarından 
dolayı nasıl eleştirile 
biliyorsa yargı 
erkinin kararları da 
eleştireye açıktır. 
Bu eleştiri hakkını 
tehdit, husumet, 
hakaret ve hedef 
gösterme olarak 
değerlendirmek kabul 
edilemez. Kaldı ki 
bu süreçte alınan 
kararlar kesin 
olarak hukukçular 
ve siyaset bilimciler 
tarafından bugün 
eleştirildiği gibi gele
cekte de tartışma 
konusu olacaktır ve 
kararı tarih verecek
tir" şeklinde konuştu. 
Millet adına hareket 

eden ve karar veren
lerin her hareket ve 
kararlarının eleştiriye 
açık olmasını, demok 
rasinin vazgeçilmez 
olmazsa olmazların
dan gördüklerini 
belirten Fırat, millet 
adına hareket eden 
ve karar verenlerin 
hareket ve karar
larının kamu vic
danında makes 
bulması gerektiğini 
ifade etti. Fırat 
şunları kaydetti: 
"Yüce Mahkeme'nin 
kararını savunmasını 
anlayış ve saygı ile 
karşılıyor, eleştiri 
hak kının kullanıl
ması hususunda aynı 
anlayış ve saygıyı 
beklemenin de en 
tabii hakkımız oldu 
ğunu düşünüyoruz. 
Yüce Yargıtay'ın 
içtihatları da bu

görüşlerimizi 
desteklemekte ve 
millet adına 
hareket eden ve 
karar verenlerin en 
ağır şekilde eleşti 
rilmesinin hakaret 
suçunu içermeyece 
ğini belirtmektedir." 
Fırat, muhalefet 
liderlerinin Anayasa 
Mahkemesi'nin 
açıklaması üzerinden 
siyasi rant elde 
etmeye çalışmasını 
talihsiz bir fırsatçılık 
olarak değerlendir 
diklerini de sözlerine 
ekledi.

AKP'de zaman 
zaman farklı ve 
muhalif çıkışlarıyla 
dikkat çeken 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener 
sıkıntısı yaşandığı 
iddia ediliyor.
Şener'in 22 Temmuz 
seçimleri için adaylık 
başvurusu yapma 
dığı, kendisi ve ekibi 
ne yönelik bazı sıkın
tıların yaşandığı ku 
lislerde dile getirili 
yor. AKP kulisleri,

I» Şener'in 22 Temmuz 
V seçimi için neden 

aday olmadığını 
konuşuyor. Kulis 
lere yansıyan iddia 
lara göre Şener'in 
bazı konularda sıkın
tılı olduğu ve bun
ların çözülmesini 
istediği belirtiliyor. 
AKP'nin kuruluşun
da adı lider adayları 
arasında geçen Şe 
ner'in kendi ekibini 
de aday göstermek 
istediği dile getirili 
yor. Ancak bu konu
da Şener'in bir anlaş 
ma sağlayıp sağla
madığı ise bilinmi 
yor. CHP'nin, cum 
hurbaşkanı adayı 
olması halinde des 
tekleyeceğini ima 
ettiği Şener'in, Cum 
hurbaşkanlığı süre 
cinde de partisiyle 
bazı sorunlar yaşa 
dığı iddia ediliyor. 
Milli Savunma Baka 
m Vecdi Gönül'ün 

aday gösterilmesi 
halinde Şener'in de 
aday olarak çıkabile
ceği ve bu nedenle 
de bazı tartışmaların 
olduğu kulislerde en 
çok dillendirilen 
konu...
ERDOĞAN'A 
ŞENER SORUSU 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener'in, 
22 Temmuzda yapıla
cak genel seçimde 
aday olmayacağı 
konusundaki sorular 
üzerine, "Hayır. 
Bana gelmiş böyle 
bir şey yok" dedi. 
Erdoğan, TBMM'de 
gazetecilerin soru
larına karşılık, AKP 
Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir 
Mir Mehmet Fırat'ın 
açıklama yapacağını 
söyledi. Şener ise 
Meclise gelişinde 
ve ayrılışında, 
gazetecilerin 
konuyla ilgili 
ısrarlı sorularını 
yanıtsız bıraktı.
Gazetecilerin, "Aday 
olmayacak mısınız?' 
sorularına karşılık 
"Çocukça şeyler 
soruyorsunuz" diyen 
Şener, ‘'Konuyu 
böyle muğlak mı 
bırakacaksınız?" 
sorusu üzerine, "4 
Hazirana kadar bek
leyin" diye konuştu

'.ş;

ŞİİR köşesi BAYDAR

İNAN

İnan yalan değil sözlerim inan bana 
Sana birşey olmasın diye ederim dua 
Allah nasip etse kurarız yuva 
Bahçemde açılan gül olacaksın 
Bana yakışmaz yalan söylemek 
Ne güzeldir seni seviyorum demek 
Eğer oturup yemek beraber yemek 
O zaman sen bana can olacaksın 
Karşıdan hasretle gelsen dize de 
Gönlümü anlatsam ne felekzede 
Bahar yollarında ikimiz de 
Menekşe kokulu bir bahçe yeter bize
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Maliye’den özeleştiri

inancın azalmasının, 
denetim olgusuna 
olumsuz bakışın ve 
tasarruf eğiliminin 
düşüklüğünün siste
mi tehdit ettiğini 
bildirdi.
Maliye Bakanlığının 
2006 Faaliyet Raporu 
yayımlandı. Maliye 
Bakanı Kemal Una 
kıtan'ın "saydamlık 
ve hesap verebilir- 
liğin önemli bir örne 
ği" olarak nitelediği 
raporda, kurumsal 
kabiliyet ve 
kapasiteye yönelik 
değerlendirmede 
de bulunuldu. 
Raporda, "AB 
sürecine olan 
inancın azalması, 

r denetim olgusuna 
lolumsuz bakış, 
1 tasarruf eğiliminin 

düşüklüğü ve ver 
| gıye gönüllü uyu- 
F mun eksikliği" 
I tehditler arasında 
l sayıldı. 
h^'Güçlü teknolojik 

altyapı, köklü bir 
kurum kültürünün

I varlığı ve saygınlık" 
mâliyenin güçlü 
alanları, "değişime 
karşı direnç, ekip 
çalışma kültürünün

ABD’den İran’a uyan
I "Uranyum zenginleştirme programından vazgeç."

' Amerikan Dışişleri 
' Bakanı Condoleezza 
i Rice, Tahran yöneti

minin, uranyum 
zenginleştirme 
programından 
vazgeçmesini istedi. 
Bir konferans için 
Viyana'da bulunan 
Rice, uluslararası 
toplumun İran'ın

I’ yapması gereken 
konusunda görüş 
birliği içinde oldu

F ğunu öne sürdü.
ı Bunun, İran’ın
V uranyum zengin

leştirme programını 
durdurması 
olduğunu belirten 
Rice, Tahran yöneti
minin izlediği poli
tikayı değiştirmesi 
için zamanın geldiği

kırtasiyeciliğin fazla 
olması" da zayıf 
alanlar olarak 
sıralandı.
Maliye Bakanlığı’nın 
Faaliyet Raporunda 
makro ekonomik 
gelişmeler hakkında 
da bilgi verildi. 
Türkiye'de sürekli 
büyüme ortamı 
sağlandığı, milli 
gelirin 600 milyar 
YTL'ye yaklaştığı, 
kişi başına milli 
gelirin 5 bin doları 
aştığı, 2006'da 52 
binden fazla yeni şir
ketin açıldığı, borsa 
endeksinde rekor 
kırıldığı belirtilen 
raporda, enflasyon
da kabusun bittiği, 
istihdamın arttığı, 
dış ticaret hacminde 
de önemli artış 
olduğu ifade edildi. 
Raporun değer
lendirme bölümünde 
de ülkemizde 
ekonomik istikrarın 
kalıcılığının, halkın 
refah seviyesinin 
yükseltilmesinin 
büyük ölçüde politi
ka üretme kapa
sitesinin arttırılması
na bağlı olduğu 
bildirildi 

ni kaydetti. 
Bu açıklama, 
İran'ın nükleer 
başmüzakerecisi 
Ali Laricani ile 
Avrupa Birliği Dış 
Güvenlik ve Ortak 
Politika Yüksek 
Temsilcisi Javier 
Şolana'nın 
Ispanya'nın 
başkenti Madrid'de 
yapacağı görüşme 
öncesinde geldi. 
İran'ın nükleer 
başmüzakerecisi 
Laricani ise, 
"uranyum 
zenginleştirmenin 
askıya 
alınmasını kabul 
etmeyeceğini" 
bir kez daha 
yineledi.

Türk F-16’larına 
Yunan önlemesi

Genelkurmay: "Türk F-16'larına son iki 
günde 5 kez önleme yapıldı"

Ege Denizi'nin ulus
lararası hava saha 
sında eğitim uçuşu 
yapan Türk F-16 
kollarına Yunan jet
lerince sah günü 
iki, önceki gün ise 
3 kez önleme 
yapıldığı bildirildi. 
Konuya ilişkin açık
lama Genelkurmay 
Başkanlığı'nın 
internet sitesinde 
yer aldı. 
Açıklamada, Hava 
Kuvvetleri Komutan 
lığı'nın Ege Denizi' 
nin -uluslararası 
hava sahasında 
eğitim uçuşu icra 
eden F-16 kollarına, 
Yunanistan'ın 
Larissa ye Limni 
meydanlarından 
kalkan F-16 uçakları

Trendeki silahlar tartışılıyor
İran Enerji Bakanı: "Kötü niyetli 

kişilere bakmak lazım"

Bingöl'ün Genç 
ilçesindeki mayınlı 
saldırıda devrilen 
vagonlardan çıkan 
silahlarla ilgili tartış
malar sürüyor. 
Resmi bir ziyaret 
için Türkiye'de bulu
nan İran Enerji 
Bakanı Perviz 
Fettah, olayın iki 
ülke arasındaki 
olumlu ilişkiden 
rahatsız olanlar 
tarafından gerçek
leştirilmiş olabile

tarafından Sakız 
Adası yakınlarında 
2 kez önleme 
yapıldığı belirtildi. 
Uluslararası hava 
sahasında eğitim 
uçuşu yapan 
Türk F-16 kollarına, 
Yunanistan'ın 
Limni meydanından 
kalkan F-16 uçakları 
tarafından da Limni 
Adası kuzeyinde 
1 defa önleme 
yapıldığı kaydedildi; 
Açıklamada salı 
günü de Türk 
uçaklarının, 
Yunan F-16 ve 
M-2000 uçakları 
tarafından Midilli ve 
Limni Adası 
yakınlarında 2 kez 
önlendiği ifade 
edildi;

ceğini söyledi. 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler ile 
görüşen Perviz 
Fettah gazatecilerin 
vagonlardan çıkan 
silahlarla ilgili soru
larını cevapladı. 
Fettah, "Bazı kötü 
düşünceli kişiler 
İran ve Türkiye 
arasındaki ilişkilerin 
bu kadar iyi 
gelişmesini iste
meyebilir" dedi.

İran’a gitmek 
isteyen Türk

yoldınun bagajında 
bomba bulundu

İstanbul Atatürk 
Havalimam'ndan 
önceki sabah saat
lerinde, İran'a gitmek 
üzere Dış Hatlar 
Terminali'ne gelen 
adı açıklanmayan bir 
Türk yolcu, gidiş 
katındaki x-ray ciha
zlarından geçmek 
istedi.
Bu sırada, yolcunun 
bagajında şüpheli bir 
elektronik düzenek 
tespit edildi.
Yapılan incelemede, 
yolcunun bagajında

ABD;'Irak sınnnda herşey normal' 
"Türk ordusunun sınırdaki faaliyeti, 
terörizmle mücadelenin parçası."

Devletleri Dışişleri 
Bakanlığı, Türkiye' 
nin Irak sınırındaki 
askeri hareketlili 
ğinin, "terörizmle 
mücadele progra 
minin bir parçası" 
olduğunu bildirdi. 
Bakanlık sözcü
lerinden Tom Casey, 
düzenlediği günlük 
basın toplantısında 
konuya ilişkin bir 
soruyu yanıtladı. 
Casey; "Türk 
kuvvetlerinin, Irak 
sınırındaki askeri 
faaliyeti, terörizmle 

içi boş bir cep 
telefonu ile 
düzeneği harekete 
geçirmek üzere 
hazırlanmış 
kablolar bulundu. 
İran Havayollarına 
ait tarifeli uçakla, 
İstanbul'dan 
Tahran'a gitmek 
istediği öğrenilen 
zanlı göz altına 
alındı. Bu kişi, 
daha sonra 
Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü'ne 
götürüldü.

programlarının 
bir parçası ve 
olağan dışı birşey 
görmedik." dedi. 
Sözcü, "Biz, Türk 
hükümetiyle 
birlikte çalışıyoruz 
ve hem Türk hem de 
Irak hükümetiyle, 
PKK terörizmi 
tarafından 
ortaya konulan 
tehditlerin cevap 
bulabilmeşLL 
çerçevesinde 
beraber çalışmayı 
sürdürmek isti 
yoruz" diye konuştu
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janıpıyonlulı dugumü Pazar gunu çözülecek
öz Karadenizspor ile Kurşunlu 

Belediyespor kozlarını 
Pazar günü paylaşacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

ikinci küme 3.ncü 
grupta birincilik 
mücadelesi veren 
Öz Karadenizspor 
ile Kurşunlu 
Belediyespor 
kozlarını 
Pazar günü 
paylaşacak. 
17'şer puanla ilk 
iki sırada bulunan 
ve grubun iddialı 
iki takımı olan 
Öz Karadenizspor 
ile Kurşunlu 
Belediyespor 
arasında Pazar 
günü saat 16.00 da 
Gemlik ilçe 
stadında oynanacak 
maç grup birincisini 
büyük ölçüde 
belirleyecek, 
iki takımın 
Ovaakça sahasında 
ilk yarıda oynadıkları 
maç 3-3 beraberlikle 
bitmişti.
Öz Karadenizspor 
geçtiğimiz yıl 
aldığı saha 
kapatma cezası 
nedeniyle maçlarını 
Orhangazi Göl 
Tesisleri’nde 
oynuyordu. 
Bölge tertip 
komitesinin aldığı 
karar gereği 
tarafsız sahada 
oynanması 
kararlaştırılan ve

önce Mudanya 
sahasına verilen 
karşılaşma tarafların 
itirazı sonucu 
Gemlik'e alındı. 
Geçen yıl yine 
grubunda birinci 
olan Öz 
Karadenizspor 
takımı terfi 
maçında rakibine 
yenilerek 
birinci kümeye 
çıkma fırsatını 
kaybetmişti. 
Bu yıl ilk kez 
kendi ismiyle ikinci 
kümede mücadele 
eden Kurşunlu 
Belediyespor 
zakibi gibi gruptan 
birinci çıkarak 
eleme maçı 
oynamak istiyor. 
Grup birincisi 
olacak takım 
birinci amatör 
kümeye çıkabilmek 
için sekizinci 
grup birincisi ile 
eleme maçı 
oynayacak. 
Kazananın da 
kaybedenin de 
kim olursa 
olsun Gemlik'ten bir 
takımın grup 
birincisi olacağı 
maçın geniş 
önlemler altında 
zevkli ve 
çekişmeli geçmesi 
bekleniyor.

Bursaspor’un eski Başkanı Levent
Kızıl’da Haluk Ulusoy’a ağır suçlama
Bursaspor'daki başkanlık 
görevini bırakan Levent 
Kızıl, Futbol Federasyonu 
Başkanı Haluk Ulusoy'a 
ağır suçlamalarda 
bulunarak, "Bakın 
size daha net ve 
açık söyleyeyim; Ulusoy 
federasyonun bu sezon iki 
tane hedefi vardı, biri, 
Aziz Yıldırım'dan dolayı 
F.Bahçe'yi şampiyon 
yapmamak, diğeri de 
Levent Kızıl'dan dolayı 
Bursaspor'u küme 
düşürmekti. Ama ikisini de 
başaramadılar" 
dedi.

Bıırsaspor’da görev dağılımı
Bursaspor 
Kulübü'nde yeni 
yönetim kurulu, ilk 
toplantısını Atatürk 
Stadı'nda gerçek
leştirdi ve görev 
dağılımı yaptı. 
Ali Karasu başkan
lığındaki yönetim 
kurulunda, görev 
dağılımı şöyle oluş
tu: "Osman Çelik 
(2. Başkan), Ekrem 
Senal (Teknik 
Asbaşkan), Kani 
Kudu (Genel 
Sekreter), Tarık 
Gökçen (Mali 
Asbaşkan), Aziz 
Demirkakan (İdari 
Asbaşkan), 
Levent Yavaş 
(Taraftarlardan 
Sorumlu Yönetici), 
Necmettin Kocaman 
(Altyapı Sorumlusu), 
Miraç Şimşek

(Futbol Okulu 
Sorumlusu), 
Zekeriya Ünaldı 
(Federasyon 
Temsilcisi), Nihat 
Akınoğlu (Proje 
Pazarlama ve 
Reklam Sorumlusu), 
Kamil Dalkıç 
(Tesisler 
Sorumlusu), 
Mehmet Tahir 
Evran (Dış İlişkiler 
Sorumlusu), 
Turgut Özkan

(Hukuk İşleri 
Sorumlusu) ve 
Emir Cemal 
Beşkardeş 
(Amatör Şubeler 
Sorumlusu)." 
Bu arada, 
Bursaspor'da 
basın sözcülüğü 
görevini, 2. 
Başkan Osman 
Çelik ve Teknik 
Asbaşkan Ekrem 
Senal'ın yapacağı 
bildirildi.
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Ev tozu akarları alerji yapıyor Günde 40 milyon dolar duman oluyor
Kene ve örümcek 
ailesinden olan ev 
tozu akarlarının 
(mite) alerjik 
hastalıklara neden 
olduğu bildirildi. 
Dr. Aytaç Akın, 
en önemli ev içi 
alerjenlerinin 
mikroskobik 
canlılar ev tozu 
akarları olduğunu 
dile getirdi. 
Akın, "Gözle 
görülmeyen, çevre 
şartlarına dayanıklı, 
sıcak ve nemli 
ortamlarda kolayca 
çoğalan ev tozu 
akarlarına karşı 
alerjisi olanların 
temizlik konusunda 
son derece hassas 
olması gerekir" 
dedi.
Akarların vücut 
proteinleri ve 
dışkılarının alerji 
yapıcı özellikte 
olduğuna dikkat 
çeken Dr. Akın, 
akar alerjenlerinin 
yastık, yatak, halı 
ve kumaş kaplı 
mobilya gibi toz 
tutan ev eşyalarında 
yüksek oranda bu 
lunduğuna değindi. 
Ev tozu akarlarının 
solunum yolu ne 
alınmasının, hastada 
alerjik yakınmaların 
başlamasına neden 
olduğuna işaret eden 
Dr. Akın, "Akarlar 
insan deri döküntü
leri ile beslenmekte
dir ve insanların 
bulunduğu ortamlar-

da yaşar. Kişi akar- . 
lara karşı duyarlı ise 
sorun oluşturan can
lılardır. Klasik ev 
haşere ilaçları akar
ları öldürmemektedir. 
Bu canlıların neden 
olduğu alerjiden ko 
runmak için son de 
rece temiz olmak ge 
rekir" diye konuştu. 
Akarların evden 
tamamen temizlen? 
meşinin zorluğunü 
ifade ederken, 
"Ancak, etkili temiz
lik önlemleriyle, 
akarlara maruziyet 
azaltılır" diyen Akın, 
şunları söyledi: 
"Yatak odasında; 
akar alerjisi olan bir 
kişi ömrünün 3'te 
birini milyarlarca, 
mite barındıran 
bir yastık ve yatak - 
üzerinde geçirmekte-, 
dir. Bu canlılarla 
mücadele yatak ■ 
odaJann da yoğun- 
laştırılmalıdır..
Yastık kılıfı, çarşaf 
ve nevresimler, her 
hafta yüksek ısıda 
yıkanmalıdır. 55 
derece üzerindeki ' 
ısılarda yıkamak hem 
alerjeni uzaklaştırır,, 
hem de akarları 
öldürür.

. Yatak oda sında nem . 
oranını azaltacak 
klima yada diğer nem 
azaltıcılar kullanıla
bilir, Giysiler daima 
elbise dolabında 
muhafaza edilmeli 
ve elbise dolabının 
kapakları kapalı tutul- > 
mâlıdır. Halılar akar
lar için u/gün bir 
barınma ve çoğalma 
ortamıdır. Yatak 
odasındaki halı mut
laka kaldırılmalıdır. 
Mümkün değilse . 
daha az toz tutan, 
daha kolay temi- 
zlenebilen ye yıkan? 
abilen kışa .tüylü 
kilim türü yer örtüleri 
kullanılmalıdır.
Vinil ya da linöleum . 
(niuşamba benzeri).

, gibi kolay temizlene 
bilen ve üzerinde toz 
tutmayan yer döşe ■ 
meleri de tercih 
edilebilir. İçi doldu
rulmuşöyu.tjt-aWar ; 
özellikle çocukların 

' yattıkları odadan 
uzaklaştırılmalıdır. 
Vakumladığıhavada- 
kî alerjik parçacık- .. 
ların ortam havasına 

. karışmasını önleyen. . 
özel sulu sistem 
elektrikli süpürgeler 
de tercih edilebilir"

Türk Kanser 
Araştırma ve Savaş 
Kurumu Adana Şube 
Başkam Nurettin 
Özdemir, sigara 
bağımlılığı nedeniyle 
Türkiye'de her gün 40 
milyon doların 
duman olduğunu 
söyledi.
Özdemir, "31 Mayıs 
Sigarasız Bir Dünya 
Günü" dolayısıyla 
Çukurova Üniversite
si Mithat Özsan 
Amfisi'nde düzenle
nen "Sigarasız 
Hareketli Yaşam" 
konulu toplantıda, 
kitlelerin sağlığını 
tehdit eden sigara 
bağımlılığının; 
mücadele edilmesi 
gereken en önemli 
sorunlardan biri 
olduğunu söyledi. 
Bugüne kadar 
sigarayla 
mücadelede önemli 
adımlar atılmasına 
rağmen dünya 
genelinde sigara içen 
insan sayısının art-

ülkeler tütün salgını 
tehlikesiyle kârşı 
karşıyadır. Gelişmiş 
ülkelerde sigara içme 
oranlarının düşme
sine rağmen 
gelişmekte olan 
ülkelerde bu oranlar 
artmaktadır. Eğer 
böyle giderse gele
cekte gelişmekte 
olan ülkelerin en 
büyük problemi, 
tütün olacaktır. 
Dünya Bankası, 
gelişmekte olan 
ülkelerin ’L 
ekonomisinin^önün- 
deki en büyük 
engellerden birini

tığını ifade eden tütün olarak sap- 
Özdemir, "Şon ver-
ilere göre dünyada 
1\3 milyar kişi sigara 
içmektedir. Dünyada:; 
bir. yılda sigara tüke-'. 
timi nedeniyle ölen 
însân sayisı ise 4.9 . 
milyon olarak saptan* 
mıştır. Sigara içici
lerinin sadece yüzde* 
15'i Zengin ülkelerde, 
yüzde 85'i ise 
gelişmekte olan 
ülkelerde yaşar.
Bundan dolayı da, 
gelişmekte olan

tamış ve bu ülkelere 
etkin bir tütün kon
trol programına sahip 
olmaları gerekliliğini 
bildirmiştir" dedi. 
Türkiye'de yetişkin 
nüfusun yaklaşık 
yarısının sigara içtiği
ni ve sigara içme 
yâşının 9'a 
düştüğüne dikkat 
çeken Özdemir, şun
ları söyledi: 
"Ülkemizde sigara 
içen 17 milyon kişi 
günde 40 milyon

doları, yılda ise 15 
milyar doları sigaraya 
vermekte. Bu 17 mily
on kişinin 4 milyonu 
hayatından 7 yıl, 4 
milyonu ise 22 yıl 
kaybederek ölecek. 
Ülkemizde her yıl 
yaklaşık 100 bin kişi 
sigaraya bağlı 
hastalıklar nedeniyle 
yaşamını yitirmekte
dir. Sigaranın yol 
açtığı hastalıklar 
nedeniyle ülkemize 
verdiği yıllık 
ekonomik zarar ise 
2.72 milyar dolardır. 
Bu rakama işgücü 
kaybı, hastalıklar 
nedeniyle bireylerin 
ve ailelerinin çektiği 
acılar dahil değildir. 
Bu ekonomik kayı
plar yıllık geliri bizim 
10 katımız olan 
gelişmiş ülkeleri bile 
kaygılandırmak
tayken bizim gibi 
borç yükü olan bir 
ülkeyi çok daha ciddi 
önlemler almaya 
yöneltmeli ve ulusal 
tütün kontrolü bir 
devlet politikası 
olarak benimsen
melidir."

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

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

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE
TEK Arıza 
TEK İşletme 

Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 20 66 
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53 
513 10 57 
5131308
51311 33 
513 10 95
513 37 42 
5131ŞÖ7

513 14 14 
513 13 64
524 85 86 
513 10 42 
51310 92
513 10 45 
513 77 77

Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye

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

51345 21 -111
Yalnyz 185

256 77 84
544.30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 1-3 23

Aslan
Dinlenme Tes. 1 513 23 94

Bursa .
Mudanya
Yenikapı
Yalova 
İD Oİmâm

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

Ayğaz. 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocâkgaz 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

l Haziran 2007 Cuma 
ÇAĞLAR ECZANESİ 

Pazar Cad. No: 25 GEMLİK
Tel: 513 35 52

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
HL : 34 SAYI : 2764

FİYAB : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sfehibi : 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 v| 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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‘Yabancı tabelaya yüksek vergi getirilmeli1
Türkçe'deki bozul
mayı araştıran Meclis 
Komisyonu dilin 
yaşatılması konusun
da önemli tespitlerde 
bulundu.
İşte öneriler:
Yabancı dille eğitim
den ve sınavlarda 
test yönteminden 
vazgeçilmeli.
Eurovision Şarkı 
Yarışması'na mutlaka 
Türkçe eserle 
katılınmah.
Yabancı tabelaya 
yüksek vergi 
getirilmeli.
Medya kuruluşlarının 

radları Türkçeleştiril 
meli. Spiker, haber 
ve

program sunucuları, 
Türkçe yeterlilik 
belgesine sahip 
olmalı. Çocuk prog 
ramları ve bu prog 
ramlardaki kahraman 
adları Türkçeleştiril 
meli. Reklamlarda, 
yabancı kökenli 
kelime ve adlara yer 

verilmemeli. 
Alfabede bulun
mayan harf ve işaret 
ler, işyeri adlarında 
da yer almamalı. 
Bilgisayar, internet 
ve cep telefonu dili 
Türkçe olmalı.
Spor terimleri 
Türkçeleştirilmeli.

Türk coğrafyasında 
Türkçe eğitim yapan 
okullar desteklen
meli. öğretmenler 
Türkçe dil yeterlilik 
sınavına tabi tutul
malı; başarılı olanlar 
ödüllendirilmeli. 
Nasreddin Hoca, Deli 
Dumrul, Keloğlan 
gibi kahramanlarla 
ilgili çizgi film ve pro
gramlar hazırlanmalı. 
Kitap sevgisi ve kitap 
kullanma becerisi 
kazandırmak için kar
nelere kitap kullanma 
notu konulmalı.
Ders kitaplarının 
içinde imla kılavuzu 
ve sözlük de yer 
almalı.

Danone Küçükler 
Futbol Türkiye 

Birinciliği 
Bursa’da başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı 
Danone Küçükler 
Futbol Türkiye 
Birinciliği karşılaş
maları, 4 Haziran'da 
Bursa'da başlıyor. 
Konu hakkında 
basın toplantısı 
düzenleyen Danone 
Kupa Kordinatörü 
Kenan Öner, Kasım 

ayından itibaren 
81 ilden 8 bin 
okul ve 115 bin 
öğrencinin katılımıy
la gerçekleşen 
eleme maçlarının 
ardından 25 ilden 
32 takımın Türkiye 
birinciliği için 
mücadele edeceğim 
kaydetti.

Okçular Çarşısı kitaplaştırıldı
Bursa merkez 
Osmangazi 
Belediyesi ve 
Bursa Araştırmaları 
Vakfı'nın, Bursa'nın 
en eski yerleşim 
bölgelerinin gelenek
sel özelliklerini can
landırmak ve bu kap
samda kent kültürü 
oluşturmak amacıyla 

başlattığı "Bizim 
Mahalle" projesi, 
nüfusun yoğun 
olduğu Hisar içindeki 
eski mahallelerden, 
ekonomik hareketli 
liğin yoğun olduğu 
Çarşı bölgesine indi. 
Hanlar Bölgesi olarak 
bilinen bölgedeki ilk 
çalışma Okçular

Çarşısı'nda yapıldı. 
Çarşı esnafı ile 
yüz yüze görüşmeler 
sonucunda derlenen 
bilgi, harita ve 
fotoğraflar bir 
kitapta toplandı. 
Araştırmacı Yazar 
Raif Kaplanoğlu 
ve Osmangazi 
Belediyesi Tarihi

Çevre Koruma ve 
Uygulama Bürosu 
Sorumlusu 
Aziz Elbas'ın 
koordinatörlüğünde 
gerçekleştirilen 
çalışmalar "Okçular 
Çarşısı" adıyla 
kitaplaştrılarak 
Bursa belgeliğine 
kazandırıldı.

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
AirfelKpmbi 

I Alltel Petek (6mt) 
Alltel vana 12 adet 

gfolyolu toru tesisatı 
^İDogalgaz iç tesisat

Moor.

VARAN2 KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL 
60.00- YTL’den başlayan taksitler

ARTIK KİMSE 
KOMBİSİZ y® KLİMASIZ KALMASIN

Mak. Müh. 
Erdal DOĞRU

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh.
Mahmut KÖKBIYIK

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK 
Tel: 513 54 92 -Fax:513 55 36



2006 - 2007’DE 2006 - 2007 de
Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpigadı'nda DÜNYA 3. lüğü

DÜNYA TÜRKİYE
Sanat Cğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYC1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleninde TÜR K İ Y€ 3.LÜGÜ

DERECESİ
2007-3008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer" 

Adres: Radar Cad. No: 170 Yalova 
Tel : O 226 81104 74

Sosyal Bilimler Olimpiyodı'ndo 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALYA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA

www.yucebilgili.com

G E M L İ K ’ İ N İ L K G ÜN L Ü K Sİ YASI GA Z ET E S İ
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Belediye Meclisi 
Pazartesi günü 

toplanıyor
Gemlik Belediye Meclisi Haziran 
ayı ilk toplantısı 4 Haziran 2007 
Pazartesi günü saat 14.oo’de 
yapılacak. Haberi sayfa 2’de

Umurbey Belediyesi tarafından projelendirilen tesisin ihalesine 7 firma katıldı
T

ihalesi ffMı
Orhangazi’de zeytin
depoları kaldırılıyor

. yolu üzerinde yapıla
cak olan Zeytin İşle

*me ve Satış Yeri’nin 
‘ ihalesi dün Umurbey
Belediye Düğün Salo 
nu’nda halka açık ola 
rak yapıldı. 7 firmanın 
katıldığı ihalenin so 
nucu önümüzdeki 
hafta açıklanacak. İki 
aşamalı projenin birin 
ci etabı nın tamam
landığı ihalenin ardın
dan başlayacak olan 
inşaat alanında 8 adet 
zeytin satış dükkanı 

(•/i/e zeytin işleme tesi 
*si bulunacak. 3’de

Orhangazi’de Marmarabirlik Kooperatifi tara 
fından 1962 yılında İstiklal ve Gemlik cad
deleri üzerine kurulan zeytin depolarını şehir 
merkezinden kaldırmak için yapılan çalış
malar son aşamaya geldi. Haberi sayfa 7’de i ı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Zeytin Kooperatiflerinde hamle

IMF dayatmalı ekonomilerde zarar gören 
kesim emekçi keşim oluyor.

Yani işçi, köylü, küçük esnaf ve işletme 
ler, emekliler..

AKP iktidarının 57. hükümetin başlattığı 
ekonomik politikaları aynen uygulaması, 
köylüyü de bitirdi.

Zeytin üreticisi bu politikalardan büyük 
zarar görüyor.

Marmarabirlik’in bu yıl uyguladığı alım 
politikası, fındık üreticisi gibi, zeytin üreti
cisini de zora soktu.

Üretici, ürününü kampanya fiyatlarının 
çok altında satıyor.

Tabii alıcı bulursa veya sattığının 
parasını zamanında alabilirse.

Devamı sayfa 5’de

Halk oylaması 
Kanunu’nda 
değişiklik teklifi 
TBMM Genel Kurulu’nda, AKP'nin, 
Anayasa değişikliklerinin halkoyuna 
sunulması için öngörülen 120 günlük süre 
nin 45 güne indirilmesine yönelik kanun 
teklifinin, 48 saat geçmeden Anayasa 
Komisyonunda ele alınmasına ilişkin grup 
önerisi kabul edildi. Haberi syf 10’da

Anavatan Partisinde 
son kongre bugün

Partilerde‘aday listesi’mesaisi
Siyasi partiler, 22 Temmuz'da aday 
gösterecekleri isimlere ilişkin lis
telerini 4 Haziran Pazartesi günü 
saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim 
Kurulu'na (YSK) sunacaklar. Siyasi. 
partiler ve liderler hafta sonlarını, 
aday listelerine son şeklini vermek 
üzere yoğun bir mesaiyle geçirecek
ler. Milletvekilleri ve aday adayları 
ise listeye girme telaşı yaşıyor. 11’de

Anavatan Partisi'nin, 2 Haziranda gerçekleştirilecek 9. Ola 
ğan Büyük Kongresinde partinin Demokrat Parti'ye (DP) katıl 
ma kararı alınacak. Kongrede gündem değişikliği yapılarak 
DP'ye katılım önergesi oylanacak. Haberi sayfa 11de

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkqrfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Belediye Meclisi Pazartesi günü toplanıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zaman sadece armutları mı 
olgunlaştırıyor?

At izinin it izine karıştığı bir dönem 
yaşıyoruz.

Dünya durdukça bizler de yaşadıkça 
daha bakalım nelere tanıklık edeceğiz?

Nihayet...
Türkiye kuşatıldı..
Bölücülerle dinciler kol kola ,omuz 

omuza dinamitin fitilini ateşliyorlar..
Sağdan sola soldan sağa omurgasızlar 

siyaset arenasında kendilerine yer arıyor
lar.

Amaç Türkiye'yi kurtarmak mı?
Yok canım..
Kendi çıkarlarını elde edecekleri ve dahi 

ülkeyi batıracakları korumalı bir zırha 
bürünmek..

Oysa..
Türkiye böylelerinin yüzünden bugün

lere geldi..
Emperyalizmin taşeronluğunu üstlenen 

ve adına demokrasi denilen parlamenter 
sistem ne acı ki Türkiye'yi bölme planının 
da bizzat uygulayıcısı olarak işlev üstlendi..

Eğer..
Ulusun geleceğinden yana tavrını koya- 

bflseydi radikal bir toprak reformu, 
devletçi sanayileşmenin ve ekonomik alan
da tam bağımsızlığın gerçekleştirilmesi 
halen Türkiye'nin gündeminde olur muydu?

Şimdi...
Sorumluluk yurtfaşda..
Seçim sandığına gidecek oyunu kul

lanacak..
Eğriyi doğruyu ayırt edebilirse..
Ne yazık ki..
Cumhuriyetin ilanından bu yana 83 yılı 

aşkın süre geçti..
Önemli bir zaman..
Çalkantılar..
Darbeler..
İnişlerle çıkışlarla dolu..
İnsanları olgunlaştırdı mı?
Yoksa zaman sadece armutları mı olgun

laştırıyor ?
23 Temmuz'da göreceğiz..
Memleketin üzerine bahar mı doğacak?
Yoksa karanlıklar daha da mı koyulaşa

cak ?
ABD'nin tavşana kaç tazıya tut poli

tikası..
Güneydoğu'dan ölüm haberlerinin 

gelmesine yol açıyor..
Uzaktan kumandalı bombalar Türkiye 

Cumhuriyeti'nin temelini hedefliyor..
Yetmiyor Başkent'e uzanıyor..
AKP'li Başbakan ve bakanları ne yapı 

yor?
Gelişmeleri izlemekle yetiniyorlar..
Cumhurbaşkanına, Anayasa

Mahkemesi'ne yükleniyorlar..
Üç beş oy alarak sırtlarındaki dosyaların 

yükünü hafifletmek uğruna borç içindeki 
spor kulüplerini

kurtarmak için ulusal kaynakları aktarı 
yorlar..

Kendi ikballeri için mali disiplini bozan, 
hukuk tanımayan, uluslararası ilişkilerde 
karşılıklılık ilkesini hiçe sayanlarla bu ülke 
nereye gider?

23 Temmuz sabahı uyanan Türkiye 
yüreğindeki bağımsızlık ateşiyle İstiklal 
Marşını coşkuyla söyleyebilecek mi?

Kükremiş sel gibi bendini çiğneyip aşa
bilecek mi.

Dağları yırtıp, enginlere sığmayıp, taşa
cak mı ?

Gemlik Belediye 
Meclisi Haziran 
ayı ilk toplantısını 
Pazartesi günü 
yapacak.
Belediye Meclisi 
verilecek 
önergelerin dışında 
bir gündem 
maddesini 
görüşecek.
İmarla ilgili konuların 
görüşüleceği 
toplantı saat 
14.00 de yapılacak.

Engellilere yardım eli uzatıldı
Bursa'da düzenlenen 
kampanya 
çerçevesinde 10 adet 
akülü tekerlekli 
sandalye ihtiyaç 
sahiplerine dağıtıldı. 
Bursa Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı ile 
çeşitli sivil toplum 
örgütlerinin ortaklaşa 
düzenlediği 'Bir

I akülü tekerteklı 
sandalye sen de al' 
adlı kampanya 
çerçevesinde ihtiyaç 
sahibi 10 engelliye 
araba hediye edildi. 
Kampanyanın başla
masından itibaren 
23 kişinin akülü 
tekerlekli sandalye

Mudanya ve Güzelyalı dogalgaza kavuşuyor
Mudanya İlçesi ile 
Güzelyalı beldesi 
doğalgaza kavuşu 
yor. Doğalgazın 
bölgeye gelmesinin 
konut ve işyerlerinin 
değerini arttıracağı 
ifade edilirken, Bursa 
gaz'ın abonelik kam
panyasında 12 taksit 
imkanı sağlanıyor. 
Bursagaz, Mudanya 
ve Güzelyah'nın 
doğalgaz altyapısını 
tamamlamak için 
toplam maliyeti 10 
milyon dolar olan 22 
kilometrelik çelik hat 
ve 166 kilometrelik 
polietilen servis hattı 
döşeyecek ve bir 
adet doğalaz basınç 
düşürme istasyonu 
kuracak.
Bursagaz, Mudanya 
ve Güzelyalı 
bölgesine yönelik 
düzenlediği taksitli 
doğalgaz abonelik

talep edildiğini ifade 
eden Bursa Vali 
Yardımcısı Hâlis 
Arslan, önümüzdeki 
günlerde bu talebin 
tamamını karşılaya
cakların söyledi.
Kampanya sayesinde 
hayırsever şirket, 

kampanyasını, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Genel Sekreteri 
Hüseyin Konçak, 
Mudanya Belediye 
Başkanı Erol 
Demirhisar, Güzelyalı 
Belediye Başkanı 
Selçuk Mutlu ve 
Bursagaz Genel 
Müdürü Ertuğrul 
Altın'ın katıldığı bir 
basın toplantısı ile 
tanıttı.
Doğalgazın 2008 
yılında kullanıma 
başlayacağını ifade 
eden Bursagaz Genel 
Müdürü Ertuğrul 
Altın, 1 Haziran - 31 
Ağustos 2007 tarih
leri arasında devam 
edecek bir abonelik 
kampanyası düzen
lediklerini ve 12 tak
sit imkanı sunduk
larını söyledi.
Bölgedeki yoğun yaz 
nüfusunun da fay

kuruluş ve iş 
adamlarıyla irtibata 
geçtiklerini ifade 
eden Arslan, 
"İlk etapta en az 
50 engelli vatan
daşımıza tekerlekli 
arabalardan hediye 
edeceğiz.

dalanabilmesi için 
kampanyayı Haziran- 
Temmuz-Ağustos 
aylarında düzenledik
lerini belirten Altın, 
"İnanıyorum ki, hem 
tüm yıl boyunca 
bölgede ikamet eden 
hem de sadece yaz 
aylarında Mudanya 
ve Güzelyah'da 
yaşayan hemşehri
lerimiz, evlerinin ve 
işyerlerinin değerini 
artırmak için, Mudan 
ya ve Güzelyalı'nın 
o eşsiz havasını ve 
doğasını korumak 
için kampanyaya 
en yüksek katılımı 
göstereceklerdir" 
dedi.
Doğalgaz kullanıl
maya başlamasıyla 
birlike sadece yaz 
aylarında bölgede 
ikamet eden nüfusun 
da 12 ay boyunca 
bölgede ikamet

Hedefimiz ilimizdeki 
tüm engel (ilerimize 
ulaşmak. Bu 
vatandaşlarımızın 
topluma kazandırıl
ması ve özgürce 
dolaşabilmeleri 
için hayırsever 
vatandaşlarımızı 
ve iş adamlarımızı 
kampanyaya 
destek vermeye 
davet ediyoruz" 
dedi.
Akülü tekerlekli 
sandalyelerine 
kavuşan engelli 
vatandaşlar 
büyük sevinç 
yaşarken, aileleri 
destek verenlere 
teşekkür etti.

etmeye başlayacak
larını ifade eden 
Altın, "Bu kampanya 
ile Mudanya ve 
Güzelyah'da ikamet 
edenlerin doğalgaz 
abonesi olabilmeleri 
için en avantajlı 
fırsatı sunuyoruz. 
Tüm bölge halkını 
bu fırsattan yararlan
maya çağırıyoruz" 
diye konuştu.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak ise doğal- 
gazın yaygınlaş
masının Bursa'nın 
'Avrupa Kenti' 
vizyonuna çok 
önemli katkısı 
olduğunu ve 
bölgesinde doğalgaz 
altyapısı tamamlan
mış olan tüm 
BursalIların 
doğalgaz kullanması 
gerektiğini söyledi.
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ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/bfog/özcan vural

Umurbey Belediyesi tarafından projelendirilen tesisin ihalesine 7 firma katıldı

Zillin İsleme Tesisi'nin ihalesi yanlılı
Bursa-İstanbul yolu üzerinde yapılacak olan Zeytin İşleme ve Satış Yeri’nin 
ihalesi dün Umurbey Belediye Düğün Salonu’nda halka açık olarak yapıldı. 7 
firmanın katıldığı ihalenin sonucu önümüzdeki hafta açıklanacak. İki aşamalı 
projenin birinci etabının tamamlandığı ihalenin ardından başlayacak olan 
inşaat alanında 8 adet zeytin satış dükkanı ile zeytin işleme tesisi bulunacak.

Kadınları korkutamadılar....

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Umurbey Belediyesi 
tarafından bölge 
zeytinini değer
lendirmek amacıyla 
projelendirilen 
Bursa-İstanbul 
yolu üzerinde 
yapılacak Zeytin 
İşleme ve Satış 
Yeri’nin ihalesi 
dün yapıldı. 
Umurbey Belediyesi 
Düğün Salonu’nda 
halka açık şekilde 
yapılan ihale 
için 10 katılımcı 
firmanın şartname 
dosyası aldig'I 
açıklanırken, ihaleye 
7 firma katıldı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'in de hazır 
bulunup izlediği 
ihalede en düşük 
teklifi veren firmalar 
önümüzdeki 
hafta içinde 
değerlendirilerek 
karar verilecek. 
İhaleye katılan 
7 firmadan İVEDİ 
Mimarlık Mühendislik 
İnşaat Sanayi ve 
lıcaret Limitet 

r Şirketi yeterli 
hazırlık yapamadık
larını belirterek, 
ihaleden 
çekildiğini 
bildirince ihalede 
6 firma yarıştı. 
Umurbey Belediyesi 
Fen İşleri Müdürü 
Haşan Sivri 
başkanlığında oluşan 
ihale komisyonu 
açtığı teklif 
zarflarında evrakların 
şartnameye uygun 
olup olmadıklarını 
kontrol ederek 
verilen teklifleri 
açıkladılar, 
ilk dosyayı veren 
ALAŞ Mimarlık 
inşaat Ticaret Limited 
Şirketi KDV hariç 
560 bin YTL. ikinci 
teklifi veren MGF 
İnşaat Turizm 
Ticaret Sanayi 
Limitet Şirketi KDV 
hariç 900 bin YTL. 
Üçüncü teklif 
Z-A İnşaat Taahhüt 
Ticaret Turizm 
Limitet Şirketi 
KDV hariç 689 bin 
YTL katılan dördüncü 
firma FİRME ivedi 
ise ihaleye 
hazırlanamadığı için 
çekildiğini bildirdi.

Beşinci katılımcı k 
firma Korcanlar 
Mühendislik İnşaat 
ve Taahhüt şirketi 
KDV hariç 437 bin 
YTL. Altıncı firma 
BURYAP İnşaat 
Mobilya Doğalgaz 
Sanayi Ticaret AŞ. 
KDV hariç 438 bin 
YTL. yedinci katılım 
firması BHB İnşaat 
Turizm Sanayi 
İç ve Dış Ticaret 
Limitet Şirketi ise 
KDV hariç 538.650 
YTL teklif verdi. 
İhalede en düşük 

teklifi veren 
Korcanlar ve 
BURYAP firmalarının 
teklifleri önümüzdeki 
hafta içinde 
değerlendirilerek 
karar verilecek. 
İhaleyi alacak olan 
firmanın gerekli 
prosedürlerin 
tamamlanmasının 
ardından muhteme
len Haziran ayı 
sonlarına doğru 
inşaata başlaması 
bekleniyor.
İki aşamalı projenin 
birinci etabının

tamamlandığı 
ihalenin ardından 
başlayacak olan 
inşaat alanında 
8 zeytin satış 
dükkanı ile 
zeytin işleme 
tesisi bulunacak. 
Projenin 
finansmanı için 
İller Bankasından 
alınacak kredinin 
yanı sıra kalan 
kısmın ise 
Umurbey Belediyesi 
bütçesinden 
karşılanacağı 
öğrenildi.

Doğru oturalım, doğru konuşalım;
AKP iktidarı bir sürü iyilik de yaptı bu 

memlekete.
Ama bunların bir kısmını bilmeden yaptı, 

bir kısmını istemeden...
Meselâ ekonomi, mesela demokrasi ile 

ilgili kazanımlar.
Bunların akıl hocaları "Ekonomi bileniniz 

yok; bu alanda IMF'ye yaslanın..
Gerici görüntünüzü de önyargılarınızı bir 

kenara koyup Avrupa Birliği'ne sığınarak 
aşın; "Kazanırsınız" dediler.

Bilmediklerini bilmenin fazileti partiyi 
bugünlere getirdi.

AKP sorunu, uyguladığı politikaları ve 
yeni fikirleri, inandığı için değil, kazanç 
sağlamak için hayata geçirmesidir.

İşte bu çıkarcı kurnazlık, partinin yavaş 
yavaş merkeze doğru yaklaşmasını, laik 
cumhuriyetin kazanımlarına ısınmasını, 
ümmetçi zihniyetini çağdaş bir ulus olma 
nın heyecanı ile değiştirmesini önlemiştir.

Kadrolaşma ve müslüman zenginler üret 
me çabaları, savunmasız yoksul çocuklara, 
ileride getirecekleri rejimin istediği hayat 
tarzını (Islami) benimsetme zorlamaları; iti
raz edecek sesleri susturmakta gösterdik
leri cüretkârlık, onların cahilliğini gösterdi 
ama laik demokratik rejimin şansı olmuş
tur.

AKP’nin lider kadrosu ihtiras ve egoizmi 
Türkiye'yi maceranın eşiğine getirmiştir 
ama, belki büyük bir felâketten de koru
muştur.

Çünkü "Türkiye'nin kalbine laik rejimin 
paydosunu ilân eden simgeyi bayrak olarak 
artık çekebiliriz" hayalini eyleme geçirme 
yanılgısına düşmeselerdi.

Atatürkçü yığınların gaflet uykusu büyük 
ihtimalle devam edecekti.

Zaten, devletin bütün köşe başları f'vekâ 
leten" tutulmuş adete satılmış gibi..

Düşük profilli bir Cumhurbaşkanı, kitleyi 
uyandırmadan yukarı çıktığı gün bunların 
asalet kararnamelerini imzalayacaktı... 
Bütün rüyaları bu idi..

O zaman rejimi koruyan sen direnç nok
taları da yavaş yavaş kuruyup düşecekti...

Halkı AKP’nin ihtirası, kibri ve hoyratlığı 
uyandırmıştır.

14 Nisan Tandoğan Mitingi şanstı.
Yüz binleri hakir gördüler, verilen mesajı 

duymazlıktan geldiler.
Bakalım, İstanbul'da 29 Nisan 

Çağlayan'da halkın haykırışına, sivil İra 
deye, "KADIN LARIN ISYAN'ına " ne 
bahane bulacaklar?

Kadınları korkutamadılar!
Onlar, öncülük ettiler ve laik rejime 

yönelik girişimlerden rahatsızlık duyan on 
binler, bu kez İstanbul'da sokaklara 
döküldü.

Hem de günler öncesinden başlayan 
bomba tehditlerine rağmen...

Bırakın kendi canlarını düşünmeden, her 
tehlikeyi göze alarak koşmalarını, çoğu 
çocuklarını yanlarında veya omuzlarında 
taşıyarak...

Hepsinin kararlılığını, cesaretini ve sivil 
toplum tepkilerini ayakta alkışlıyorum.

Bu mitingler bize bir kez daha Atatürk'ün 
kurduğu özgür Türkiye'nin sonsuza kadar 
yaşatılacağını gösterdi.

Laik demokrasimizden rahatsızlık 
duyanlara da, kafası karanlıklarda olanlara 
da "ona el uzatılamayacağını" en net şe 
kilde anlattı.

Anlayana sivri sinek saz, anlamayana 
anlatırlar...!

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/bfog/%25c3%25b6zcan
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Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerinden müzik gecesi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu'nun 
yıl sonu müzik 
gecesinde küçük 
solistler koro 
eşliğinde 
seslendirdikleri 
türkülerle ailelerinden 
bol bol alkış aldılar. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde düzenle
nen geceye Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İlçe Milli

BOYAMAYACAKSINIZ
TADINA

Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura ile 
birlikte okul müdür
leri ve öğrenci 
aileleri katıldı. 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Müzik Öğretmeni 
Erol Akbaş'ın 
hazırlayıp yönettiği 
müzik gecesinde 
konuşan Okul 
Müdürü Cemal Kurt, 
gecenin düzenlen

mesinde emeği geçen 
öğretmen ve öğrenci
leri ile ailelerine 
teşekkür etti.
Özgür Yavuz'un 
koronun seslendir 
diği Harmandalı 
türküsüyle yaptığı 
gösteri büyük alkış 
alırken gece koronun 
Sivas yöresinden 
"Kaya dibi kar imiş" 
türküsüyle başladı. 
Bolu yöresinin 
"Beyaz geyme toz 
olur" türküsünü 
Feyza Yılmaz ile 
Taner Salar birlikte 
seslendirirken Ezgi 
Oğur, Sivas yöresine 
ait "Uzun ince bir 
yoldayım" ve Umut 
Doğan bir Acıpayam 
türküsü olan "Desti 
içinde bekmez"i 
alkışlarla okudu. 
Müzikg ecesinin

ikinci bölümünde 
ise koronun 
seslendirdiği türkü
lerin yanı, sıra genç 
solistlerden Elifnur 
Kösemen "Senin o 

gözlerin varya" 
Melike Demirağ'ın 
"Arkadaş"ını Tuğba 
Doğan'ın şiiri 
eşliğinde İlknur 
Erez seslendirdi.

Hümeyra 
K.Dede'nin 
"Ah le yar” türküsü 
nün ardından Derya 
Derya "Nerdesin" 
Ali Altıntaş ve
Ozan Mutlu 
"Hayırdır inşallah" 
ve Başak Karasu'nun 
seslendirdiği 
"Hayat Bayram 
olsa" türküsünün 
ardından gece 
söz ve müziği 
Erol Akbaş'a ait 
"Cumhuriyet İlköğ 
retim Okulu" 
marşıyla son 
buldu.

BURSA Kf BAP
HİZMETİNİZE AÇILDI

YILLARIN TECRÜBELİ SÜLEYMAN USTANIN 
ELİNDEN KEBAP YEDİNİZ Mİ?

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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Detaypark hizmete açıldı
Berkay KARABULUT
Detaypark Oto 
Yıkama dün yapılan 
açılış töreniyle 
hizmete açıldı. 
Orhangazi Caddesi, 
Bütünler Düğün 
Salonu karşısına 
açılan Gemlik'in 
yeni oto yıkama 
istasyonunda 
modern teknolojik 
ürünler ile 
hizmet veriliyor.
Detaypark işletmecisi 
Adnan Uysal 
yaptığı açıklamada, 
"Şirin Gemlik'imizin 
herkesin ailesiyle 
gelebileceği, detaylı 
bir oto kuaförüne 
ihtiyacı olduğunun 
farkına vardık. 
Bekleme salonu, 
çardağı, oto 
marketi ile 1200 
metrekare üzerine 
kurduğumuz 
nezih bir ortam 
yarattık.
Detaypark'da 
en ufak ayrıntıyı 
bile düşünüp, 
Gemlik'ti 
müşterilerimizin 
hizmetine açtık. 
Özel eğitim görmüş 
sertifikalı kadromuz 
la, yaptığımız işe 
sevgimizi, kalitemizi 
verdik ve vereceğiz. 
Uygulama alanlarımız 
içerisinde cilalı 
köpüklü fırçasız, 
oto yıkama,

OTO Y
IRÇASIZ

detaylı iç temizlik, 
boya koruma, 
çizik giderme, 
boya yenileme, 
motor temizleme,

koruma ve oto 
anti baktariyel 
temizlik sunuyoruz 
dedi.
Detaypark'da

bunların yanı 
sıra 24 saat 
aracınız kamera 
sistemiyle gözetim 
altında tutuluyor.

TEŞEKKÜR
Gemlik e kazandırdığımız 

modern oto yıkama ve bakım 
tesisimizin açılısını onurlandıran, 

çelenk ve çiçek gönderen, 
telefonla bizleri kutlayan 

eş, dost ve Gemlik halkına 
teşekkür ederiz.

DETAYPARK OTO YIKAMA 
UYSALLAR LTD. ŞTİ.

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No : 25 GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 37 44

Güne Bakı
lAfoS? İKadri GÜLERI kadri guler@hotmail.com

Zeytin Kooperatiflerinde hamle
Bizim matbaanın bulunduğu sokak, zeytin 

üretişinin sık gelip gettiği bir yer.
Karşımızda bulunan Özlem Ticaretin sahibi 

eski İlçe Tarım Müdürü Dursun Özbey.
Şimdiki işi zıraai ilaç satıcılığı..

Bu nedenle köylüler sık geliyor, bende 
konuşuyorum üreticilerle.

Halinden memnun olan bir kişi yok.
Onun için önümüzdeki seçimlerde AKP’lier 

zeytin üreticisi köylerde hoş karşılacaklarını 
beklemesinler.

Marmarabirlik yönetime karşı bölgemizde 
başlatılan muhalefet nedeniyle, üretici, Birlik’e 
kırgın..

Bu kırgınlık giderek köy ve beldelerde yerel 
kooperatiflerin güçlenmesine yarıyor.

Bölgede zeytin stokçuluğu ve pazarlamasıy
la uğraşan en eski ve güçlü kooperatif, Katırlı 
Köyü Kalkındırma Kooperatifidir.

Bu kooperatifin dürüst ve becerekli başkanı 
sayesinde, ortakları peşin para ile Marmarbirlik 
fiyatlarının üzerinde zeytinini kooperatifine 
satabiliyor.

Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi yılda yak
laşık 400 bin kilo zeytin alıp satıyor. Ortağına 
maddi yardım yanında ilaç ve gübre de veriyor..

Köy Kalkınma Kooperatiflerinden biri de 
Muratoba Köyü’nde var. Bu kooperatif de 
gücünü arttırıyor. Entegre depolama ve işleme 
tesisinin ihalesini yaptı. Hedefleri 1 milyon kilo- 

| luk zeytin havuzları yapmak. Zeytinin yanında 
I meyve alarak Haller zinciri ile tüketiciye ulaş- 
ı mak.

Küçük Kumla Kooperatifi de giderek 
güleniyor.

Karacaali Köyünde yeni gelişimeler yaşam 
yor. Bu yıl köylü kooperatife zeytin verecek.

Yeni bir gelişme ise Umurbey’de.
Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet 

Gülerin öncülüğünde, önce sulama suyu pro
jesinin ilk ayağı gerçekleşti, şimdi kooperatif 
geliştiriliyor.

Gemlik Orhangazi yolunda yapılacak Zeytin 
işleme Tesislerinin dün ihalesi yapıldı.

Sezona kadar inşaat zeyiştirilip, Umurbeyli 
üretici ürünü kendi kooperatifinde değerlen 
dirilecek.

Bu gelişmeleri yabana atmayın.
Köylü dardan çıkmak için kenetleniyor.

ELEMAN ARANIYOR
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:guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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“Atatürk Kompozisyonları” 
sergisine 96 sanatçı katılıyor

Türkiye Güzel Sanat 
Eseri Sahipleri Mes 
lek Birliğine 
(GESAM) üye 96 
sanatçının resim
lerinin yer aldığı, 
"Atatürk Kompozis 
yonlan" sergisi, Ana 
dolu Ajansı Sanat 
Galerisi'nde açıldı. 
Ulu Önder Atatürk'ün 
doğumunun 125. yılı 
kapsamında açılan 
sergiye, Cumhur 
başkanlığı Genel 
Sekreteri Kemal 
Nehrozoğlu, GESAM 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman 
Altıntaş, Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
(ADD) 2. Başkanı Ali 
Ercan ve çok sayıda 
sanatsever katıldı. 
Serginin açılışını,

Altıntaş ve 
Ercan birlikte yaptı. 
Serginin açılışında 
konuşan Altıntaş, 
GESAM'ın 21 yıldır 
Türkiye'nin bütün 
illerinde kültür 
sanat etkinliklerini 
sürdürdüğünü 
belirterek, 
Birliğin asıl 
amacının, sanatçı 
ların telif haklarını 
korumak olduğunu 
söyledi. Serginin, 
Atatürk'ün doğumu
nun 125. yılı dolayı 
sıyla planlandığını 
hatırlatan Altıntaş, 
resimlerin nkara'dan 
başka İstanbul, 
İzmir ve Adana 
gibi birçok ilde 

daha ergileneceğini 
bildidi.

Altın Koza’da geri 
sayım başladı

"Altın Koza Film 
Festivali", ilk kez 
1969'da, "Film 
Şenliği" adıyla 
düzenlendi. 5 yıl 
boyunca aralıksız 
devam eden festival 
1973 yılından itiba 
ren 18 yıl boyunca 
unutuldu. 1992'de 
yeniden başlatılan 
festival, "Altın Koza 
Kültür, Sanat ve Film 
Festivali" olarak 
1997'ye kadar 
devam etti.
Ancak 1998'de 
festival hazırlıkları 
yapılırken yaşanan 
Adana depremi 
ardından Marmara 
depremi festivalin 
yeniden askıya alın
masına neden oldu.

Bu yıl 14'üncüsü 
düzenlenecek Adana 
Altın Koza Film Festi 
vali 4 Haziran Pazar 
tesi günü başlaya
cak.
Festivalde 11 Hazi 
ran'a kadar, toplam 
164 film 6 sinema 
salonunda izleyiciler 
le buluşacak. Çocuk 
istismarını engelle
mek ve korunmasına 
dikkat çekmek 
amacıyla Festivalin 
bu yıl ki teması 
"çocuk haklan" ola 
rak belirlendi.
Festivalde bu yıl 
Akdeniz ve Dünya 
sinemasından seçkin 
filmler de izleyici
lerin beğenisine 
sunulacak.

Ajandanıza not 1 
almayı unutmayın

"Rock'n Coke İstan
bul Festivali 2007", 
31 Ağustos ile 2 
Eylül 2007 tarihleri 
arasında Hezarfen 
Havalimanı'nda 
gerçekleştirilecek. 
Bu yıl beşincisi 
düzenlenen festi
valde Teoman, 
Özlem Tekin, Aslı, 
Rashit, Hayko 
Cepkin gibi 
müzisyenlerin yanı 
sıra Pentagram, 
VVithin Temptation, 
Gripin, 110, 
İTıe Smashmg 
Pumpkins, Franz 
Ferdinand, Chris 
Cornell ve Manic 
Street Preachers 
grupları sahne ala

cak. Alternatif 
Sahne'de ise Erol 
Alkan, DJ Mehdi, 
Uffie&Feadz, Filthy 
Dukes, Style-ist, 
Agentorange, 
Mabbas, Buraka 
Som Sistema, 
Ayben&Fairuz 
Derinbulut, 
Bedük, Üçnoktabir, 
Popcorn, Digital 
Playground, 
Neon, Ayyuka, 
Rumblefish, Raining 
Pleasure, Dirty 
Soundsystem 
tarafından sünülâcak 
gösterilere yer 
verilecek.
Festival biletleri 
Biletix aracılığıyla 
satışa sunulacak.

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. Ben Sok. Stbaıl Aralığı No: ÎIB GEMLİK Ta: |l.2») 511361: Fır: 10.224ı 5’335 95
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Orhangazi’de zeytin 
depoları kaldırılıyor

Bursa’da taksiciye gasp şoku
Bursa'da bir taksici, 
müşteri olarak 
aracına aldığı 
2 şahıs tarafından 
silah tehdidiyle 
gasp edildi.
Alınan bilgiye 
göre, merkez

Osmangazi 
ilçesi Yunuseli 
Mahallesinde 
meydana gelen 
olayda O.D.'nin 
taksisine binen 
kimliği belirsiz 
2 kişi, silâh

tehdidiyle 
taksicinin
190 YTL parasını 
gasp ederek 
kaçtı. Jandarma, 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Bursa'nın 
Orhangazi ilçesinde, 
Marmarabirlik 
Kooperatifi tarafın
dan 1962 yılında 
İstiklal ve Gemlik 
caddeleri üzerine 
kurulan zeytin depo
larını şehir merkezin
den kaldırmak için 
yapılan çalışmalar 
son aşamaya geldi. 
Orhangazi’nin en 
eski yapılarından 
olan ve yaklaşık 45 
yıldan beri şehir 
merkezinde bulunan 
zeytin depolarının 
yıkılması için artık 
gün sayılıyor. 
Orhangazi Belediye 
Başkanı Yusuf 
Korkusuz’un talebine 
Marmarabirlik 
yöneticileri de yeşil 
ışık yaktı. Geçen 
hafta iki kurum 
arasında gerçekleşen 
toplantıda masayla 
yatırılan zeytin 
depolarında muta
bakata varıldı.
Orhangazi'nin yeni 

i şehir imar planına

göre düzenlenecek 
olan zeytin depoları 
için hafta içerisinde 
Orhangazi Belediyesi 
ile Marmarabirlik 
yetkilileri tekrar 
bir araya gelerek, 
takasın yapılmasının 
ardından yıkımın 
önü açacak. 
Depoların kaldırıl
ması ile alakalı 
görüşmeler için 
Marmarabirlik 
Başkanı Refi 
Taviloğlu’na birlik 
kongresinde 
yetki verilmişti.

Yıkım işi, 
kuyularında zeytin 
olmayan binalardan 
başlanacak. 
Orhangazi 
Belediyesi, şehir 
merkezinde 11 
dönüm üzerine 
kurulu bulunan 
depolar karşılığında 
Marmarabirlik’e 
şehir dışında bir yer 
verecek. Anaçayır 
mevkiinde Orhangazi 
Belediye’sine ait 53 
dönümlük arazinin 
üzerinde durulduğu 
belirlendi.

Öfkeli kiracı ev sahibi ve eşini bıçakla yaraladı
Bursa'da ev sahibi 
ile kira meselesi 
yüzünden tartışan 
bir kişi, ev sahibini 
boğazından, eşini 
de karnından 
bıçaklayarak 
ağır yaraladı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye

Yolun karşısına geçerken otomobilin altında kaldı
Bursa'da karşıdan 
karşıya geçmek 
isterken otomobilin 
altında kalan yaşlı 
bir adam ağır yara
landı. Edinilen bil
giye göre, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Merinos 
Kavşağı TEDAŞ 
önünde, elektrik fat' 
urasını yatırdıktan 

göre, mefkez 
Yıldırım ilçesine 
bağlı Şirihevler 
Mahallesi'nde 
E.Y. isimli şahıs, 
ev sahibi M.Ş. ve 
eşi C.Ş. ile kira 
meselesi yüzünden 
tartışmaya başladı. 
Ev sahibini ilk 
önce darp eden 

sonra yolun karşısı
na geçmek isteyen 
Emin Kahraman'a 
(86), Ankara 
istikametinden İzmir 
istikametine seyre
den Besim Ş. (37) 
idaresindeki 34 EA 
5041 plakalı otomobil 
çarptı. Kanlar 
içerisinde yere 
yığılan Kahraman,

E.Y., M.Ş.'yi 
boğazından, 
eşi C.Ş.'yi de 
karnından bıçakladı. 
Ağır yaralanan 
M.Ş. ve C.Ş., 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak 
tedavi altına 
alındı.

olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekiplerinin 
müdahalesinin 
ardından ambulansla 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü 
gözaltına alınırken, 
kazayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdüğü belirtildi.

Haşan GÜLLÜ

HER TÜRLÜ 
BOYA ve HIRDAVAT MALZEMELERİ

* Fiili Boya
* Jotun ■ Deniz Boyaları
* İzolasyon
* Hırdavat
* Nalbur

Sıhhi Tesisat 
Aksesuar

EV ve İŞYERLERİNE 
BOYACI TEMİN EDİLİR.

Bilimum İnşaat Malzemeleri

Hamleliye Mh. Gazhane Cad. No: 41 /A Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224) 513 32 32-Fax: (0.224) 513 35 75



Adrese dayalı 
nüfus kaydı 

sürüyor

Yerel Yönetimlerin İşbirliği 
Ağı Projesi hayata geçirildi

Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt 
Sistemi'ne 
kayıtlar bu ayın 
sonuna kadar 
devam edecek. 
Vatandaşlar, resmi 
işlemlerde ve 
kamu hizmetlerinde 
esas alınacak 
sisteme kayıtlı 

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

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

ACİlSATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARff İNİZ

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 _ _ _ _ _ _ _ _ p 

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

W ----------------------- '

| Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle-satılık dükkan, p
| , Önünde 115m2 Bahçeli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ₺ İğ. . . . .  . . . . . . 1 ""K*
Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

I Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. f

SEKER SİGORTA
I Madde ÖZALP I
I Tel:5132474 Fax:5141021 |

f

olduklarını 
muhtarlıklardan ve 
"www.tuik.gov.tr" 
adresinden 
öğrenebilecek. 
Listede olmayanlar 
Haziran ayı 
sonuna kadar 
adres beyan 

formunu doldurup, 
başvurabilecek

İlköğretimde
kayıtlar başladı

İlköğretim okullarına 
kayıtlar dün başladı. 
Kayıt için öğrenci 
velisi doğrudan 
okul müdürlüğüne 
müracaat edecek. 
Öğrenci veîiîari 
burada bir görevlinin 
yardımıyla çocuğu
nun TC kimlik 
numarası ve adres 
bilgilerini internet 
ortamına aktaracak. 
İl ve ilçelerde 
kurulacak yer
leştirme komisyon
ları bu beyanları 
dikkate alarak 

öğrencilerin 
oturdukları yere 
en yakın okulu 
belirleyecek ve ilgili 
okul müdürlüğüne 
duyurusunu 
yapacak.
Adres kontrollerinin 
ardından 
komisyonlarda 
öğrencilerin 
kesin kayıtları 
yapılacak.
Kayıt sonuçları . 
bakanlığın internet 
adresinden ve okul 
müdürlüklerinden . 
öğrenilebilecek. .

21 ve22 
Haziran’da 
kredi kartı 

kullanmayın 
Bankaların kredi 
kartı ve ATM 
kartlarından’ ücret 
alması protesto 
edildi- 
Vatandaşlardan, 
21 ve 22 Haziran’da > 
kredi karti ;
kullanılmaması 
istendi.
Tüketici Dernekleri 
Federasyonu'nun 
(TÜDEF) Ankara'da 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
bankaların 
tüketicilerden 
kart ücreti ve yıllık 
işlçrii masrafı âdı 

f altında yılda 4 
milyar dolar haksız 
kazanç elde ettiğine 
dikkat çekildi. 
Toplantıda, kredi 
kartı faizlerinin 
hala çok yüksek 
olduğunun da 
altı çizildi.
Tüketici Dernekleri/ 
Federasyonu, 
tüketicilerin
21 ve 22 Haziran’da

.. "^.ptsız- yaşam, 
dertsiz yaşam" . 
şloganı ile kredi 
kartı kullanmamaları 
i s tende

Türk ve İsveç 
Belediyeleri arasında 
bilgi ve deneyimleri 
paylaşmak üzere bir 
platform kurmayı ve 
geleceğe yönelik 
işbirliği hedefleyen, 
İsveç Yerel 
Yönetimler Birliği 
(SALAIDA) ve 
Türkiye Belediyeler 
Birliği (TBB) tarafın
dan hayata geçirilen 
Türkiye ve İsveç 
Belediyeleri İşbirliği 
Ağı Projesi'nin 
(TUSENET) 
Bursa'daki toplan
tıları sona erdi. 
Her iki ülkenin üst 
düzey bürokratlarının 
ve diplomatik 
temsilcilerinin yanı 
sıra projeye dâhil 
olan il ve ilçelerin 
belediye başkan- 
larının da katılımıyla, 
4 Şubat tarihinde

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, Orta 
öğretim Kurumlan 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı'na 
ilişkin (OKS) "bu yıl 
bir seferde 20 tercih 
alınacağını, ikinci bir 
tercih işleminin yapıl
mayacağını" bildirdi. 
Çelik, "2007 OKS Ter 
cih ve Yerleştirme 
İşlemleri" konulu 
yayınladığı genel 
gede, bu yıl tercih ve 
yerleştirme siste? 
minde iyeni düzert- 
lemeîef yapıldığını 
duyurdu.
Genelgede, konuyla 
ilgili ayrıntılı açıkla
ma ve kuralların 
(http://www.meb. 
gov.tr ile 
http://oks2007.meb. 
gov.tr) internet adres
lerinde 2 Temmuz 
2007 tarihinde yayın1 
lanacak olan "Tercih 
ve Yerleştirme e- 
Kılavuzunda" yer ala
cağını belirten Çelik, 
adayların, velilerin ye 
okul yöneticilerin iş 
ve işlemlerde belir-? 
tilen sitedeki web 
sayfasını takip etme 
lerinin gerekli görül 
düğünü kaydetti. 
20 tercih alınacak 
Genelgede, tercih ve 
yerleştirme işlemleri; 
ile ilgili olarak dikkat 
edilmesi gereken 
hususlara ilişkin şun
lar kaydedildi: 
"-Adayın tercihlerinin 

Antalya'da 
düzenlenen açılış 
konferansıyla 
hayata geçirilen 
proje, İsveç'ten 
beş, Türkiye'den 
16. belediyeyi, kap
sayan bir işbirliği 
ağı projesi; 
Amaçlan arasında, 
belediyelerin.
AB fonlarına ulaşma 
ve, uygulamalarına 
ilişktrt'bilgi Iferi 
artırmak, yerel 
politikacıların ve: 
personelin ihtiyacı' 
olan konularda ’• 
bilgi seviyelerini 
yükseltmek olan 
projenin, hedefleri 
içerisinde karar 
süreçlerine sivil 
organizasyonların 
ve vatandaşların 
katılımını, 
sağlamakta 
yer alıyor.

doğruluğundan 
velisi, tercihlerin 
onaylanmasından işe 
veli Ve okut müdür/.; 
'lüğü birlikte sorumlu 
olacaktır. Tercih 
sıralamalarının velîn
in isteğine uygun// 
olmasına çükkat ■ 
edilecek, okul mü;dür 
lüğünde onaylama 
işlemi tamarhlanarak 
sisteme atıldığından 
emin olunjâdâl^ır.
-Bu yıl birr seferde 20 
tere i n ş 11 itaca k' ol u p: 
İkinci dir fîerciK işlemi 
yâp.ılüiayacaktir. I. Ve 
İL yerleştirme işlem
leri tercihine ve yer
leşme e-kilavükunda 
yer alan açıklamalara 
göre yapılacaktır. ı 
-Bu tercih? | 
başvuruları acıyın 
velisi tarafından 
0.9-14 Ağ tıs tos,;

.2007 tap.lljeri / 
arasındaki; okm jpF 
müdürlükleri »ı 
aracılığıyla jU| 
yapılacaktır, j 
-İnternet bağlantısı . 
olmayan veya tercih 
süresince teknik bir 
sebeple okuldan 
veya bağlantı sorunu 
olmayan ilç'e/il milli 
eğitim müdürlüğüm
den tercih onaylama 
işlemlerini yapacak
tır. Ayrıca tercih, • 
yerleştirme ve a-' 

kayıtla ilgili işlemler 
cumartesi ve . 
pazâr günleri de 
davam edecektir.

http://www.tuik.gov.tr
http://www.meb
http://oks2007.meb
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İhracatta rekor artış
İhracatta bir re 
kor daha kırıldı. 
Mayıs ayı ihra
catı yüzde 26 
artarak 9 milyar 
dolar sınırını 
aştı. Yıllık ihra
cat ise 94 mil
yar doları geçti. 
Mayıs ayı ihra
cat rakamları,
Türkiye ihracatçılar 
Meclisi Başkanı 
Oğuz Satıcı 
tarafından 
Antalya'da açıklandı. 
Buna göre, Mayıs 
ayı ihracatı, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 26 
artarak 9 milyar 160 
milyon dolar oldu. 
Yılın ilk 5 ayındaki 
ihracat 40 milyar 
470 milyon dolara 
ulaştı. Yıllık ihracat 
ise geçen yıla göre 
yüzde 23 artarak 
94 milyar 77 
milyon dolar oldu. 
Sanayi ilk Sırada 
Mayıs ayı ihracatın
da yine sanayi ürün
leri ilk sırada yer 
aldı. Sanayi ürünleri 
ihracatından Mayıs 
ayında 8 milyar 147 
milyon dolar gelir

elde edildi.
Tüzmen: "İhra
catımız Artık Bu 
Rekorlara Alıştı" 
ihracat rakamlarına 
ilk değerlendirme 
Devlet Bakanı 
Kürşat Tüzmen'den 
geldi.
Tüzmen, şunları 
söyledi: "Bu rekor, 
gerçekten ama ihra
catçılarımız için 
artık alışkanlık 
haline gelmiş bir 
rekor. 9 milyar dolar 
bir zamanlar bizim 
korktuğumuz; bir 
zaman aylık ithalat 
rakamlarıydı. 9 mil
yar dolar bugün 
ihracat yapabilme 
kapasitesini 
gösteren Türkiye, 
artık bu açılımlarını 
çok daha ileriye, 
çok daha rahatlıkla 
taşıyabilecektir." ELEMAN ARAMIYOR

ÖZGÜR TİCARET
OSCAR SU ANA BAYİ Bi

HABAŞ YETKİLİ BAYİ
EVLERE FABRİKALARA 

ve İŞYERLERİNE j 
ÇOK UYGUN I 
FİYATLARLA

DAMACANA SU j 
VERİLİR I

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

Eleman aranıyor
Gemlik'teki Mermer 

Fabrikamızda çalışacak 
vasıfsız BAY ve BAYAN 
Elemanlar alınacaktır. 

Tel *.(0.224)513 47 39

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

elemanaranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 

bay - bayan aranıyor 
Tel: 514 07 66

Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 
Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden lemin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZfcSİM HİZMETMZVM

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesUir.

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

ELEMANARANIYOR
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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Halk oylaması Kanunu’nda değişiklik teklifi
TBMM Genel 
Kurulunda, AK 
Parti'nin, Anayasa 
değişikliklerinin 
halkoyuna sunulması 
için öngörülen 120 
günlük sürenin 45 
güne indirilmesine 
yönelik kanun 
teklifinin, 48 saat 
geçmeden Anayasa 
Komisyonunda 
ele alınmasına 
ilişkin grup önerisi 
kabul edildi.
Genel Kurul, AK 
Parti'nin grup öne 
risinin oylanması 
sırasında toplantı 
yeter sayısının bulu
namaması üzerine, 
verilen 1 saatlik 

aranın ardından, 
TBMM Başkanvekili 
İsmail Alptekin 
başkanlığında top
landı. Kabul edilen 
grup önerisine göre, 
Anayasa değişiklik
lerinin halkoyuna 
sunulması için 
öngörülen 120 
günlük sürenin 45 
güne indirilmesine 
yönelik kanun teklifi, 
İçtüzükte belirtilen 
48 saatlik süre 
beklenmeden, Anaya 
sa Komisyonunda 
görüşülecek.
Ayrıca Belediye 
Gelirleri Kanununda 
Değişiklik Yapılma 
sına Hakkında Kanun 

Teklifi, Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanununda 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
Teklifi, Kamu İhale 
Kanunu ve Kamu 
İhale Sözleşmeleri 
Kanununda 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
Teklifi, Sağlık 
Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkın 
da KHK'de değişiklik 
yapılmasına dair 
kanun teklifi, Cumhur 
başkanı tarafından 
iade edilen Nükleer 
Güç Santrallerinin 
Kurulması ve İşletil 
meşi ile Enerji Satışı 
na İlişkin Kanun,

Mera Kanununun 
Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 
Teklifi, Tütün 
Mamullerinin 
Zararlarının 
Önlenmesine 
Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 
Teklifi ile temel 
yasa olarak ele 
alınacak olan 
Jeotermal Enerji 
Kaynakları ve 
Mineralli Sular 
Kanunu Teklifi 
ile Sigortacılık 
Kanunu Tasarısı, 
gündemin ön 
sıralarına alındı.

Şener; ‘Adaylık 
için başvurmadım’

Milletvekilliği adaylığı için başvu
rusunun olmadığını söyledi.

Başbakan Erdoğan grubunda son kez konuştu

‘Sağın da solun da değişim
talebine cevap veriyoruz’

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, par
tisinin Meclis Grubu 
'na seçim öncesi 
son kez seslendi. 
"Sağın dâ Solun da 
Değişim Taleplerine 
Cevap Veriyoruz" 
Başbakan Erdoğan, 
Türk siyasetinde 
son bir kaç ayda 
yaşananların, Türkiye 
için fikir, proje, iş, 
hizmet, yatırım 
üretenlerle, sıkıntı, 
kavga, kriz üreten
lerin farkını, açık, 
seçik ortaya 
çıkardığını söyledi. 
Erdoğan, şöyle 
konuştu:
"Sağın da solun da 
değişim taleplerine 
cevap veriyoruz 
farkımız bu. Çünkü 
biz kulağı yalnız 
kendi sesiyle dolu, 
tek yönlü bir parti 

ı olmadık, olmuyoruz,

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
0 SAATTE TESLİM EDİLİR
K Ö rfOfQ A t istiklal Caddesi Bora Sokak
RUHÇA Miaci No:3/BGEMLİK

MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

olmayacağız... De 
mokrasiye, adalete, 
insan hak ve özgür
lüklerine, laikliğe, 
sosyal hukuk devle
tinin gereklerine, bu 
ülkenin gelecek ide
allerine yürekten 
bağlı ve sevgisini bu 
ülkenin bütün renk
lerini severek göste 
ren bir anlayışın, bir 
duruşun sahibi 
olmasıdır.

Farkımız budur." 
"Anamuhalefetin 
Beklentisi 
Boşa Çıktı" 
Anayasa 
değişikliğinin 
gerçekleştirilmesin
deki kararlılıkları 
için milletvekillerine 
teşekkür eden 
Başbakan Erdoğan, 
böylece anamuhale
fetin beklentisinin 
boşa çıktığını 

ifade etti. 
Erdoğan, 

"Demokrasi müca 
delemizin önemli 
dönemeçlerinde asil 
duruşunuzu hiç ama 
hiç bozmadınız.
AK Parti kadrolarına 
yakışan tavır budur. 
Milletimizin vakarını 
zedeleyecek hiçbir 
yanlışa, hamdolsun 
itibar etmediniz." 
dedi.
AK Parti'ye 
Katılımlar Oldu 
Daha sonra 
Ankara Sanayi 
Odası Başkanı Zafer 
Çağlayan, Olimpiyat 
şampiyonu güreşçi 
Hamza Yerlikaya 
ve sanatçı Osman 
Yağmurdereli'nin 
de aralarında 
bulunduğu bazı 
ünlü isimler AK 
Parti'ye katıldı.

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
milletvekilliği için 
adaylık başvurusun
da bulunmadığını 
söyledi.
Abdüllatif Şener, 
AK Parti grup 
toplantısında, 
gazetecilerin, 
milletvekili adayı 
olup olmadığı

Ağar ve Mumcu 
listeleri görüştü

Anavatan Partisi 2 
Haziran'da yapacağı 
kongreyle DP'ye ka 
tılmaya hazırlanır 
ken, ANAVATAN 
Genel Başkanı Erkan 
Mumcu ve DP Genel 
Başkanı Mehmet 
Ağar, aday listelerini 
görüştü. Mumcu, 
Ağar'la yaptığı görüş 
mede sınırlı konten
jan kullanımında mu 
tabakat sağladık
larını söyledi.
Meclis Genel Kuru 
lu'ndaki Anayasa 
değişikliği ikinci tur 
oylamalarımh büyük 
bölümüne katılma 
yan ANAVATAN 
Genel Başkanı Erkan 
Mumcu'nun günde
minde, DP Genel 
Başkanı Mehmet 
Ağar'la yapacağı 
görüşme vardı. 
Paketin tümü üzerin 
deki oylamaya katıl
mak üzere akşam 
saatlerinde Meclis'e 
gelen ve kuliste bir 
süre oturan Mumcu, 

yönündeki 
sorusu üzerine, 
başvuruda 
bulunmadığını 
açıkladı.
"Başbakan 
aday gösterirse 
olacak mısınız?" 
sorusuna Şener, 
"Kısa zamanda 
gerekli açıklamayı 
yapacağım" 
yanıtını verdi.

gazetecilerin Ağar'la 
yaptığı görüşmeye 
ilişkin sorularını 
yanıtladı.
Mumcu, görüşmenin 
içeriği konusunda 
"Sayın Ağar'la birbir
imize söz verdik.
Bu sözü bir Allah, 
bir ben, bir de Sayın 
Ağar biliyor” dedi. 
İki parti arasında 
karşılıklı güvenin 
önemli olduğunu 
söyleyen Mumcu, 1 
aday kontenjanları 
konusunda ise "sınır 
lı kontenjan kullanı 
mında mutabık 
kaldık. Yüzde 10'u 
aşmadan mümkünse 
daha altında, geri 
kalan yerlerde de 
yerel dengelere 
dikkat eden, tabi 
ki bundan önce 
birbiriyle yarışmış 
iki parti teşkilatını 
aynı çatı altında 
mümkün kılacak, 
pekiştirecek 
tercihler olacak” 
dedi.



2 Haziran 2007 Cumartesi Gemlik Ktorftfg Sayfa 11

AKP’nin hamlesi Anavatan’ı kızdırdı Partilerde ‘aday listesi’ mesaisi
AKP’nin, söz verme
sine rağmen referan
dum süresini 120 
günden 45'e indiren 
düzenlemeyi Meclis 
gündemine getirmesi 
ANAVATAN’ı kızdırdı. 
Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekili 
Muzaffer Kurtulmuş 
oğlu, AKP’nin 
yaptığının siyasi 
ahlaka sığmadığını 
belirterek “Bize söz 
vermişlerdi ama 
sözlerini tutmadılar. 
Bunu heryerde 
söyleriz, milletimize 
şikayet ederiz” 
diye konuştu. 
Kurtulmuşoğlu, 
yasanın çıkmaması 
için her türlü çabayı 
göstereceklerini de 
vurgulayarak 
“AKP büyük yanlış 
yapıyor” dedi. 
AKP’nin, Meclis'te 
son dakika hamlesi 
ile referandum 
süresini 120 günden 
45 güne indiren yasa 
teklifini Meclis 
Başkanlığı'na sun
ması, Anayasa 
değişikliği paketine 
tam destek veren 
ve hükümetin 367
Sâyı'sıTîî oüııîTasirTı' 
kolaylaştıran 
ANAVATAN'ın tepki
sine yol açtı. 
Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekili 
Süleyman Sarıbaş, 
AKP’nin kendilerine 
söz verdiğini ve refe 
randum süresini 
kısaltan değişiklik

taalan Partisi'^ son tongreliüjiiiıı
Anavatan Partisi'nin, 
2 Haziran'da 
gerçekleştirilecek 
9. Olağan Büyük 
Kongresinde 
partinin Demokrat 
Parti'ye (DP) katılma 
karan 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 değiştirme 
sinin ardından 
İkinci adım Anavatan

teklifini getirmeye
ceklerini bildirdikleri
ni kaydetmişti.
AKP Grup Başkan 
vekili Salih Kapusuz 
da yine bu yönde 
açıklama yaparak 
referandum teklifin 
den vazgeçtiklerinin 
işaretini vermişti. 
Ancak AKP’nin 
harekete geçmesi 
özellikle söz verdiği 
ANAVATAN'da soğuk 
duş etkisi yaparken, 
Anavatan Grup 
Başkanvekili 
Muzaffer Kurtulmuş 
oğlu, AKP’nin yap
tığını “siyasi ahlaka 
sığmıyor” sözleriyle 
değerlendirdi.
“AKP'Yİ MİLLETE 
ŞİKAYET EDERİZ" 
Anayasa değişikliği 
paketine destek 
verdiklerini ve 
Meclis'ten geçmesini 
sağladıklarını ifade 
eden Kurtulmuşoğlu, 
şunları söyledi: 
“Bize söz verdiler. 
Hatta ben bizzat git
tim Eyüp Fatsa'ya,

Partisi kongresinde 
atılacak.
ASKİ Spor Salonu'n 
da gerçekleştirilecek 
9. Olağan Büyük 
Kongrede, 
ANAVATAN'ın 
DP'ye katılım kararı

İrfan Gündüz’e gittim, 
‘referandumla ilgili 
söylentiler var, doğru 
mu* diye sordum. 
Bana her ikisi de 
‘yok abi' dediler. Ama 
AKP verdiği söze 
rağmen şimdi referan 
dumla ilgili düzenle
meyi getirdi. Bu siya 
si ahlaka sığmaz. 
Siyasette söz çok 
mühimdir. Siyasette 
ağızdan çıkan söz 
kanun gibidir. AKP 
büyük yanlış yapıyor. 
Sözlerinin eri 
olmadıklarını bir kez 
daha ortaya koydu
lar. Ama Anavatan 
olarak bu yaptıklarını 
heryerde söyleriz, 
millete şikayet 
ederiz.’v
AKP’nin verdiği 
sözü yerine 
getirmemesini 
“çok çirkin” olarak 
değerlendiren 
Kurtulmuşoğlu, 
yasanın çıkmaması 
için Meclis'te her 
türlü yolu deneyecek
lerini söyledi 

alınacak. Kongrede 
gündem değişikliği 
yapılarak DP'ye 
katılım önergesi 
oylanacak ve 
partinin 24 yıllık 
siyasi hayatına 
son verilmiş olacak.

Siyasi partiler, 
22 Temmuz'da aday 
gösterecekleri isim
lere ilişkin listelerini 
4 Haziran Pazartesi 
günü saat 17.00'ye 
kadar Yüksek 
Seçim Kurulu'na 
(YSK) sunacaklar. 
Başta AKP ve CHP 
olmak üzere siyasi 
partiler ve liderler ise 
hafta sonlarını, aday 
listelerine son şeklini 
vermek üzere yoğun 
bir mesaiyle geçire
cekler. Milletvekilleri 
ve aday adayları ise 
listeye girme telaşı 
yaşıyor. Hükümet 
22 Temmuz'da yapıla
cak genel seçimler 
öncesinde, Meclis'i 
yoğun bir mesaiyle 
çalıştırırken, 
siyasi parti genel 
merkezlerinde de 
liste telaşı yaşanıyor. 
Aday adaylarının 
başvuru süresinin 
sonuçlanmasının 
ardından temayül 
yoklaması ve merkez 
yoklaması ile aday 
adaylarını mülakata 
alan siyasi partilerin, 
listelerini ise 4 
Haziran Pazartesi 
günü saat 17.00'ye 
fardar VSıK’ya sun
maları gerekiyor. 
Bu nedenle siyasi 
partilerde yoğun bir 
aday listesi belirleme 
mesaisi yaşanırken, 
aday adayları ve 
milletvekilleri de 
listeye girip gire
meyeceklerini 
endişesini yaşıyor. 
AKP'DE 20 
MİLLETVEKİLİ 
LİSTEYE 
GİREMEYECEK 
AKP, seçim öncesi 
en yoğun başvuruyu 
alırken, yaklaşık 3 
bin 500 aday adayı 
arasında listeye gire
cek isimlere yönelik 
aday belirleme çalış
maları da sürüyor. 
Kulislerde ise Erdo 
ğan'ın 20 kadar mil
letvekilini listeye 
almayabileceği konu 
şuluyor. Milletvekil 
leri ise bu sayının 
daha fazla olmaya
cağını belirtirken 
buna gerekçe olarak 
da “milletvekilleri 
yeterince çalıştı. 
Seçim kararı alın
masına rağmen, hala 
Meclis'te ve gece 
gündüz yoğun bir 
mesai yapıyor. Pek 
çok kanun çıkarıldı, 
anayasa değişikliği 
paketinde fire veril 
medi. Genel Başkan 
listesini belirlerken,

lUJU^İUMlUi

MUmtİSOL PARTİ İLBA^

milletvekilleri 
konusunda ve çalış
maları hakkında bu 
durumu dikkate ala
caktır” görüşünü 
dile getiriyorlar. 
AKP'de Nevzat 
Yalçıntaş, Mustafa 
Zeydan, Mehmet 
Özyol, Selahattin 
Dağ, Şükrü Ünal ve 
Fikret Badazlı, 
Turhan Çömez gibi 
isimlerin aday 
olmayacağı belir
tilirken, özel yaşam
ları ile gündeme 
gelen bazı milletvekil 
lerinin de liste dışı 
kalabileceğine dikkat 
çekiliyor. Kulislerde 
“Başbakan yaklaşık 
20 kişiyi liste dışı 
bırakır, onların 
yerme efe zaten son 
katılımlar doldurur” 
esprileri yapılıyor. 
Pazartesi günü aday 
listesini YSK'ya vere
cek olan AKP'de 
adaylar konusunda 
son kararı ise 
Başbakan Erdoğan 
ve Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül verme
si bekleniyor. 
Erdoğan ve Gül'ün 
hafta sonu boyunca 
listeleri gözden 
geçireceği ve son 
halini vereceği 
kaydediliyor. 
Erdoğan ve Gül'ün 
önündeki en önemli 
sorun ise Başbakaır 
Yardımcısı Abdüllatif 
Şener konusunda 
yaşanan kriz. Bugün 
parti yönetiminden 
ve Şener'den gelen 
farklı açıklamalar 
krizin boyutunu 
ortaya koyarken, 
Erdoğan ve Gül'ün 
Şener'i ikna etmek 
için son dakikaya 
kadar çaba göstere
cekleri kaydediliyor. 
CHP'DE ELENECEK 
ÇOK SAYIDA 
MİLLETVEKİLİ VAR 
22. dönem parlamen
tosunda listeye gire
meme telaşının 
yoğun olarak 
yaşandığı grup ise 
CHP grubu. DSP ile 
seçim ittifakı yapan

CHP'de, moraller 
bozuk, sinirler ise 
gergin. CHP Genel 
Başkanı Baykal'ın 
“Herkes daha önce 
seçildiği seçim böl
gesinden tekrar aday 
olsun. Kimse eski 
yerinden alınıp 
Ankara, İstanbul ve 
İzmir gibi büyükşe- 
hirlere gönderilmeye
cek. Örgüt ve taban 
değişim istiyor. 
Kim kırılırsa kırılsın, 
kim küsürse küssün, 
değişim isteniyor, 
yapacağım. Üstelik 
şimdi küsme ve kırıl
ma zamanı değil" 
şeklindeki sözleri ise 
partideki gerilimi 
artırdı. Listelere 
girmesine kesin 
gözüyle bakılan isim
ler bile, “son dakika 
golü” yiyebilecekleri 
endişesi taşıyor. 
CHP'nin aday listesi 
ise Pazar günü ak 
şam saatlerinde topla 
nacak Parti Meclisin 
de son halini alacak. 
LİSTE EVLİLİKTEN 
SONRA 
KESİNLEŞECEK 
Merkez sağda ise 
liste telaşının yanı 
sıra birleşme telaşı 
da yaşanıyor.
27 Mayıs'ta DYP'nin 
DP adını almasının 
ardından Anavatan 
da, bugün yapacağı 
kongreyle DP'ye 
katılacak. DP'de 
gerek eski DYP'lilerin 
gerekse Anavatan'ın 
ortak listesine ise 
son şeklini Ağar 
ve Mumcu verecek. 
Merkez sağın iki 
lideri de haftasonun- 
da yoğun bir liste 
mesaisi yaşayacak. 
İki parti arasındaki 
Yılmaz krizinin ise 
eski ANAP Genel 
Başkanı Mesut 
Yılmaz'ın “DP'den 
bağımsız aday” 
olarak girmesine 
yönelik mutabakatla 
aşıldığı, Yılmaz'ın 
listede yer almasını 
istediği isimlere 
ise sıcak bakılmadığı 
kaydediliyor.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com oimlİk'In İl* oOhlOk «lv«sl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Sayfa 122 Haziran 2007 Cumartesi SPOR

Bıırsaspor’un 44. kuruluş
yıldönümü şölene dönüşüyor

Beşiktaş’ta Sağlam 
dönemi başlıyor
Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdi.

Bursaspor, 
44. Kuruluş 
yıldönümünü 
Yıldırım 
Belediyesi'nin de 
desteği ile Ahmet 
Taner Kışlalı

Şampiyonası 
Elemeleri C 
Grubu'nda yer alan 
Türkiye, 6. maçında 
bugün deplasmanda 
Bosna-Hersek ile 
karşılaşacak. 
Bosna-Hersek'in 
başkenti 
Saraybosna'daki 
Asım Ferhatovic 
Olimpiyat Stadı'nda 
oynanacak 
karşılaşma 
TSİ 21.00'de 
başlayacak. 
Bosna Hersek- 
Türkiye milli maçını 
İsveçli hakem 
Peter Fröjfeldt 
yönetecek.
Fröjdfeldt'in yardım
cılıklarını Stefan 
VVittberg ve Henrik 
Andren yapacak. 
Müsabakanın 
dördüncü hakemi 
ise Martin 
Ingvarsson.
Grupta yaptığı

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
FAN İN LABİRENTİ 14.00 -16.15 • 20.30
NEXT 12.00-14.15-16.30-20.45

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel s 513 64 06) 
ASTERİKS SEANSLAR 12.00 -14.00 -16.00 -18.00 - 20.30

Meydam'nda bugün 
düzenleyeceği 
şölenle kutlayacak. 
Futbol tarihinin en 
önemli kilometre 
taşı olan 
Bursaspor’un 

ilk 5 maçta 4 
galibiyet, 1 beraberlik 
sonucu 13 puan 
toplayan ve 
Yunanistan'ın 
1 puan önünde 
liderlik koltuğunda 
oturan A Milli Futbol 
Takımı, Bosna- 
Hersek maçını da 
kazanarak, grupta ilk 
yarı maçları sonu
cunda finallere gitme 
konusunda ciddi bir 
avantaj yakalamak 
amacında.

44. kuruluş 
yıldönümü 
nedeniyle gerçek
leştirilecek şölende, 
ünlü sanatçı 
Doğuş 
sahne alacak.

Kendi evindeki 
ilk 2 maçını yitiren, 
geride kalan 
5 maçta 7 puan 
toplayarak 3. 
sırada yer alan 
Bosna-Hersek ise, 
gençleştirilmiş 
kadrosuyla 
mücadele edeceği 
karşılaşmayı 
kazanması 
durumunda, 
ilk 2 sıra için umut
larını kalan maçlara 
taşıyacak.

Kulüp Başkanı 
Yıldırım Demirören, 
Sağlam'ın 
Beşiktaşlılık 
duruşuyla, camiada 
herkesin gönlüne 
taht kurmuş bir kişi 
olduğunu belirterek, 
"Koyduğumuz 
hedefe ulaşacağımız 
kişinin Ertuğrul 
Sağlam olduğuna 
inandığımız 
için takımı 
kendisine emanet 
ediyoruz" dedi. 
Demirören, "En genç 
başkan olarak en 
genç hoca ile büyük 
başarılara ulaşa
cağımıza inanıyo
rum" şeklinde 
konuştu.
Ertuğrul Sağlam da 
2000 yılında futbolcu 
olarak ayrıldığı 
siyah beyazlı kulübe 
antrenör olarak 
aörratiğtr fçrrr 
çok mutlu olduğunu 
söyledi.
Büyük hedeflere 
ulaşmak için bütün 
Beşiktaş camiasının 
desteğini beklediğini 
dile getiren genç 
teknik adam,

Fatih Terim'in 58. sınavı
A Milli Futbol 
Takımı'nın Bosna- 
Hersek ile yapacağı 
2008 Avrupa 
Şampiyonası 
Elemeleri C 
Grubu 6. maçında 
Milli Takımlar 
Teknik Direktörü 
Fatih Terim, 
58. milli sınavına 
çıkacak.
A Milli Takım'ın 
başında ilk sınavını 
11 Nisan 1990 
tarihinde 
Kopenhag'da 
Danimarka'ya 
karşı 1-0 yitirilen 
özel maçta veren 
Terim, daha sonra 
1993-1996 yılları 
arasında görev 
yaptığı milli takımı, 
17 Ağustos 
2005'de Sofya'da 
Bulgaristan ile 
yapılan özel 
karşılaşmadan bu 
yana çalıştırmaya

"Öyle bir takım 
oluşturacağız ki 
oynayacağı futbolla, 
mücadelesiyle, 
saha içi ve saha 
dışı tutumuyla 
bütün kamuoyunun 
takdirini toplayacak. 
Başarıyı kovalarken 
üreten, üretirken 
geleceğin planlarını 
yapan bir ekip 
olmayı amaçlıyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Türban Sorusuna 
Sert Yanıt 
Demirören, teknik 
direktörlük konusun
da basında çıkan 
haberlere de 

devam ediyor. 
Ay-yıldızlılar, A Milli 
Futbol Takımı'nın 
başında en çok maça 
çıkan teknik adam 
unvanına sahip 
Fatih Terim 
yönetiminde 
oynadığı toplam 
57 maçta, 28 gali
biyet, 16 beraberlik, 
13 yenilgi alırken, 
86 gol atıp, 

tepki gösterdi. 
Demirören, siyah 
beyazlı takımın 
başına getirdikleri 
Ertuğrul Sağlam’ın 
eşinin türbanlı 
olması nedeniyle 
yönetim içinde 
istenmediğine ilişkin 
soruya sert bir 
yanıt verdi.
Demirören, "Beşiktaş 
siyasi parti değildir. 
Sporun içine siyaset 
sokulamaz. Beşiktaş 
Türk halkının 
takımıdır bu iğrenç 
dedikoduları çıkaran
ları kınıyorum." diye 
konuştu 

kalesinde 
63 gol gördü. 
Türk Milli Takımı, 
Terim'in son 
döneminde 
oynadığı 10'u 
resmi, 13'ü özel 
olmak üzere 

"toplam 23 maçtan 
11'ini kazandı, 
8'inde berabere 
kaldı, 
4'ünü ise yitirdi



2 Haziran 2007 Cumartesi SAĞLIK Sayfa 13

Sigarayı bırakın, kalp krizi riskini azaltın Keneler vücuttan kopartılmak
Uzmanlar, sigaranın 
Türkiye'de her yıl 100 
bin kişinin, dünyada 
5 milyon kişinin 
ölümüne yol açtığını 
belirterek, "Bu şe 
kilde devam ederse 
Türkiye'de 2025 yılın
da her yıl 250 bin kişi 
sigaradan hayatını 
kaybedecek" uyarı 
sında bulunuyor. 
Göğüs hastalıkları ve 
tüberküloz uzmanı 
Dr Ceylan Tahtakıran, 
sigara ve tütün ürün
lerini bırakan kişi
lerin kan basıncının 
20 dakikada normale 
döndüğünü, nabzının 
yavaşladığını, el ve 
ayaklarında vücut 
ısısının normalleşe
ceğini ifade ederek, 
"8 saatte kanda kar- 
bonmonoksit düzeyi 
normale iner. 24 saat
te kalp krizi riskinde 
azalma başlar. 48 
saatte koku ve tat 
alma duyguları nor
malleşir. 2 haftada 
öksürük ve balgam 
azalır. Solunum ve 
efor kapasitesi artıp, 
yürümek kolaylaşır. 
1 yıl sonra kalp krizi 
geçirme riski yarı 
yarıya azalır. 5 yıl 
sonra ağız, boğaz 
ve yemek borusu 
kanseri yarı yarıya 
azalır. 10 yıl sonra 
akciğer kanseri riski 
azalır. 15 yıl sonra, 
sigara içmeyen 
kişilerle vücut aynı 
düzeye gelir" dedi. 
Dr Tahtakıran, her yıl

500 milyar sigara 
üretildiğini ve dünya 
çapında 1.2 milyar 
kişinin sigara tüket
tiğini ifade ederek, 
"Sigara içenlerin 
büyük kısmı 
gelişmekte olan 
ülkelerde yaşıyor. 
Türkiye'de de her 
yıl yaklaşık 100 bin 
kişi, dünyada ise 5 
milyon kişi sigaraya 
bağlı hastalıklardan 
hayatını kaybediyor. 
Sigara ve tütün ürün
leri başta kanserler, 
KOAH ( kronik 
tıkayıcı akciğer 
hasyalığı.amfizem, 
kronik bronşit) kalp 
krizleri, felçler olmak 
üzere 20'nin üzeri 
öldürücü hastalığa 
yol açmaktadır.
Sigara tüm kanser 
ölümlerinin üçte 
birinden sorumludur. 
Akciğer kanserinde 
ölen her 10 kişiden 
9'unun nedeni 
sigaradır. Bu şekilde 
devam ederse 2025 
yılında Türkiye'de her 
yıl 250 bin insan 

tütüne bağlı 
hastalıklardan 
öleceği hesaplan
maktadır" 
diye konuştu. 
SİGARA 
DUMANINDAKİ 
ZEHİRLER 
Tahtakıran sigara 
dumanındaki bazı 
kimyasal maddeleri 
ve özelliklerini şöyle 
açıkladı:
"- Nikotin : 
Bağımlılık yapıcı 
- Karbonmonoksit: 
Egzoz gazı
- Arsenik: Zehir 
- Metil alkol: Roket 
yakıtı,kaçak içkil
erdeki öldürücü alkol 
- DDT: Böcek zehiri 
- Kadmiyum: 
Araba aküsü
- Hidrojen siyanür: 
Gaz odası zehiri
- Bütan: Ocak gazı 
- Aseton: Tırnak 
cilası çıkarıcı
- Naftalin: Güve 
öldürücü
- Amonyak:
Temizlik malzemesi 
- Toluen:
Tiner".

Trabzon Numune 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi İnfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanı 
Dr. Uğur Kostakoğlu, 
Kırım Kongo Kana 
malı Ateşi (KKKA) 
hastalığına sebep 
olan kenelerin vücut
tan uzaklaştırılırken 
kesinlikle kopartılma- 
ması gerektiğini 
söyledi.
KKKA'nın ölümcül 
seyredebilen bir 
hastalık olduğunu ve 
bu hastalığa sebep 
olan virüsün yabani 
kemirici hayvanlar, 
kuşlar ve kenelerle 
doğadaki devam
lılığını sağlandığını 
kaydeden Dr. Kostak 
oğlu, hastalığın 
hastalık etkeni taşı 
yan kenelerin ısır
masıyla, virüsle • 
enfekte olmuş hay
van ve insanların 
kan, ifrazat ve doku
larıyla direkt temas 
edilmesiyle 
bulaştığını belirtti. 
Dr. Kostakoğlu, 
Türkiye'nin coğrafi 
yapısı ve ikliminin, 
hastalığın bulaşması
na neden olan

| kenelerin yaşamaları 
| için uygun bir yapıya 

sahip olduğunu ifade 
ederek "Hastalık 
özellikle hayvancılı 
ğın yapıldığı, nemli, 
çalı ve çırpılı alanlar 
ile gür otlakların 
bulunduğu yerler 
başta olmak üzere 
ülkenin her yerinde 

görülebilmektedir. 
Bölgemizde de özel
likle Gümüşhane, 
Bayburt gibi yöreler 
de bu hastalık tehlike 
si bulunmaktadır. 
Kene ısırığından 1-3 
en fazla 9 gün, enfek
te dokularla direkt 
temastan 5-6 en fazla 
13 gün sonra ateş, 
ani başlayan baş 
ağrısı, kas ve eklem 
ağrıları, halsizlik, bu 
lantı, kusma, karın 
ağrısı, ishal, deri, 
mukoza ve iç organ 
kanamaları gibi hafif 
ten ağır klinik tablo
lara kadar varan 
belirtiler 
görülebilmektedir. 
Hastalık, çoğunlukla 
bulaştırıcı kenelerin 
aktif olduğu bahar ve 
yaz aylarında ortaya 
çıkmaktadır" dedi. 
Kene ısırması veya 
keneyle temas etmiş 
veya sözkonusu hay
vanların kanlarına, 
vücut sıvılarına veya 
diğer dokularına 
temasları olmuşsa ya 
da hastalığa yakalan
mış kişilerin kan ve 
vücut sıvılarına bir 
temasları olmuşsa 
KKKA’dan şüphe 
edilmesi ve vakit 
geçirilmeden en 
yakın sağlık kuru
luşuna başvurulması 
gerektiğine dikkat 
çeken Dr. Kostakoğlu 
"KKKA'nın 
teşhisinde, benzer 
belirtiler başka 
birçok hastalıkta da 
görülmekle beraber, 

kene veya enfekte 
dokularla yapılan 
temas önemli bir yer . 
tutmaktadır. Hasta 
lığın kesin bir tedavi 
si olmayıp, tedavide 
daha çok belirtilere 
yönelik destek tedavi 
si uygulanmaktadır" 
diye konuştu.
Dr. Kostakoğlu, tarım 
çalışanları, hayvancı 
hk yapanlar, çiftlik 
çalışanları, mezbaha 
çalışanları, market 
işçileri, veterinerler, 
hasta hayvanla te 
mas edenler, ende 
mik bölgelerde görev 
yapanlar, sağlık 
çalışanları, askerler, 
kamp yapanlar ve 
deri fabrikası çalışan
larının bu hastalığın 
risk grubunda bulun
duğunu belirterek 
şunları söyledi: 
"Hastalığı önlemede 
en etkili yol, keneler
den uzak durmak. 
Hayvan barınakları 
kenelere karşı 
ilaçlanmalı, barı
nakların duvarları 
sıvanmalı ve bada 
naları yapılarak kene 
lerin buralarda yaşa
maları engellenme 
lidir. Hayvanların ve 
insanların kanlarına 
veya diğer vücut 
sıvılarına eldivensiz 
temas edilmemelidir. 
Hayvan barınaklarına 
girdikten veya hay
vanlarla temastan 
sonra, vücut kene 
yönünden muayene 
edilmeli, kene varsa 
uzaklaştırılmalıdır.”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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İtfaiye 110
Polis İmdat T55
Jandarma İmdat t56"
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme ..^. 5134503 
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

■
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 281 

I 
1 
1
1 
1 
1

i1 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 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 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 OTÖ GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

2 Haziran 2007 Cumartesi 
İNCİ ECZANESİ Tel: 5130164 

3 Haziran 2007 Pazar 
FATİH ECZANESİ Tel: 5139127

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2765 

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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Miniklerden LOSEV’e destek
Elif ESMEN

İT

VARAN

VARAN2

M8W

KOMBISIZ ye KLIMASIZ KALMASIN

•'■•'A®

özel Nadide Atamer 
Anaokulu öğrencileri 
LÖSEV (Lösemili 
Çocuklar Vakfı) 
yararına, Özdilek 
Tesisleri'nde 
düzenledikleri 
ergi ve kurulacak 
satış standıyla 
destek verdiler, 
özdilek Tesisleri’nde 
düzenlenen 
serginin açılışına 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Ercümen ile birlikte 
kardeş okul 
özel Bursa Kültür 
Okulları anasınıfı 
öğrencileri ve çok 
sayıda davetli katıldı. 
Serginin açılışını 
yapan Kaymakam 
Mehmet Baygül okul 
öncesi eğitimin çok 
önemli olduğunu 
belirterek, "Çocuk
larımızı hayata 
hazırlamak okul 
öncesi verilen 
eğitimle başlar ve 
ileride özgüveni 
olan ayakları sağlam 
yere basan bir

geleceğin temelini 
atmış oluruz.
Çocuklarımız LÖSEV 
yararına düzenledik
leri etkinlikle çok 
yararlı bir amaca 
vesile olmuşlardır. 
Kardeş anasınıfını 
da verdiği destekten 
dolayı tebrik 
ediyorum, herkese 
hayırlı olmasını 
diliyorum" dedi, 
özdilek tesislerinde 
4 gün açık kalacak 
sergi ve satış 
standından elde 
edilecek gelir 
LÖSEV'in hesabına

yatırılacağını 
söyleyen Özel 
Nadide Atamer 
Anaokulu Sahibi 
Nadide Atamer 
"Desteklerini 
esirgemeyen 
herkese şimdiden 
teşekkürlerimi 
sunarım" dedi. 
Açılışın ardından 
davetlilere verilen 
ikram sırasında 
dans ederek, 
misafirlere marifet
lerini gösteren 
minik öğrenciler 
büyük alkış aldılar.

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
AirtelKombi 

® AirtelPetek (6mt) 
İ- Airtel vana 12 adet 
F®olyolu boru tesisatı 

pogatgaz iç tesisat

JOOM Mak. Müh. 
Erdal DOĞRU

KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL 
60.00- YTL’den başlayan taksitler

ARTIK KİMSE
Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mök. Y. Müh. 
Mahrhut KÖKBIYIK

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK 
Tel: 513 54 92 - Fax: 513 55 36



2006 - 2007’DE
DÜNYA

2006 - 2007 'de
Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNVR 3. lüğü

TÜRKİYE

Sanat Cğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYE 1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni'nde TÜRKİYE 3.LÜGÜ

DERECESİ
1007-2008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

“Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer"

Adres : Radar Cad. No : 170 Yalova 
Tel : O 226 811 04 74

Sosyal Bilimler Olimpiyadı'nda 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALYA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA
www.yucebilgili.com
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Referandum süresi 
45 güne indi

Anayasa değişikliklerinin halko 
yuna sunulması için öngörülen 
120 günlük sürenin 45 güne 
indirilme sini öngören ya sa tekli
fi, TBMM Genel Kurulunda kabul 
edilerek yasalaştı. Haberi syf 7’de

Partilerin aday listelerini bugün saat 17.oo’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na bildirmeleri gerekiyor

Milletvekili adayları belli elliyor
Milletvekili geçici 

aday listeleri, 10 
Haziran Pazar günü 
radyo, televizyon ve 
Resmi Gazete'de 
yayımlanacağı ve 
aynı gün geçici 
adaylar, ilgili il seçim 
kurulu ve YSK'ca 
doğrudan incelemeye 
alınacağı açıklançlı. 
Yüksek Seçim Kurulu, 
kesin milletvekili aday 
listelerini 20 Haziran 
2007 Çarşamba 
günü açıklayacak. 
Haberi sayfa 3’de

DP seçime tek 
başına katılıyor
Demokrat Parti Genel Başkan Yar dım- 
cısı Saffet Arıkan Bedük, Anavatan 
Partisi ile sürdürülen birleşme sürecinin 
sonuçlan dırılamadığını, bu nedenle par
tisinin seçime tek baş/ns girme karan 
aldığını açıkladı. Haberi sayfa 3’de

Sezer;‘Bize kursunlar dü$(ıi!l
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Zeki 
Sezer, CHP listelerinden aday olacak DSP 
kökenli isimler konusunda çalışma yap
malarının doğru olmayacağını belirterek, 
“Seçime giren CHP. Onlar da sanırım 
gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Ama 
herhalde DSP'ye kurşunlar düşüyor. Sana 
sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kaya 
han'ın şarkısı vardır ya, artık çok önemli 
değil. Türkiye için yeterli bir açılım 
sağladığımızı düşünüyorum.” dedi. 7’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GüneBakış Terminal otobüsleri bugünden itibaren kalkıyor

„ Kime yarar?
Siyaset yine arıap saçı..
Merkez sağda beklenen birleşme son anda 

gerçekleşmedi.
ANAP Genel 'Başkanı Erkan Mumcu'nun 

açıklamalarına göre, Kurultayını yapan ve DP 
adını alan DYP'nin lideri Mehmet Ağar ile 
kurultayların eş lamanda yapılacağı ve parti
lerini kapama kararı alarak, DP çatısı altında 
birleşileceğini, milletvekili adaylarını da birlik
te oluşturacaklarını sözünde anlaştıklarını 
Ağar’ın buna yanaşmaması üzerine birleşme 
nın gerçekleşmediğini açıkladı.

İşte yeni bir siyasi yozlaşma.
Kamuoyunun [ önüne çıkıp “Birleşiyoruz” 

diyenler, daha yolun başında birbirlerine çalım 
atıyorlar.

Halk birleşin derken, liderler umutları umut
suzluğa çeviriyor. Devamı sayfa 5’de

10 yıldan beri 
BOY-KOOP'a bağlı 
olarak Terminal 
ile kentin değişik 
noktaları arasındaki 
ulaşımı sağlayan 
Terminal Özel 
Otobüsleri, 
sözleşme süresi 
bittiği için 
bugünden 
itibaren kalkıyor. 
Bu hizmet 
Büyükşehir tarafın
dan yürütülecek. 
Bu arada, BOY- 
KOOP'tan yapılan 
açıklamada,

sözleşme süresinin 
kısıtlılığı ve son
rasının belirsizliği 
nedeniyle oto
büslerde gerekli 
yenilemenin yapıla
madığı, yolcuların 
özellikle son 
dönemde memnun 
edilememesinin 
mahcubiyetinin 
yaşandığı anlatıldı. 
BOY-KOOP'un 
bugün başlangıçta
ki eksikliklerinden 
arınarak, elde ettiği 
tecrübe ve birikim
lerle gelecek

sürece odaklandığı
na işaret edilen 
açıklamada, 
şu görüşlere 
yer verildi: 
"10 yıl boyunca 
7 gün 24 saat 
hizmet veren 
yaşlanmış Terminal 
Özel Otobüslerini 
daha modern, 
teknolojik açıdan 
donanımlı, yolcu
larımızın rahat 
etmesini sağlaya
cak şekilde 
konforlu araçlarla 
değiştirerek,

eğitimli ve duyarlı 
personelle hizmet l 
planlayarak 
yüksek kalitede 
bir ulaşımı taahhüt 
etmekteyiz.
Bursa'nın ihtiyaç 
duyduğu şehir içi 
ulaşım reformuna 
uyumlu, gerekli 
revizyonları 
yaparak 24.00- 
06.000 arası ücret
siz taşımada dahil 
olmak üzere daha 
ekonomik, daha 
kaliteli hizmet 
vermeye hazırız"

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Neler oluyor.
Bilinen bir hikayedir ama sırası geldi..
Yine yazalım..
Bu iktidarla.....
Devletin diğer kurumlan arasında 

diyalogsuzluk var ya...
Hem de had safhaya çıktı ya...
Hukuk deniliyor siyasi iktidar guguk 

sanıyor..
Türkiye'nin kuzey doğusunda yaşanan

lar ve onların engellenmesiyle ilgili Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin en yetkili ağzından 
söylenenleri sağır sultan bile duydu...

Hükümetten tık yok..
"Adamın biri artık karısının eskisi 

kadar İyi duymadığından korkuyormuş ve 
karısının işitme Cihazına ihtiyaç duyduğu 
nu düşünüyormuş. Ona nasıl yaklaşması

I gerektiğinden emin değıTmış.
Bu durumu konuşmak için aile dok

torunu aramış;
Doktor, adamın karısının ne kadar duy

duğunu anlayabilmesi için basit bir yön
tem önermiş.

"Yapacağın şey şu, karından 40 adım 
ileride dur, Normal bir konuşma tonuyla 
bir şeyler söyle; Eğer duymazsa 30 adım 
ilerisinde aynı şeyi tekrarla, Sonra 20 
adım; cevap alana kadar aynı şeyi tekrar
la"

O akşam karısı mutfakta akşam 
yemeğini hazırlarken Adam işlemi uygula
maya koymuş.

40 adım uzaklıktan karısına Normal bir 
konuşma tonuyla seslenmiş "Hayatımbu 
akşam yemekte ne var?"

Cevap yok, Mutfağa biraz yaklaşmış.
Mesafeyi 30 adıma indirmiş ve soruyu 

tekrarlamış
"Hayatım bu akşam yemekte ne var?" 

Gene cevap yok,
Mutfağa biraz daha yaklaşmış, mesafe 

20 adım ve tekrar sormuş,
"Hayatım bu akşam yemekte ne var?" 
Hala cevap yok, 
Adam mutfağın kapısına gelmiş artık, 

Mesafe iyice azalmış ve soruyu tekrar
lamış.

"Hayatım bu akşam yemekte ne var?" 
Gene cevap alamamış.
Bu sefer karısına iyice yaklaşmış ve 

aynı soruyu tekrar sormuş .
Hayatım bu akşam yemekte ne var?
" Karısı;
"Hayatım beşinci kez söylüyorum, 

Tavuk"
Hikâyenin ana fikri:
Belki de genelde düşündüğümüz gibi, 

Problem daima karşımızdaki kişilerde 
olmayabilir.

Problemlerin nedenini birazda 
kendimizde aramalıyız.

Aynı dili konuşanlar değil, aynı duygu
ları paylaşanlar anlaşabilir.

Demek ki...
Ülkeyi yönetenlerde duygu birliği 

kalmamış...

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

Üniversiteye gidiş yolu daraldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik girişinde 
uzun yıllar 
yaşanan görüntü 
kirliliğine bir yenisi 
daha eklendi. 
Girişte bulunan 
tamirhaneleri 
kamulaştırması 
gereken Gemlik 
Belediyesi 
bunu yapamayınca 
üniversiteye 
gidiş yolu üzerinde 
1046 metrekarelik 
alan tapulu 
yerleri olan 
Alemdar ailesi 
tarafından 
çitle çevrildi.
İçinde 4 parselin 
bulunduğu 
öğrenilen Alemdar 
ailesinin tapulu 
yerlerini çitle 
kapatınca Belediye 
kantarına da 
girişler zorlaştı. 
Uzun yıllar önce 
şimdiki Belediyenin 
bulunduğu yer 
karşılığında 
Alemdar ailesiyle 
anlaşılarak 
girişteki yerlerin 
verildiği öne 
sürülürken, 
Alemdar Ailesinin 
Gemlik Belediyesi’ne 
tapulu yerlerini 
kullanarak kantara 
giriş yaptıkları 
gerekçesiyle dava 
açacakları öğrenildi. 
Gemlik girişinin 
uzun yıllardan 
bu yana kötü 
bir görüntü yarat
masına rağmen 
Belediyenin hiçbir 
önlem almaması 
tepki yaratırken, 
Alemdar ailesiI ________

ise tapulu yerlerinde 
işyeri kurabilmeleri 
için ruhsat talebinde 
bulunacağı 
bildirildi.
Üniversiteye giriş 
yolunun karşı 
alanın çitle 
çevrilmesinden 
sonra daralarak 
4 metre düşmesi

yoldan geçen 
araçları engellemeye 
başladı.
Belediyeye ait 
taş parke ile 
kantara giriş 
yapmak isteyen 
araçların zorla 
geçtikleri dar 
yol görenleri 
hayrete düşürüyor.

Şimdiye kadar 
kamuya ait yol 
olarak bilinen 
1056 metrekarelik 
alana tapulu 
sahipleri Alemdar 
ailesi tarafından 
ruhsat alınabildiği 
taktirde işyerleri 
yapılacağı 
öğrenildi.

Bursa'da Trafik
Kazası: 2 Yaralı

Bursa'da meydana 
gelen trafik kazasın
da, 2 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Murat Ç'nin (24) 
kullandığı
16 FD 628 plakalı 
otomobil, merkez 
Osmangazi 
ilçesi Çekirge 
Caddesi'nde 
yol kenarındaki

demir korkuluklara 
ve ağaca çarptı. 
Kazada, araçta 
sıkışan sürücü 
Murat Ç ile 
otomobilde 
bulunan Dilaver 
Kösekoğlu (24), 
itfaiye ekiplerinin 
yaklaşık yarım saat 
süren çalışması 
sonucu çıkarıldı

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gem I i kkorfezgazetesi.com

kavga: 3 yaralı
Bursa'da, iki grup 
arasında çıkan kav
gada, 3 kişi bıçakla 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Küplüpınar 
Mahallesi Cenk 
Sokak'ta yürüyen 
Halit Akın (24), 
İbrahim Çakıcı (24) 
ve Engin Denizli'nin 
(23) yanlarına 
gelen 3 kişi, 
henüz belirlene
meyen nedenle 
bu kişilerle tartış
maya başladı.
Tartışmanın

kavgaya dönüşmesi 
üzerine, Halit 
Akın, İbrahim 
Çakıcı ve Engin 
Denizli çeşitli 
yerlerinden 
yaralandı.
Kimlikleri belirlene
meyen zanlılar 
olay yerinden kaçtı. 
Çekirge Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan yaralılar
dan, karnından 
bıçaklanan Halit 
Akın'ın sağlık duru
munun ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi

http://www.gem
kkorfezgazetesi.com
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Partilerin aday listelerini bugün saat 17.oo’ye kadar 
Yüksek Seçim Kurulu’na bildirmeleri gerekiyor 

Milletvekili adayları telli oluyor
Milletvekili geçici aday listeleri, 10 Haziran Pazar günü radyo, 
televiz yon ve Resmi Gazete'de yayımlanacağı ve aynı gün geçi
ci adaylar, ilgili il seçim kurulu ve YSK'ca doğrudan incelemeye 
alınacağı açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu, kesin milletvekili aday 
listelerini 20 Haziran 2007 Çarşamba günü açıklayacak
Siyasi partilerin, 
milletvekili aday lis
telerini bugün saat 
17.00'ye kadar Yük 
sek Seçim Kuruluna 
(YSK) bildirmeleri 
gerekiyor.
YSK'nın belirlediği 
seçim takvimine 
göre, bağımsız 
milletvekili adaylığı 
için de il seçim 
kurullarına bugün 
saat 17.00'ye kadar 
başvurulacak.
YSK, siyasi partilerin 
verdikleri aday

listelerini hemen 
incelemeye alacak 
ve saptayacağı eksik
likleri ilgili siyasi 
partilere bildirecek. 
Siyasi partiler, aday 
listelerindeki 
eksiklikleri, 
8 Haziran Cuma 
gününe kadar 
tamamlayacaklar. 
Milletvekili geçici 
aday listeleri, 
10 Haziran Pazar 
günü radyo, 
televizyon ve Resmi 
Gazete'de yayım

DP seçime tek 
başına katılıyor
Demokrat Parti Genel Başkan

Yardımcısı Saffet Arıkan 
Bedük, “Anavatan Partisi ile 
sürdürülen birleşme süreci 

sonuçlanmadı” dedi.

lıı

di

Demokrat Parti 
Genel Başkan 
Yardımcısı Saffet 
Arıkan Bedük, 
Anavatan Partisi 
ile sürdürülen 
birleşme sürecinin 
sonuçlandırıla
madığını, bu 
nedenle partisinin 
seçime tek başına 
girme kararı 
aldığını açıkladı. 
Anavatan Partisi 
ile birleşme 
sürecinde gelinen 
noktayı değer

lendiren Bedük, 
şunları söyledi: 
"Son derece 
iyi niyetle ve 
halkın beklentisi 
istikametinde, 
merkez sağdaki 
dağınıklığı 
ortadan kaldırmaya 
yönelik olarak 
başlatılan birleşme 
süreci maalesef 
sona erdirile- 
memiştir. Demokrat 
Parti olarak 
seçime tek başımıza 
gireceğiz." dedi.

lanacak. Aynı gün 
geçici adaylar, 
ilgili il seçim 
kurulu ve YSK'ca 
doğrudan 
incelemeye alınacak. 
Bu adaylara karşı 
yapılacak itirazlar 
da incelenecek.
YSK, istifa, itiraz 
veya inceleme 
üzerine adaylıktan 
çıkarılanlar nedeniyle 
ortaya çıkan aday 
eksilmelerinin 
tamamlanmasını 
15 Haziran Cuma

günü siyasi 
partilere bildirecek. 
Milletvekili aday 
listelerindeki 
eksiklikler, ilgili 
siyasi partilerce 
tamamlanarak 
17 Haziran Pazar 
gününe kadar 
YSK'ya bildirilecek. 
YSK, milletvekili 
kesin aday listelerini 
20 Haziran Çarşamba 
günü radyo, 
televizyon, Resmi 
Gazete ve illerde 
ilan edecek

“İstifaların fitilini 
Yılmaz ateşledi”

DP ile Anavatan 
arasındaki beklenen 
birleşmenin gerçek
leşmemesi eski 
ANAP lideri Mesut 
Yılmaz ve ekibine 
yarayacak. DP ile 
Anavatan arasında 
iplerin kopmasıyla 
adaylık konusunda 
Yılmaz'ın önündeki 
en önemli engel kalk 
mış oldu. Yılmaz da 
ha önce, DP'den 
aday olmak istemiş 
ancak Mumcu enge 
liyle karşılaşmıştı. 
Kulislerde, Anava 
tan'dan istifaların 
fitilini Yılmaz'ın 
ateşlediği belir
tilirken, eski ANAP 
Genel Başkam'nın 
DP ile Anavatan ara 
sındaki iplerin kop
masının ardından 
Anavatan'daki eski 
kurmaylarını aradığı 
ve istifa ederek DP 
'ye geçmelerini söy 
lediği kaydediliyor. 
DP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar ve 
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı Erkan 
Mumcu arasında 5 
Mayıs'ta sağlanan 
mutabakat, birleşme 
ye sayılı günler kala 
bozulurken, iki parti 
arasında yaşanan 
kriz de kulisleri 
hareketlendirdi. 
Mumcu'dan gelen 
açıklamalara DP'den 
olumlu yanıt gelme 
mesi, Anavatan Ge 
nel Başkam'nın 
Yılmaz'ı hedef alan 
sert ifadeleri, Anava

tan'daki Yılmaz yan
lılarının tepkisine yol 
açtı. Önce, uzun 
süredir partide sıkın
tılı olduğu bilinen ve 
Mumcu'yla anlaşmaz 
lığa düşen Bitlis 
Milletvekili Edip 
Safter Gaydalı 
Anavatan milletvekil
liğinden istifa etti 
ardından da Yılmaz'a 
yakınlığıyla bilinen 
Nejat Arseven ile 
eski milletvekillerin 
den Lütfullah Kaya 
lar, partiden ayrıldı. 
Peş peşe gelen isti
falarla gözler parti 
içinde Yılmaz'a ya 
kınhğıyla bilinen 
diğer isimlere çevri 
lirken, kulislerde yi 
ne uzun süredir 
rahatsız olan ve 
Mumcu'yla ters 
düşen Malatya 
Milletvekili Miraç 
Akdoğan, Muğla 
Milletvekili Haşan 
Özyer ve AKP'den 
ihraç edildikten son 
ra Anavatan'a katı 
lan Afyon Milletvekili 
Mahmut Koçak'ın da 
istifa edebileceği 
öne sürülüyor.
YENİDEN BAŞKAN 
Anavatan Partisi'nin 
Olağan ongresi'nde 
seçim tamamlandı. 
Genel Başkan Erkan 
Mumcu, kullanılan 
728 oyun 722'sini 
alarak yeniden 
Genel Başkan oldu. 
Kongrede, MKYK ve 
Merkez Disiplin 
Kurulu üyelikleri için 
seçimler yapıldı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Biraz dikkat....
Bağımsız bir devlet kurma hayaliyle 

yola çıkan bölücü terör örgütü, hem gir
iştiği savaşta büyük bir darbe aldı, hem 
lideri yakalanıp cezaevine konuldu.

Yakalandığı günden itibaren 
Türkiye'nin hizmetinde olduğunu söyle 
meye başlayan, el etek öpen, canını kur
tarmak için adeta yalvaran terör örgütü 
nün lideri de cezaevinde sürekli fikir üret
meye başladı.

Kemalist oldu, laik oldu, anti-Amerikan 
oldu, Amerikancı oldu, çevreci oldu.

Binlerce kişilik militan kadrosu da 
onunla birlikte bu fikir değişimlerini izle
di.

Ancak bugün için kesin olan bir nokta 
var o da bölücü terörün bağımsız bir 
devlet kurma fikrinden vazgeçtiklerini 
söylemeleri.

Bağımsız devlet idealinden vazgeçen, 
üniter devletten yana olduğunu açıklayan 
bir örgütün dağda binlerce insan 
barındırmasının mantığı yok.

Demek ki yalan söylüyorlar...
Bu durum insana "Bu örgüt kime 

taşeronluk yapıyor?" sorusunu sorduru 
yor.

Türkiye'nin istikrarını bozmak isteyen
lerin mi, Türkiye'yi kardeş kavgasına sok
mak isteyenlerin mi, Türkiye'yi bölmek 
isteyenlerin mi?

Yoksa Türkiye'de olağanüstü bir ortam 
yaratıp demokrasiyi askıya aldırmak 
isteyen kesimlere mi hizmet ediyor.

Ülkemizin yakın geçmişi bu olayların 
örnekleriyle doludur.

11 Eylül ülkede kan gövdeyi 
götürürken 13 Eylül sabahı ortalık süt 
liman olmamış mıydı bir düşünün.

12 Martla ilgili olarak İhsan Sabri 
Çağla yangil, "CIA altımızı oyuyormuş 
meğerse" yorumu yapmamış mıydı?

Özetle bu topraklarda yöneticilik 
yapanlar, yakın tarihi iyi okumalı, dersini 
iyi çıkarmalı ve davranış biçimini ona 
göre çizmelidir.

Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci 
bunun gereğinin tam olarak yerine geti 
rilmediğini açıkça gösterdi.

Bunun için herkesle diyaloğa açık 
olmakta, sivil siyasetin kurumlarına sahip 
çıkmakta yarar var.

AKP, CHP, DP, MHP ve diğer bütün 
parti ler elbette sandıktan önde çıkmak 
amacıyla kıyasıya bir rekabet içinde ola
caklar.

Ama demokratik kurum ve kuralları 
ayakta tutmak için bir noktada buluş
maları ve sisteme sahip çıktıklarını da 
göstermeleri gerekir.

Belki de terör bütün partilerin altını 
oymayı hedefliyordun

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik KErfez ABONE 
OLDUNUZ

ıtaıla'la lıa aOaıta ılnıl «azitiiI MU?

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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4 Haziran 2007 Pazartesi Gemlik KMrf ez
Sayfa 4

CBAL öğrencisi Sinem 
Korkmaz, Bursa İkincisi oldu

Özürlü çocuklara diş bakımı yapıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Sinem Korkmaz, 
Bursa Osmangazi 
Spor Kulübünün 
düzenlediği
Halk Türküleri 
yarışmasında 
Bursa İkincisi oldu. 
Bursa ve ilçelerinden 
54 liseden 
öğrencilerin 
katıldığı yarışmada 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Sinem 
Korkmaz ilk 
olarak 17 yarışmacı 
arasına kalarak 
birincilik için yarıştı. 
Kızlar katagorisinde 
yapılan puanlamada 
başarı gösteren 
Sinem Korkmaz 
jüri tarafından 
Bursa İkincisi 
olmaya hak kazandı. 
Okulun şiir 
gecelerinde 
seslendirdiği 
güzel türkülerle 
adından sıkça söz 
ettiren Sinem 
Korkmaz'ın Halk 
Türküleri branşında

Bursa İkincisi 
olması okulda 
sevinçle karşılandı. 
Kültürpark Açık 
Hava Tiyatrosunda 
yapılan yarışmada 
ikinci olan 
Sinem Korkmaz'a 
Osmangazi

Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
tarafından 
kupası verilirken, 
ayrıca Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
adına Okul
Müdürü İdris Aka'ya 
da plaket verildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
7. nci Gemlik Özür
lüler Şenliği etkinlik
lerine katılan gruplar 
da bulunan özürlü ço 
cukların diş ve ağız 
bakımları yapıldı. 
Özürlü Çocukları 
Koruma Derneği Baş 
kanı Tamer Sivri'nin 
girişimleriyle 
grupların kaldığı 
Karacaali Spor ve 
İzcilik kampına gelen 
Prof. Dr. Ertuğrul 
Sabah başkanlığın
daki Ege Üniversitesi 
Diş Hekimliği 
Fakültesi Ege Ağız 
Diş Sağlığı ve Diş 
Hekimleri Derneği'ne 
mensup 14 diş heki
mi Cumartesi günü 

tam gün çocukların 
ağız ve diş bakım
larını yaptılar. 
Derneğin "Çocuk
larımız için elele" 
sloganıyla yurdun 
özellikle kuş uçmaz 
kervan geçmez böl
gelerindeki çocuk
lara hizmet götürdük 
lerini söyleyen Prof. 
Dr. Ertuğrul Sabah, 
"Türkiye içinde yak
laşık 15 bin kilome
tre yol kat ederek bir 
çok ilde özürlü ve 
engelli çocuklara 
hizmet götürdük, 
bunun yanında yatılı 
bölge okullarına 
giderek çocukların 
ağız ve diş bakım
larını yaptık. Biz sivil 
toplum örgütüyüz ve 

yaptığımız işlerden 
kesinlikle para talep 
etmeyiz" dedi.
Özürlü çocukların 
çürük dişlerini 
çeken, dolgu yapan 
diş hekimleri onların 
bağırmalarını büyük 
olgunlukla karşılaya 
rak işlerini yapmaya 
çalışırken çocukları 
aileleri sakinleştirdi. 
İlçede bulunan bazı 
İlköğretim okulların
dan da öğrencilerin 
getirildiği diş ve ağız 
bakımında ayrıca 
özürlü çocuklara diş 
fırçaları hediye 
edilerek dişlerinin 
nasıl fırçalanması 
gerektiği diş hekim
leri tarafından 
gösterildi.

BURSA KEBAP
HIZMCTINIZÇ 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

Türkçe: Ses Bayrağımız

Güne Bakı

Geçen Perşembe 
günü gazetemizde 
yazdığım ‘Eğitim 
Milli Olmalıdır’ 
başlıklı yazımda 
Türkçe'nin yaygın 
şekilde, doğru 
olarak konuşulması 
ve yazım kurallarına 
uygun yazılmasını 
sağlayıcı bir eğitime 
önem verilmesinin 
gerektiğini, yabancı 
dilde konuşma ve 
yazmadan kaçınıl
ması lazım geldiğini, 
ana ve ilk okullarda 
yabancı eşeler 
yerine Türk eser
lerinin sahnelen
mesi, Türk şarkı 
ve türkülerinin 
söylenmesi gerek
tiğini dile getirmiş
tim.

TBMM'nde kurulan 
Türkçe'mizdeki

[Mecliste 2 istifa 1 katılım

Meclis aritmetiğinde 
değişiklik. AKP 
Edirne Milletvekili 
Ali Ayağ ile 
Anavatan Bitlis 
Milletvekili Edip 
Safter Gaydalı, parti
lerinden istifa etti. 
Amasya Bağımsız 
Milletvekili Hamza 
Albayrak ise 
Anavatan Partisi'ne 
katıldı. AKP Edirne 
Milletvekili Ali Ayağ, 
istifa dilekçesini 
Meclis Başkanlığı'na 
gönderdi. Ayağ, 
kararının gerek 
çelerine dair açıkla
mayı daha sonra 
yapacağını söyledi. 
Böylece AKP’nin 
Meclis'teki sandalye 
sayısı, 352'ye düştü. 
İkinci istifa haberi 
ise Anavatan 
Partisi'nden geldi. 

bozulmayı 
araştıran Meclis 
Komisyonu’nun 
tespit ve önerilerini 
içeren, "Yabancı 
dille eğitimden ve 
sınavlarda test 
yönteminden 
vazgeçilmeli 
Eurovision Şarkı 
Yarışmasına mutla
ka Türkçe eserle 
katılınmalı. Yabancı 
tabelaya yüksek 
vergi getirilmeli. 
Medya kuru
luşlarının adları 
Türkçeleş tiril mel i. 
Spiker, haber 
ve program 
sunucuları, 
Türkçe yeterlilik 
belgesine 
sahip olmalı.
Çocuk programları 
ve bu programlarda
ki kahraman adları

Bitlis Milletvekili 
Edip Safter Gaydalı, 
partisinden istifa 
etti. Gaydalı'nın isti
fasıyla, Anavatan 
Partisi'nin milletve 
kili sayısı 19'a indi. 
Ancak ilerleyen 
saatlerde Amasya 
Bağımsız Milletvekili 
Hamza Albayrak, 
Anavatan Partisi'ne 
katıldı. Böylece, 
Gaydalı'nın istifa 
sıyla Meclis'te grup 
kurma hakkını 
kaybeden 
Anavatan Partisi, 
Albayrak'ın 
katılımıyla tekrar 20 
milletvekiline sahip 
olarak grup kurma 
hakkını elde etti. 
Son duruma göre 
Meclis'te bağımsız 
milletvekillerinin 
sayısı ise 14 oldu.

Türkçeleş tiril mel i. 
Reklamlarda, 
yabancı kökenli 
kelime ve adlara 
yer verilmemeli. 
Alfabede bulun
mayan harf ve 
işaretler, işyeri 
adlarında da yer 
almamalı.
Bilgisayar, internet 
ve cep telefonu 
dili Türkçe olmalı. 
Spor terimleri 
Türkçeleştirilmeli. 
Türk coğrafyasında 
Türkçe eğitim yapan 
okullar desteklen
meli. Öğretmenler 
Türkçe dil yeterlilik 
sınavına tabi tutul
malı; başarılı olanlar 
ödüllendirilmen. 
Nasreddin Hoca, 
Deli Dumrul, 
Keloğlan gibi kahra
manlarla ilgili çizgi

Mumcu’dan Yılmaz'a özür

Anavatan Partisi 
Genel Başkanı 
Erkan Mumcu, 
eski Başbakan lar- 
dan Mesut Yılmaz 
hakkında yaptığı 
benzetme nedeniyle 
özür diledi. 
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı 
Erkan Mumcu, 
Türkiye'nin önemli 
bir fırsatı kaçırdığını 
belirterek, "Sayın 
Ağar ve Benim 
Türkiye'ye özür bor
cumuz var" dedi. 
Mumcu, eski 
Başbakanlardan 
Mesut Yılmaz'ın 
kendisiyle ilgili 
açıklamalarına 
karşılık bir soru 
üzerine, 
Mesut Yılmaz'la 
Abdullah Öcalan'ı 

film ve programlar 
hazırlanmalı.
Kitap sevgisi ve 
kitap kullanma 
becerisi kazandır
mak için karnelere 
kitap kullanma 
notu konulmalı. 
Ders kitaplarının 
içinde imla kılavuzu 
ve sözlük de 
yer almalı." 
doğrultusundaki 
komisyon 
tespit ve önerileri 
22 Temmuz seçim
leri sonrası oluşa
cak TBMM'nce 
yasalaştırıhp, 
Türk dili korun
malıdır.

Çünkü, Türkçe'miz 
ses bayrağımızdır. 
Varlığımızın 
timsalidir.

Dünya var oldukça 
yankılanacaktır!

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kime yarar?
Sağda birlik sağlanmaması kime yarar?
Tabiiki iktidardaki partiye..
Mehmet Ağar ne yapmak istiyor?
22 Temmuz seçimlerinde partisi barajı aşa

mazsa bunun vebali kimde olur?
Bu birlikteliğin bozulmasında Mehmet 

Ağar’ın Mesut Yılmaz’ı aday göstermek isteme
sine, Erkan Mumcu’nun itirazının yattığı ileri 
sürülüyor.

Mesut Yılmaz, partisini 2002 seçimlerinde 
bitiren bir lider. Şimdi ne oldu da bir kurtarıcı 
gibi yine siyasi hayata dönmek istiyor.

Hep yazıyorum, ne çekiyorsak bu tip liderler
den çekiyoruz.

Başımıza musallat olan bu siyasiler, ölesiye 
kadar siyasetle uğraşmak istiyorlar.

Yenilmek nedir bilmiyor, her yenilgiden 
sonra hiçbirşey olmamışçasına yeniden başlı 
yorlar.

Sağda birlik sağlanmalıydı.
Solda seçime kadar kurulan ittifak sürmeli..
Seçimleri şurada ne kaldı ki?
Ama, iktidarı elinde bulunduran siyasi parti 

33 bin sağlık personeli alımı için kolları sıvadı.
Üniversite hastanelerini giderayak SSK’lıya 

açtı. Sünnet parası, ambulans parasını bile 
devlete ödeteceğini açıkladı.

Anayasa’da istediği gibi değişiklikler yaptı. 
Bunun için ANAP’dan destek aldı ama ANAP’a 
verdiği sözü tutmayarak ‘referandum’ konu 
sunu öne çekti.

Bütçesi açık vermesine karşın, seçim 
yatırımı olsun diye bazı ürünlerin KDV oranlan 
nı yüzde 18’den 8’e indirdi.

Seçime kadar bunların arkası geleceğe ben
ziyor.

Öte yandan Borsa’da yabancı payı yüzde 
70’e çıkmış.

Bankalardaki yabancı payı yüzde 50’leri 
aşmış.

Ne çıkar diyemeyiz.
Türkiye ekonomisi bu iktidar döneminde 

yabancılara peşkeş çekiliyor.
Böylesi bir ortamda seçimlere gidiyoruz.
Muhalefet aklını başına derlemezse, seçim

lerden sonra yine istikrarsız ve devletiyle kav
galı bir iktidar sürer gider.

Sağda da solda da siyasiler akıllarını başına 
devşirmelerinin zamanı çoktan geçti.

Son pişmanlık bir işe yaramaz.

karşılaştırdığı 
konuşması için 
de özür diledi. 
Mumcu, "Başta 
hak sahibi 
olmak üzere 
bu beyanımdan 
incinen herkesten 
özür diliyorum. 
Öfke içinde 
söylediğim sözler 
sırasındaki öfkem 
doğruydu. Öfkemde 
haklıydım ama 
sözlerimde haklı 
değildim. Bunun 
için başta hak sahibi 
olmak üzere, isim 
vermek istemiyorum 
çünkü yeni bir 
tartışma yaratmak 
istemiyorum.
Evet başta bu 
insan olmak üzere 
incinen herkesten 
özür diliyorum."

ELEMAN ARANIYOR
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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İ0KS izni bugün başlıyor Türkiye kişi başına 
gelirde sondan beşinci

Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci . 
Seçme ve .
Yerleştirme 
Sınavı'na (OKS) 
girecek ilköğretim.' 
sön sınıf öğrenci-.
terinin sınav izni /• > . 
bugün başlıyor. ' 
İlköğretim son sınıf* 
öğrencileri, sıpavlara 
psikolojik olarak . 
daha rahat . •< .
girmelerinin .
sağlanması veinöti- ‘ 
vasyonlarının artılrıl- • 
ması ve stresten' ' ' 
uzak kalmaları, ' 
amaciyla.ÖKS'nin-, • 
yapılacağı 10 . ' • . 
Haziran Pazar 
gününekadar izinli 
sayılacaklar.

* Bu öğrenciler, .
11 Haziran Pazartesi ' 

. gününden
‘ ’itibâren, ilköğretim 

okullarının yaz
’*tatjjirıe gireceği .

f 19-Htazirana
. kadar eğitime

• deVam edecekler/
' ■ LiŞeson s'ınıf
•'öğrencileri ise
.-^Haziran Cuma ’ 

. .^g ünün d,en .itibaren 
. OSS'nin yapılacağı 
/ .17 Haziran Pazar 

■*'. ’güniTnö kadar 
."izinli sayılacaklar. 

' Lise son sınıf
pğrdn elleri, ■ »
18-vb 19 Haziran.

. günlerinde 
.okula' devam

-• edecekler. 1

Yüksek lisansa giriş 
puanı yükseldi

Fi “ ’ C.

Lisansüstü 
Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği'nde 
değişiklik yapıldı. 
Resmi Gazete'de ' 
yayımlanarak yürür
lüğe giren değişik
liğe göre, yüksek 
lisans programına 
başvurabilmek için 
ÖSYM tarafından.. . 
merkezi ojarak 
yapılan Akademik 
Personel ve 
Lisansüstü Eğitim 
Giriş Sınavından 
(ALES) başvurduğu 
programın puan 
türünçie 55 standart, 
puandan ,az olma
mak (önceki düzen
lemeye göre, yürür
lükten kaldırılan 
Lisansüstü Eğitim 
Giriş Sinavı'ndan 
(LES) 45 puan almak 
gerekiyordu) koşu
luyla ilgili senatoca 

belirlenecek ALES 
standart puanına 
sahip olmak gereke
cek. Yüksek lisans , 
programlarına 
öğrenci kabulünde, 
ALES puanının yânı ' 
sıra gerekirse, lisans 
not ortalaması ve 
mülakat sonucu da 
değerlendirilebile-. 
cek. Bu değerlendir 
meye ilişkin husus
lar ile başvuru için 
adayların sağlaması 
gereken diğer bel
geler (referans mek
tubu, neden yüksek 
lisans, yapmak iste
diğini belirten kom
pozisyon, uTuslarara 
sı standart sınavlar- 
vb.) ye hangi,düzey 
de yabancı dil bilgisi 
gerektiği, ilgili sena
to tarafından düzen
lenen yönetmelikle 
belirlenecek..

Türkiye, içinde 
OECD ülkelerinin 
olduğu toplam 30 
ülke içinde kişi başı
na düşen milli gelir 
de cari fiyatlarla son
dan beşinci sırada 
yer aldı.
Uluslararası Para 
Fonu (IMF) kaynakla 
rından yapılan belir
lemeye göre, Türkiye 
kişi başına düşen 
milli gelirde 30 ülke 
arasında sondan 
beşinci sırada yer 
alıyor. Türkiye'nin 
geçen yıl 5 bin 408 
dolar olan kişi başı
na milli gelir tutarı 
2007 yılı için 5 bin 
882 dolar ve 2008 yılı 
için de 6 bin 113 
milyon dolar olarak 
tahmin edildi. Bu 
kapsamda Türkiye* 
de yaşayan bir 
kişinin 1 yıl içinde 
'231 dolar zengin
leşmesi öngörülüyor. 
Türkiye 2010 yılı için 
kişi başına düşen 
milli gelir tutarını 10 
bin dolara çıkarmayı 
hedefliyor.
BİR TÜRK BİR 
HİNTLİ'DEN 6.7 
KAT ZENGİN 
Hindistan en düşük 
kişi başına milli 
gelire sahip ülke 

konumunda buluyor. 
Hindistan'ın 2006 
yılındaki kişi başına 
düşen milli geliri 797 
dolar seviyesinde 
bulunuyordu. 
Gelecek yıl için ise 
bir Hindistanlının 
gelirinin 871 dolar 
olması bekleniyor. 
Bu kapsamda 2007 
yılı için bir Türk bir 
Hindistanh'dan 6.7 
kat zengin bulunuy
or. Hindistan'da kişi 
başına düşen milli 
gelirin 2008 yılında 
942 dolara yük
selmesi öngörülüyor. 
Hindistan'dan sonra 
en yoksul ülke ise ‘ 
2007 yılı için 2 bin 
310 dolar ve 2008 
yılı için de 2 bin 574 
dolar kişi başı milli 
gelirle Çin izliyor. 
Çin'in geçen yılın 
kişi başı geliri 2 bin 
1 dolar seviyesinde 
bulunuyordu.
Kişi başına düşen 
milli gelir tutarı . 
2007 yılı için 2 bin 
649 dolar olarak 
öngörülen Ukrayna- 
için 2008 yılındaki 
bu tutar 2 bin 987 
dolar olarak tahmin 
edildi. En yoksul 
4'üncü ülke ise 
Bulgaristan oldu.

MU^/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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Sezer; ‘Bize kurşunlar düştü” Referandum süresi 45 güne indi
Demokratik Sol Parti 
(DSP) Genel Başkanı 
Zeki Sezer, CHP lis
telerinden aday ola
cak DSP kökenli 
isimler konusunda 
çalışma yapmalarının 
doğru olmayacağını 
belirterek, 
“Temenniler var, 
seçime giren CHP. 
Onlar da sanırım 
gerekli değerlendir 
meyi yapacaktır. 
Ama herhalde 
DSP'ye kurşunlar 
düşüyor" dedi. 
CHP-DSP işbirliği 
konusunda “Yapma 
mız gerekeni yaptık” 
diyen Sezer, “Yapıl 
ması gereken buydu” 
diye konuştu. 
Sezer, DSP'nin 
seçime girmediğini 
hatırlatarak, mil
letvekili sıralaması 
çalışması yapmaları 
nın bu nedenle doğru 
olmadığını söyledi. 
Sezer, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
“Temenniler var, 
seçime giren CHP. 
Onlar da sanırım 
gerekli değer
lendirmeyi yapacak
tır. Ama herhalde 
DSP'ye kurşunlar 
düşüyor. Sana sev
danın yolları, bana 
kurşunlar. Kaya 
han'ın şarkısı vardır

ya, artık çok önemli 
değil. Türkiye için 
yeterli bir açılım 
sağladığımızı düşü 
nüyorum. Türkiye'nin 
önünü açtığımızı 
düşünüyorum. Türki 
ye'de siyasetin sade 
ce partisel, koltuksa! 
hırslarla yapıl
madığını gösterdik." 
VATAN GÖREVİ 
YAPTIK 
Türkiye'nin içinde 
bulunduğu sıkıntılar 
nedeniyle diyalog ve 
uzlaşının önemli 
olduğuna dikkat 
çeken Sezer, böyle 
bir dönemde DSP 
olarak “vatan” görevi 
yaptıklarını söyledi. 
Sezer, CHP ile ittifak 
değil işbirliği yaptık
larının altını çizerken, 
şöyle dedi:
“Bu ittifak değil, itti
faklar yasal olsaydı 

bir çok sorun çok 
daha kolay çözülür 
dü. İttifaklar batı ülke 
lerinde iyi işler yapı 
yor. Ama ne yazık ki, 
demokrasisi iyi işle 
yen batı ülkelerinde 
ittifaklar bir kurum 
olarak, yasal bir 
kurum olarak önemli 
şeyler yaparken, 
Türkiye'de ittifaklar 
yasak kılınmış. 
Türkiye'de kendini 
önde gören partiler 
başkalarına hayat 
hakkı tanımamanın 
kendileri açısından 
yeterli bir yol olarak . 
görmüşler. Bugün 
ittifaklar yasak 
olmasaydı. İttifakla 
seçime gidilebilseydi 
siyasette nor
malleşme çok daha 
kolay sağlanabilirdi. 
Her parti kendi 
oyunu alırdı bir oy da 
boşa gitmemiş olur
du. Bunu yapamayın- 
ca DSP'ye vatan 
görevi düştü. ” 
Sezer, ittifaklar 
konusunda CHP 
Genel Başkanı Deniz 
Baykal'la mutabakata 
vardıklarını ve CHP* 
nin parlamentoda 
çoğunluk olması 
durumunda ittifak
ların önünü açacak 
yasal düzenlemelerin 
yapılacağını söyledi

Anayasa değişiklik
lerinin halkoyuna 
sunulması için öngö 
rülen 120 günlük 
sürenin 45 güne indi 
rilmesini öngören ya 
sa teklifi, TBMM Ge 
nel Kurulunda kabul 
edilerek yasalaştı. 
Yasaya göre, halkoyu 
na sunulmak üzere 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan Anayasa 
değişikliklerinin halk 
oylamasına sunul
ması için öngörülen 
120 günlük süre, 45 
güne indiriliyor. 
Böylece halkoyla
ması, Anayasa

Türkiye Millet Meclisi tatile girdi
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
dün tatile girdi. 
Danışma Kurulu'nda 
alınan tatil kararı, 
Genel Kurul'un 
onayına sunuldu. 
Buna göre, Meclis 
Genel Kurulu, 
dün gündeminde 
bulunan altı tasarı ve 
teklifi görüştükten 
sonra çalışmalarını 
tamamlayacak. 
Meclis, 22 Temmuz 
2007 Pazar günü

değişikliğinin Resmi 
Gazete'de yayımını 
takip eden 45. gün
den sonraki ilk pazar 
günü yapılâcak. 
Yabancı ülkelerdeki 
vatandaşlara halkoy
laması için verilen 40 
günlük süre 10 güne 
indiriliyor. Yüksek 
Seçim Kurülu (YSK), 
gerektiğinde bu 
süreyi kısaltabilecek. 
Halkoylamasıyla ilgili 
olarak kanunlarda yer 
alan bütün süreleri 
gerektiğinde kısalta 
rak, tespit ve ilan 
etmeye YSK yetkili 
olacak. Böylece YSK, 

yapılacak genel 
seçimin kesin 
sonuçlarının, 
Yüksek Seçim 
Kurulu'nca ilan

edilmesinden 
sonraki 5'inci 
gün saat 15.00'te 
toplanmak üzere 
kapanacak.

halkoylamasının 22 
Temmuz'daki genel 
seçimle birlikte yapıl
masına karar vere
bilecek. YSK, halkoy- 
lamasında kullanıla
cak birleşik oy pusu
lalarını gerektiğinde 
uygun göreceği 
il seçim kurulları 
aracılığıyla bastır
maya ve sandık 
kurullarına gönderile
cek oy pusulalarının, 
ihtiyacı dikkate 
alarak uygun 
göreceği adetlerle 
paketlenmesine 
karar vermeye 
yetkili olacak.

HERTÜRLÜ 
BOYA ve HRDAVAT MALZEMELERİ
___________________________________ :__________________________________

Haşan GÜLLÜ
* 
*
* 
* 
* 
* 
* 
*

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

iiBII.I1.miii______ a «

TESıSAT ■ BOYA - İZOLASYON 
-- AKSESUAR

TEL: 813 32 32 FAK: 813 33 7*

EV ve İŞYERLERİNE 
BOYACI TEMİN EDİLİR.

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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Meclis’de yine gerginlik
Hatay Bağımsız 
Milletvekili Mehmet 
Eraslan'ın, Anayasa 
değişikliklerinin 
halkoyuna sunulma 
süresini 120 günden 
45 güne indiren yasa 
teklifinin görüşmeleri 
sırasında CHP'ye 
yönelik sözleri ger 
ginliğe neden oldu. 
Genel Kurulda yasa 
teklifinin tümü üzerin 
deki görüşmelerde 
söz alan Eraslan, 
Cumhuriyet tarihinde 
ilk defa millet irade
siyle oluşmuş Mecli 
sin cumhurbaşkanını 
seçemediğini söyle
di. Siyasi partilerin 
ve siyasetçilerin, ken 
di mensubu oldukları 
Meclisin cumhur
başkanı seçmemesi 
için Genel Kurula 
girmediklerini ileri 
süren Mehmet 
Eraslan, "Bu, Türk 
demokrasisi adına 
büyük bir ayıptır. 
Türk milleti, ülke 
adına büyük bir ayıp
tır" diye konuştu. 
CHP'lilerin tepki 
göstermesi üzerine,

S 
% % 
l

ıi

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ IÇİNBİZİARAYINIZ

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
XI. * Balıkpazarı’nda 115 m22+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.

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

Tel :5132474 Fax: 51410 21

bağımsız milletvekili 
olarak cumhurbaşka 
m seçim sürecine 
ilişkin görüşlerini 
açıkladığını ifade 
eden Eraslan, CHP'yi, 
cumhurbaşkanı seçi 
miyle ilgili Anayasa 
Mahkemesine yaptığı 
başvurudan dolayı 
eleştirdi.
"Mustafa Kemal 
Atatürk, bugün 
olsaydı, CHP yöneti
mini sizden alırdı" 
diyen Eraslan, muha 
lefetin, Anayasa deği 
şikliğine ilişkin yasa 
lara da katkı sağla
madığını savundu. 
Hatay Bağımsız 
Milletvekili Eraslan, 

22 Temmuz seçimleri 
dolayısıyla sandık 
seçmen listelerinin 
güncelleştirildiğini, 
sandık kurullarının 
oluşturulduğunu, bu 
nedenle 120 günü 
beklemeye gerek 
olmadığını kaydetti. 
CHP'li milletvekil
lerinin, "yürü" di 
yerek yuhaladıkları 
Eraşlan da karşılık 
verince gerginlik 
yaşandı. Gerginliğin 
artması üzerine 
TBMM Başkanvekili 
İsmail Alptekin, 
birleşime ara verdi. 
CHP'li milletvekilleri, 
verilen arada yerlerin 
den kalkarak, Eras 

lan'ın üzerine yürüdü. 
TBMM İdare Amiri 
Feyzi Berdibek, AK 
Parti Grup Başkan 
vekili Eyüp Fatsa ve 
bazı AK Parti milletve 
killeri araya girerek, 
Mehmet Eraslan'ı 
salondan dışarı 
çıkardı. Bu sırada, 
CHP Balıkesir 
Milletvekili Ali Kemal 
Deveciler'in Meclis 
gündem kitapçığını 
Eraslan'a doğru fır
lattığı görülürken, 
Eraslan'ın peşinden 
kulise gitmek için 
hamle yapan CHP 
Afyonkarahisar 
Milletvekili Halil Ün 
lütepe ise tökezleye 
rek yere düştü. 
Genel Kurula 
verilen aranın 
ardından kürsüye 
gelen CHP Malatya 
Milletvekili Muharrem 
Kılıç, gerginlik 
yaşanmasında, 
konuşmacıya 
müdahale etmeyen 
Başkanve kili İsmail 
Alptekin'in de 
sorumluluğu 
olduğunu öne sürdü

Genelkurmay 
Başkanlığı 

açıktan 
memur alacak
Genelkurmay Başkan 
lığı karargahı ile bağlı 
birlik ve kurumlarında 
istihdam edilmek 
üzere açıktan atama 
yoluyla 291 memur alı
nacak. Genelkurmay 
Başkan lığının konuya 
ilişkin duyurusuna 
göre, memur alımı, 
"Milli Savunma 
Bakanlığı, Genelkur 
may Başkan lığı ve 
Kuvvet Komu tanlık- 
larında İlk Defa Devlet 
Memurluğuna Atana 
caklar İçin Yapılacak 
Sınavlar Hakkında 
Yönetmelik" hüküm
leri doğrultusunda 657 
Sayılı Devlet Memur 
lan Kanunu'na tabi 
olacak şekilde 
gerçekleştirilecek. 
Başvuruların 11-12-13 
Haziran 2007 tarih
lerinde 10.00-16.00 
saatleri arasında Gazi 
Orduevi Müdürlüğüne 
(Atatürk Orman 
Çiftliği/Ankara) şah
sen yapılması istendi. 
Posta ile veya diğer 
şekillerde yapılacak 
başvurular kabul edil 
meyecek. Son 
başvurular, 13 
Haziran 2007 Çarşam
ba günü saat 16.00'ya 
kadar alınacak.

“Türk ordusu 
kuvvet kullanmasın”

ABD Savunma Baka 
nı Robert Gates, 
"Türk Ordusu Kuzey 
Irak'ta kuvvet kullan
masın" dedi.
Gates, Singapur'da 
katıldığı güvenlik top 
lantısına ilişkin dü 
zenlediği basın top 
lantısında, "Ayrılıkçı 
Kürtler konusunda 
Türkiye ile birlikte 
çalışmayı ve Türki 
ye'nin emniyetini 
muhafaza gayretlerini 
destekliyoruz. Ancak 
Türkiye'nin Kuzey 
Irak'a tek taraflı 
müdahalesi gerilimi 
artırır" diye konuştu. 
"Türkiye'nin Kürt 
terörizmi hususunda 
hakiki kaygıları var 

GENEL KURUL İLANI 
GEMSAZ CAMİ YAPTIRMA

YAŞATMA ve KORUMA DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Olağan ilk genel kurulumuz aşağıda 
belirtilen gündem ile 24 Haziran 2007 Pazar 
günü saat 14.oo’de Ata Mahallesi Gemsaz 
Mevkii 108 Sokak Bila No’daki dernek 
odasında (cami bitişiği) yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 
1 Temmuz 2007 tarihinde aynı yer ve saatte 
yapılacaktır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış
2- Geçici yönetim kurulunun faaliyet 

raporunun ve gelir giderlerinin okunması
3- Geçici yönetimin ve gelir giderlerinin 

ibrası
4- Yönetim kurulunun seçilmesi
5- Denetim kurulunun seçilmesi
6- Tüzüğümüzün 7. maddesinde yazılı 

genel kurul toplantı tarihinin Kasım ayından 
Temmuz ayına alınması

7- Dilek ve temenniler.
8- Kapanış.

‘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

dır. Türkiye ile bu 
sorunda Türkiye'nin 
kendi toprakları 
içinde denetimi 
sağlaması hususun
da ortak çalışmaları 
mız sürmektedir" 
diyen Gates, 
"ABD'nin askeri 
çözüm dışındaki tel 
kininin Ankara tara 
fından dikkate alınıp 
alınmadığının" sorul
ması üzerine, "Zanne 
derim" cevabını 
verdi. Gates, "Türk 
yetkilileriyle görüş 
melerimiz devam edi 
yor ve özel temsilici 
miz (emekli General 
Joseph Ralston) 
soruna derinden 
muhatap" dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elkoyun.com
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Türkiye ile Rusya 
kaçakçılığa karşı 
işbirliği yapacak

Türkiye ve Rusya 
Federasyonu Güm 
rük teşkilatları, özel
likle uyuşturucu ka 
çakçıhğına karşı 
ortak mücadele 
kararı aldı.
Gümrük Müsteşar 
Vekili Bülent Ertem, 
yaptığı açıklamada, 
Gümrük Müsteşar 
lığı İle Rusya Fede 
rai Gümrük idaresi 
arasında yapılan 
görüşmeler sonu
cunda ortak bir pro
tokol imzalandığını 
belirtti.
Ertem, "Geçtiğimiz 
hafta tamamladığı 
mız görüşmeler 
sonucunda özellikle 
uyuşturucu madde 
kaçakçılığına ortak 
mücadele yürütme 
kararı aldık. Bu ko 
nuda bilgi paylaşımı 
ve ortak operasyon
lar dahil her türlü 
işbirliğini yapaca 
ğız" dedi. Protokole 
göre, Karadeniz'deki 
limanlar üzerinde 
kaçakçılığa karşı 
denetimlerin arttırıla

cağını kaydeden 
Ertem, gerekli çalış
maların yapılması 
için önümüzdeki ay 
larda iki ülke gümrük 
yetkililerinin yeniden 
bir araya geleceğini 
bildirdi. Ertem, 
kaçakçılığın önlen
mesi amacıyla diğer 
komşu ülkelerle de 
işbirliği çalışmaları 
yaptıklarını kayded
erek, uyuşturucu ve 
mal kaçakçılığına 
karşı topyekün 
mücadele etmede 
kararlı olduklarını 
ifade etti. Rusya 
Federal Gümrük 
İdaresi ile yapılan 
görüşmelerde iki 
ülke arasında kurul
ması planlanan 
"yeşil koridor" sis
temini de ele aldık
larını belirten Güm 
rük Müsteşar Vekili 
Ertem, sistem ile 
Türk ihraç ürünleri 
nin Rusya 
pazarına daha 
rahat girmesi nin 
amaçlandığını 
söyledi

ÖZGÜR TİCARET
OSCAR SU ANA BAYI
HABAŞ YETKİLİ BAYİ

EVLERE FABRİKALARA 
ve İŞYERLERİNE 

ÇOK UYGUN 
FİYATLARLA 

DAMACANA SU 
VERİLİR

TALİ BAVİLİKLER 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

Eleman aranıyor
Gemlik'teki Mermer 

Fabrikamızda çalışacak 
vasıfsız BAY ve BAYAN 
Elemanlar alınacaktır. 

Tel: (0.224) 513 47 39

£ > 1
ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

7 YAŞ

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

KURMNUK ve fiDRKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİMİZDE 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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Gemlik Lisesi öğrencileri ‘Töre’yi oynadı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Lisesi Tiyatro 
grubu'nun oynadığı 
"Töre" adlı oyun 
izleyenleri 
düşündürürken 
akılcı çözüm 
arayışlarına itti. 
Turgut Özakman'ın 
yazdığı ve 14 kişilik'

Tiyatro grubunun 
oynadığı "Töre" 
isimli iki perdelik

oyunu Gemlik 
Lisesi Edebiyat 
Öğretmeni ve 
Tiyatro Kulübü 
Rehber Öğretmeni 
Hikmet Cerrah 
sahneye koydu. 
Belediye Kültür

Merkezi’nde 
sahnelenen oyunu 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in yanı 
sıra kalabalık bir 
tiyatro sever izledi. 
Anadolu'da halen 
uygulanmakta

olan "Töre"yi 
konu alan oyunda 
iki aile arasında 
yıllardır süren kan 
davası işleniyor. 
Canını almak için 
pusu kurulan 
gencin kendisini 
öldürmek isteyen 
ailenin evine 
gelerek sığınması

ve töre gereği misafir 
kabul edilen genç 
ile ailenin küçük 
kızı arasında 
başlayan temiz 
bir aşk konu ediliyor. 
Oyunda ayrıca 
günümüzde sıkça 
rastlanmaya 
başlanan ve 
televizyon dizilerinde

işlenen Töre'ye 
akılcı çözüm bul
manın yolları 
aranıyor.
Gemlik Lisesi 
tiyatro kulübü 
öğrencilerinin 
başarıyla 
sahneledikleri 
oyunu izleyenler 
ayakta alkışladılar.

KOŞCDC B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
0 SAATTE TESLİM EDİLİR
Körfez Ofset ““'TSK

MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

Bursa'da 44 yıldır 
Uludağ'a kent man
zaralı ulaşımı 
sağlayan teleferik, 
yaz tarifesine 
başladı. Her yıl yerli 
ve yabancı binlerce 
turistin Uludağ'a git
mek için tercih ettiği 
alternatif ulaşım 
aracı olmasının

yanı sıra 2 bin 285 
metre uzunluğu ile 
de Türkiye'nin en 
uzun hava hattı olma 
özelliğini taşıyan 
teleferik, kış 
süresince verdiği 
hizmete kısa bir 
bakım arasından 
sonra yaz 
sezonunu açtı.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kapalı Spor 
Salonu’n da 
ilk turnuva başladı. 
2007 yılı kamu kurum 
ve kuruluşları ile 
özel sektörler arası 
Kaymakamlık 
Kupası Voleybol 
Turnuvası’nda 
"îlk'maç 'Gemlik 
Gübre Voleybol 
Takımı ile 11 Eylül 
Voleybol Takımı 
arasında oynandı.

Kaymakam Mehmet 
Bâygül'ün de 
katıldığı açılış 
maçında Gemlik 
Gübre Voleybol 
Takımı, 11 Eylül 
Voleybol Takımı’nı, 
GEMPORT Voleybol 
takımı da Şehit 
Etem Yaşar Voleybol 
takımını aynı 
skorlarla 3-0 
yenerek turnuvaya 
moralle başladılar. 
Maçlar öncesinde 
konuşma yapan

Kaymakam Mehmet 
Baygül, yıllardır 
özlemini çekilen 
salona nihayet 
kavuşmanın mutlu
luğunu yaşadıklarını 
belirterek "Yapımında 
büyük katkıları olan 
başta Milletvekilimiz 
Altan Karapaşaoğlu 
olmak üzere türü 
siyasetçilere, kurum 
ve kuruluşlara 
teşekkür ediyorum. 
Gemlik daha güzel ve 
önemli yatırımlara

<\ynı Zamanca 
li Setrim*

O

11 EYLÜL VOLEYBOL TAKI
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Şampiyonluk düğümü çözülemedi 1-1

Seyfettin SEKERSÖZ
İkinci amatör 
küme üçüncü 
grupta birincilik 
mücadelesi veren 
Öz Karadeni spor 
ile Kurşunlu 
Belediyespor 
yenişemeyerek 1-1 
berabere kaldılar. 
Daha önce oynanan 
maçta çıkan olaylar 
nedeniyle geniş 
güvenlik önlemlerinin 
alındığı karşılaşmada 
tatsız olay 
yaşanmadı.
Averajle ilk iki sırayı 
alan Öz

| Karadenizspor

ile Kurşunlu 
Belediyespor 
takımları taraftar
larının da desteğiyle 
maça iyi başladılar. 
Karşılıklı ataklarla 
geçen karşılaşmanın 
ilk yarısı 
golsüz kapandı. 
İkinci yarının 
66'ncı dakikasında 
sol taraftan 
uzatılan pası iyi 
değerlendiren 
Serkan Kurşunlu 
Belediyespor'u 
1-0 öne geçirdi. 
Golden sonra rakip 
kalede ataklarını sık
laştıran Öz Karade 
nizpor 77 dakikada 

Musa'nın düşürülme
siyle penaltı kazandı. 
Penaltı atışını gole 
çeviren Zeynel 
takımını 1-1 berabere 
duruma getirdi.
Maçın son 
dakikalarında 
Kurşunlu 
Belediyespor ceza 
sahasında yakaladık
ları gollük pozisyon
ları değerlendire
meyen Öz Karade 
nizspor'un bir şutu 
direkten dönünce 
taraflar yenişeme 
yerek birer puana 
razı oldular.
Üçüncü grubun 
liderliğini takımların 
son iki haftada 
oynayacakları 
maçlar belirleyecek. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Mehmet Efe (7) 
Eyüp Edizer (7) 
Ahmet Arslan (7) 
ÖZ 
KARADENİZSPOR 
Mehmet (4) Erkan (5) 
Gürcan (4) (Mustafa 
4) Cem (5) Ferdi (5) 
Murat (5) Musa (6) 
Serkan (4) (Orhan 4) 
Coşkun (4) Zeynel (6) 
Mehmet Ayar (5)

------- |-

keme İtirazlarını sürdüren Kuponlu 
mnor hocası orta Hakem tarafından 
•İla Nezaretinde saha dıçına çıkartıldı
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Sıcak hava besin zehirlenmesine yol açıyor
Kırıkkale Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Dr. Mehmet Öncel, 
vatandaşları yaz 
aylarında daha sık 
görülen besin 
zehirlenmelerine 
karşı uyardı.
Vatandaşları besin 
zehirlenmelerine 
karşı uyaran Baş 
hekim Dr. Mehmet 
Öncel, "Besin 
zehirlenmeleri, halk 
sağlığını yakından 
ilgilendiren ve özel
likle yaz aylarında 
artan yaygın rahatsız 
lıklardan biridir. 
Çoğunlukla hafif 
seyidi ve kısa süreli 
hastalıklar olmalarına 
karşın, zehirlenmeye 
yol açan besinler ve 
kişiyle ilişkili bazı 
faktörler, hastalığın 
zaman zaman daha 
ağır geçirilmesine ve 
hatta ölümcül sey 
retmesine yol aça
biliyor. Besin zehir 
lenmelerine çoğun
lukla bakteri türü 
mikro organizmalar 
yol açıyor. Bu bakte 
riler, 5 ila 70 derece 
arasında ve daha 
çok oda sıcaklığı ve 
üzerindeki sıcaklık
larda çoğalma eğilimi

gösteriyorlar.
70 derece ve 
üzerindeki sıcaklık
larda uygun süre 
ısıtma ve pastöriza
syonla ölen bu tür 
organizmalar, asidik 
ortamlarda yani 
düşük nem, yüksek 
tuz ve şeker içeren 
gıdalarda ise 
çoğalamıyorlar" dedi 
Bir gıdada besin 
zehirlenmesine yol 
açan etkenlerin 3 
şekilde oluştuğunu 
ifade eden Öncel, 
"Birincisi, gıdanın 

kendisi bu etkeni 
içerir. Özellikle 
hayvan kaynaklı 
gıdalar. Bunlar 
arasında da özellikle 
kümes hayvanları bu 
tür bulaşmada rol 
oynar. İkincisi de 
işlenmemiş gıdaya 
katılan maddeler 
nedeniyle 
bulaşma olabilir. 
Üçüncüsünde ise, 
gıdayı hazırlayan kişi 
veya gıdanın hazır
landığı çevreden 
bulaşma olabilir" 
şeklinde konuştu

Sarımsağı çig yemeyin
Gaziantep Üniversite
si (GAZÜ) Tıp 
Fakültesi Klinik 
Biyokimya Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Nejat 
Yılmaz, sarımsağın, 
çiğ yenildiğinde 
yarardan çok zarar 
verdiğini ileri sürdü. 
Yılmaz, "Çiğ tüketilen 
sarımsaktaki 
'Allicin' denen 
madde, kolesterol 
düşürme etkisi 
yanında, karaciğer, 
mide, bağırsak 
sistemini tahriş 
edip, erkeklerde 
sperm hareketlerini 
yavaşlatmaktadır. 
Oysa dövülmüş 
sarımsak suda 
en az 10 ay 
kadar bekletildiğinde 
mucize bileşiği 
"S-Alilsistein 
(SAC)"açığa 
çıkmaktadır. Bu 
mucize madde 
karaciğeri koruyucu,

I ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

savunma sistemini 
güçlendirici, kanseri 
önleyici ve tüm 
kemoterapatik 
ilaçların istenmeyen 
yan etkilerini azaltıcı 
etkiye sahiptir. Ayrıca 
bu yıllanmış sarım
sak ekstraktı (AGE) 
kötü kokmayan genç
lik iksiri gibidir" dedi 
Yağda eriyen sarım
sak içeriğinin

(Allicin) lipit 
düşürücü etkisinin 
yanı sıra aynı zaman
da karaciğer 
hücrelerine karşı tok- 
sik etki yapabildiğini 
söyleyen Yılmaz, 
"Halbuki suda erir 
sarımsak içeriği (S- 
Alilsistein) sitotoksik 
olmadan tüm faydalı 
etkileri sağlamak
tadır" dedi.

Türkiye’de 3,5 milyon Türkiye'de astım has
tası sayısının yaklaşık 
3.5 milyon olduğu 
bildirildi.

yerlerinde gerçekleştir
ilen araştırmalarla 
hastalığın genel bir 
artış gösterdiği belirti

nun tahmin edildiği 
kaydedildi. Yapılan 
araştırmalarda, astımın 
yetişkinlerde yüzde 5,

ların yaklaşık 2 mil 
yonunun tedavi altında 
olduğu belirtildi.
Astımın, hava yollarının

astım hastası var Elazığ Valiliği'nden 
yapılan yazılı açıklama

lerek, Türkiye'de yak
laşık 3.5 milyon kişinin

çocuklarda ise yüzde 5 
ile 8 oranında

mikrobik olmayan uzun 
süreli bir iltihabı oldu

da, dünyanın çeşitli astım hastası olduğu- görüldüğü, bu hasta- ğu bildirildi

M ■
<

1

1

■

VI

i

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 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

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

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

K
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

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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

1

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
4 Haziran 2007 Pazartesi 

KAHRAMAN ECZANESİ 
D. Subaşı Mah. Çeşme Sok. 

GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 34 SAYI : 2766

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlikli olgunlar 
Merinos’ta 

mücadele ediyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa'da düzenlenen 
21. Olgunlar 
Turnuvasına 
Hakan Ticaret 
olarak oluşturulan 
takımla katılan 
Gemlikli.olgunlar ilk 
sekiz takım arasına 
kalmayı başardılar.
2 Mayıs'ta başlayan 
Olgunlar Futbol 
Turnuvası’na 
18 kişiden oluşan 
Hakan Ticaret 
futbol takımının

hedefi şampiyonluk 
olarak belirlendi. 
Maçlarının oynandığı 
Merinos stadında 
birbirinden zevkli 
ve heyecanlı 
karşılaşmalar 
izlenirken Gemlikli 
olgunların Çarşamba 
günkü rakipleri Uray 
Tekstil takımı oldu. 
Çarşamba günü 
saat 18.30 da 
karşılaşacakları 
rakipleri Uray 
Tekstil takımını 
yenmek için sahaya

çıkacaklarını 
söyleyen 
Gemlikli olgunlar, 
rakiplerin güçlü 
olmasından 
çekinmediklerini 
belirterek
"Bizim hedefimiz 
turnuvada birinci 
olmaktır. Gemlikli 
olgunlar olarak 
ilçemizi burada 
centilmence en 
iyi şekilde 
temsil etmeye 
çalışıyoruz" 
dediler.

DUYURU
GEMLİK GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

PERSONEL ALIM İLANI
Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.’ne ait Gübre 

Fabrikası’nın İşletme Bölümü’nde çalıştırılmak 
üzere aşağıda belirtilen özelliklere sahip personel 
alımı yapılacaktır.

- Askerliğini yapmış, deneyimli;
- Endüstri Meslek Lisesi’nin Kimya, Elektrik, 

Kaynak-Montaj,
Torna- Testiye bölümünden mezun teknik 

personel,
- İş makinesi operatörü (kepçe, dozer, portif, vinç 

operatörü) alınacaktır.

Son müracaat tarihi 15.06.2007 mesai bitimine 
kadar olup, başvuru formları 
www.gemlikgubre.com.tr adresinden ya da fabrika 
ana nizamiyeden temin edilebilir.

MÜRACAAT:
E- mail adresi: bilgiişlem@gemlikgubre.com.tr
Fax : (0224) 519 00 93 - 519 00 85
Ata Mahallesi Gemsaz Mevkii GEMLİK / BURSA 

adreslerinden yapılacaktır.

VARAN

MİZAN MUHENDISUK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE TESİSAT 
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE 

Kayıt için lütfen irtibata geçiniz. 
KAMPANYAMIZ STOKLARLA SINIRLIDIR. 

KA PANYA BİTİŞ TARİHİ: 1 5 HAZİRAN 2007
Airfel Kombi 

* Airfel Petek (6mt) 
Airfel vana 12 adet 

Fırat folyolu boru tesisatı 
ej^pogalgaz iç tesisat

3.100.00YTL ,

VARAN2 KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL 
60.00- YTL’den başlayan taksitler

ARTIK KİMSE 
KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN

Mak. Müh.
Erdal DOĞRU

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK 
Tel: 513 54 92 - Fax: 513 55 36

Mak. Y. Müh.
Mahmut KÖKBIYIK

___

http://www.gemlikgubre.com.tr
mailto:lem@gemlikgubre.com.tr


2006 - 2007’DE 2006 - 2007 'de
Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü

DÜNYA Türkiye
Sanat Eğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYE 1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni'nde TÜRKİYE 3.LÜĞÜ

derecesi
2007-2008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

' "Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer”

Adres : Radar Cad. No: 170 Yalova 
Tel : 0 226 811 04 74

Sosyal Bilimler Olimpiyadı’ncJa 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALYA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA

www.yucebilgili.com

Gemlik K
Kuruluş:1973

25 Ykr.
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Akman Yapı 
Kooperatifinin yol 

sorunu Meclis’e geldi 
Belediye Meclisi, Haziran ayı ilk 
toplantısında Fen İşleri ile vatan
daşlardan gelen imarla ilgili öner 
geler görüşülmek üzere korniş 
yonlara havale edildi. Sayfa 4’de

Siyasi partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim ettiler

Adaylar belli oldu
22 Temmuz 2007 günü yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
İstanbul’dan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Antalya’dan, DP Genel Başkanı Mehmet Ağar Elazığ’dan, 
ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu İsparta’dan, GP Genel Başkanı Cem Uzan İzmir’den, HYP Genel Başkanı 
Yaşar Nuri Öztürk İstanbul’dan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye’den, BBP Genel Başkanı 
Muhsin Yazıcıoğlu bağımsız olarak Sivas’tan, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk bağımsız olarak Mardin’den, 
SP Genel Başkanı Recai Kutan Malatya’dan, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul’dan adaylıklarını koy
dular. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz Rize’den bağımsız, Necmettin Erbakan Konya’dan aday oldular. 
Bursa’da, AKP Faruk Çelik’i, CHP Onur Öymen’i, DP Turhan Tayan’ı birinci sıradan listeye koyarken, 
Gemlikli aday adaylarından Mehmet Altan Karapaşaoğlu (AKP) ikinci, Emir Birgün (CHP) altıncı, Peyami 
Çağlar (DP) onuncu, Ali Osman Yavuz GP’den listelerde üçüncü sırada yer aldılar. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Asıl yarış şimdi başladı....

Beğensek de, beğenmesek de, Türkiye 
22 Temmuz’da, erken milletvekili seçimle 
rine gidiyor.

Siyasi partilerin milletvekili adaylarının 
listeleri dün Yüksek Seçim Kurulu’na teslim 
edildi.

Liderlerin seçtiği listelerden oluşan 
adaylar, seçimlerden sonra bizim seçtiğimiz 
milletvekilleri diye vatandaşa yutturulacak.

Merkez sağ partilerde tam bir kargaşa 
yaşandığı görülüyor.

DP için için fokurduyor.
ANAP, birçok ilde adaylarını belirleyeme 

di, ek süre içinde listeleri YKS’ye verecek.
Asıl yarış şimdi başladı.

Devamı sayfa 5’de

Mehmet Altan Emir Birgün Peyami Çağlar Ali Osman Yavuz
Karapaşaoğlu AKP CHP Bursa DP Bursa GP Bursa

Bursa 2. sıradan aday 6. sıradan aday 10. sıradan aday 3, sıradan aday

hain, saldırı 8 şehit
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Kocatepe Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda 8 asker şehit oldu. 
Pülümür ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Kocatepe Karakolu'na teröristler tarafından bombalı ve uzun 
namlulu;silâhlarla yapılan saldırıda, 8 askerin şehit olduğu bildirildi. Saldırıda 6 askerin de yaralandığı 
kaydedildi. Yarâİi askerlerin helikopterle Elazığ'a kaldırıldığı açıklandı. Bu arada, gasp ettikleri araçla 
karakola giren 2 teröristten birinin öldürüldüğü, diğerinin ise yaralı olarak kaçtığı öğrenildi.

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Solaksubaşı, İktisatçılar toplantısına katıldı
Gürhan ÇETİNKAYA

Gizli eller neler yazıyor..
Akıl almaz işler oluyor..
Olana bitene yorum yapmak zor..
Türkiye üzerinde senaryolar yapılıyor..
DYP-ANAP Birleşmesi örneğin..
Dün gerçekleşti..
Sonrasında..
"46 ruhu yeniden can buldu.. Bilmem 

kaç yıllık hasret sona erdi.." falan gibi 
hamasi söylemler ruhlardan dillere 
döküldü..

Ama...
Ne olduysa..
Bugün birliktelik sona erdi..
Demek ki..
Dünden bugüne çok sıcak gelişmeler 

oldu ki...
46 ruhu yeniden geldiği yere döndü..
İçeride böyle şeyler yaşanırken dışarı

da ...
Barzani....
Talabani...
Denilen buçuklar Türkiye'ye dil uzat

tılar..
Süleymaniye'de devriye gezen Türk 

unsurlarına denildiğine göre sözlü 
saldırıda bulundular..

ABD uçakları Güneydoğu semalarında
I sorti attılar..

Bizim dışişleri usulden bir notayla, ker
hen uyarıyla işi hallettiler...

Türkiye Cumhuriyeti askeri...
Bugüne dek görmediği ve bilmediği 

davranışlarla karşılaşıyor..
Müsebbib kim.....
İş bilmez AKP iktidarı mı?
Yoksa..
Talabani'yle Barzani'ye kırmızı pasaport 

vererek onlara bir kimlik veçheden 
Türkiye'nin bugünlerini hazırlayan ve 
şimdi anıt mezarlarda yatan Türkiye 
mimarı mı?

Gerçi fark etmez...
Ha Ali Veli...
Ha Veli Ali..
Sonuçta....
Temel...
1946'da atıldı..
Abdülhamit'in torunları tarafından..
Gelenler taş üstüne taş koydular...
ABD'yle AB'nin yörüngesine oturdular..
Onların istediği yöne döndüler...
Şimdi Türkiye yol ayırımında...
Bugüne dek kendisine biçilen rolü ya 

iyi oynayacak..
Ya da...
Elinin tersiyle itecek...
Tıpkı Sevr'i yırtıp attığı gibi...
Eyyyy yüce sandık...
Sen bu kez her zamankinden daha 

büyük önem taşıyorsun..
Türkiye Cumhuriyeti'nin sürekliliğini 

senden çıkacak sonuçlar belirleyecek.
Umarım Türkiye Cumhuriyeti yurt

taşları da bu önemin farkındadır..

İstanbul Üniversitesi, 
İktisat Fakültesi 
Mezunları Cemiyeti 
IMCF tarafından 
düzenlenen ‘Dış 
Politakadaki Dönü 
şüm ve Türkiye’ye 
yansımaları” konulu 
oturuma İktisat 
Fakültesi mezunu 
olan Uluslararası 
Ticaret Odası ve 
Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu Yönetim 
Kurulu üyesi 
Tevfik Solaksubaşı 
da katıldı.
İktisat Fakültesi 
Mezunları Cemiyeti’ 
nin 31.nci İktisatçılar 
Haftası ile ilgili 
oturuma Türkiye 
Odalar Borsalar 
Birliği Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu 
da katıldı.

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

Terminal hattına konfor geldi
Kent merkezi ile 
şehirlerarası 
otobüs terminali
arasındaki seferler 
artık Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait 
otobüsler tarafından 
gerçekleştiriliyor. 
Terminal binasının 
hizmete açıldığı 1997 
yılından bu yana 
şehir merkezi ile 
terminal arasındaki 
yolcu taşımacılığının 
gerçekleştirildiği 
BOYKOOP’a ait 
otobüsler yerini 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
konforlu 
araçlarına bıraktı. 
Şehir içi hatlarda 
sefere başladığı 
günden itibaren 
BursalIların sem
patisini ve takdiri 
toplayan BURULAŞ 
tarafından işletilen 
sarı otobüsler, artık 
terminal ile şehir 
merkezi arasındaki 
8 hatta da yolcu 
taşımaya başladı. 
Sarı otobüsler, 
terminal ile kent 
merkezi arasında 
90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97 nolu 
otobüsler ile 
ulaşım sağlayacak. 
YOLCULAR ÇOK 
MEMNUN 
Terminal hattında 
çalışan otobüsler 
vatandaşlardan 
büyük beğeni topladı. 
Yolcular daha ilk 
günden yeni seferler
le ilgili memnuniyet
lerini dile getirdiler.

Hisarcıklıoğlu 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, 
“Günümüz dünyasın
da ülkelerin bayrak
larını ordular değil, 
şirketleri taşıyor.

Balıkesir'den 
Bursa'ya gelen ve 
sarı otobüslerin 
seferlerinden fay
dalanan Feridun 
Çakır, yeni otobüs
lerin keyifle seyahat 
edilecek güzellikte 
olduğunu belirterek, 
"Bursa'da hastanede 
tedavi görüyorum. 
Önceki araçlar, hem 
rahatsız hem de eski 
oldukları için gide
cekleri yere daha 
geç varıyordu. 
Yeni otobüsler ise 
hızlı ve konforlu" 
diye konuştu. 
Avrupa ile eşdeğer 
Berlin'den Bursa'da 
yakınlarının yanına 
gelen Aziz Sayın ise, 
yenilikler ile Bursa 
ulaşımının Avrupa 
standartlarına 
ulaştığını belirtti. 
Özellikle sarı otobüs
lerin seferlere başla
masının modern bir 
uygulama olduğunu 
dile getiren Sayın,

Ordular ile değil, 
şirketlerle ülkeler 
ele geçiriliyor. Bu 
nedenle TOBB olarak 
müteşebbislerimizi 
dünyaya açılma 
konusunda

"Yeni otobüsleri 
çok beğendim. 
Berlin'deki ulaşım 
sistemine çok ben
ziyor, sadece renkleri 
değişik. Avrupa'daki 
gibi konforlu, temiz, 
şoförleri yolcuya 
saygılı ve teknoloji 
açısından gelişmiş 
araçlarla hizmet 
verilmesi Türk 
olarak bizi 
gururlandırıyor" dcd:. 
BÜYÜKŞEHİR’E 
TEŞEKKÜR 

cesaretlendiriyoruz. 
Hedefimiz, artık glo 
bal Türk şirketlerin 
mey dana getirmektir’ 
dedi. Toplantıya 
eski bakanlar ve 
işadamları katıldılar.

Yolculardan Cenk 
Bora da, belediye 
otobüs şoförlerinin 
özel halk otobüs
lerinden daha kaliteli 
hizmet verdiğini 
belirterek, bu 
değişiklikten dolayı 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'e teşekkür 
etti. Sabri Ateş 
ise, sarı otobüslerin 
cok yeı inde bir 
seçim olduğunu 
söyledi.
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Siyasi partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim ettiler

Adaylar belli oldu Diş Hekimi 
Özcan VURAL

pzc a ıı vura 11 933@hotmail.com 

www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

22 Temmuz 2007 günü yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan İstanbul’dan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Antalya’dan, DP Genel 
Başkanı Mehmet Ağar Elazığ’dan, ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu İsparta’dan, GP 
Genel Başkanı Cem Uzan İzmir’den, HYP Genel Başkanı Yaşar Nuri Öztürk İstanbul’dan, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye’den, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 
bağımsız olarak Sivas’tan, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk bağımsız olarak Mardin’den, 
SP Genel Başkanı Recai Kutan Malatya’dan, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul’dan 
adaylıklarını koydular. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz Rize’den bağımsız, Necmettin 
Erbakan Konya’dan aday oldular. Bursa’da, AKP Faruk Çelik’i, CHP Onur Öymen’i, DP 
Turhan Tayan’ı birinci sıradan listeye koyarken, Gemlikli aday adaylarından Mehmet Altan 
Karapaşaoğlu (AKP) ikinci, Emir Birgün (CHP) altıncı, Peyami Çağlar (DP) onuncu, Ali 
Osman Yavuz GP’den listelerde üçüncü sırada yer aldılar.
22 Temmuz 2007 
tarihinde yapılacak 
olan erken millet 
vekili seçimlerine 
siyasi partilerin aday 
listeleri dün saat 
17.oo’ye kadar 
teslim edildi. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin listeleri 
bitiş saatine iki 
dakika kala Yüksek 
Seçim Kurulu’na 
götürdüğü görüldü. 
Bazı siyasi 
partilerin 
listeleri tamamla

madığı, yasal ek süre 
içinde tamamlaya
cağı öğrenildi.
Listelerin 
açıklanmasından 
sonra AKP’den 
100, CHP’den ise 66 
milletvekilinin aday • 
olamadığı görüldü. 
Siyasi parti lider
lerinin adaylıklarını 
genellikle kendi 
illerinden koydukları 
gözlenirken, eski 
Nizam Partisi Genel 
Başkanı ve Başba 
kanlardan Necmettin

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
BURSA MİLLETVEKİLİ SIRALAMASI
1 - ONUR BAŞARAN ÖYMEN
2 - KEMAL DEMİREL
3 - ABDULLAH ÖZER
4 - MEHMET KÜÇÜKAŞIK
5 - ALİ NİHAT IRKÖRÜCÜ
6 - EMİR BİRGÜN
7 - CESİM ALPTEKİN
8 - ERDAL ALTUN
9 - DİNDAR SEZGİN
10 - MEHMET ERBABACAN
11 - HAŞAN İLTER
12 - MEHMET MORSÜNBÜL
13 - ONUR İÇER
14 - NEJAT YAHYA
15 - EFLATUN ÇELİK
16 - ABDULLAH BÜYÜKIŞIKLAR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 
BURSA MİLLETVEKİLİ SIRALAMASI 
1- FARUK ÇELİK
2 - MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU
3 - HAYRETTİN ÇAKMAK
4 - MEHMET EMİN TUTAN
5 - CANAN CANDEMİR ÇELİK
6 - MEHMET TUNÇAK
7 - SEDAT KIZILCIKLI
8 - ALİ KOYUNCU
9 r ALİ KUL
10 - MEHMET OCAKDEN
11 - CENNET CANKILIÇ
12 - MUSTAFA DÜNDAR
13 - MUHAMMET MÜFİT AYDIN
14 - AHMET YAŞAR AKBEY
15-TÜLİN KARA
16 - GÖKAY BİLİR

Erbakan Konya’dan 
aday oldu.
Anavatan Partisi Eski 
Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz da memleketi 
Rize’den bağımsız 
adaylığını koydu. 
AKP Bursa sırala
masında Faruk 
Çelik birinci sırada 
yer alırken, Altan 
Karapaşaoğlu ikinci 
sırada listelere girdi. 
CHP’nin ilk sırasını 
eski diplomat 
Onur Öymen’e yer 
verirken, Kemal

Demirel ikinci sırada 
İl Başkanı Abdullah 
Özer de üçüncü 
sırada, Gemlikli 
eski Elektrik 
Mühendisleri 
Odası Başkanı 
Emir Birgün listede 
altıncı sırada 
yer aldı.
DP’de Diş Hekimi 
Peyami Çağlar, 
onuncu sırada, 
GP’den ise Ali 
Osman Yavuz 
üçüncü sırada 
yer aldılar.

DEMOKRAT PARTİ
BURSA MİLLETVEKİLİ SIRALAMASI
1- TURHAN TAYAN
2- HARUN AKIN
3- AHMET OKUR
4- NURİ KARACA
5- AHMET MURAT ÜNAL
6- FERRUH KAYA
7- SEDAT CANLISOY
8- FÜSUN YAŞAR
9- MURAT KARAMAN
10 - PEYAMİ ÇAĞLAR
11- İSMAİL ANIL
12- RAGIP CEYLAN
13- NEDİM ÖZBALABAN
14- AHMET CEM ÖZKARDAŞ
15- COŞKUN GENÇ

GENÇ PARTİ
BURSA MİLLETVEKİLİ SIRALAMASI
1 - MİYASER NURSUM ÖZŞAHİN
2 - İLYAS KAYA
3 - ALİ OSMAN YAVUZ
4 - BÜLENT GÖKGÖZ
5 - AHMET PAMPU
6 - MEHMET YILMAZ ÇAM
7 - FEVZİ BORA
8 - MEHMET SAFA KIRICI
9 - TÜLİN DEMİR BİRER
10 - ALİ GENÇ
11 - MAHMUT BOZKURT
12 - HARUN ÖZDEMİR
13 - ALİ ÖZGÜR
14 - NAİL ZEYBEK
15 - NİHAT KARADENİZ
16 - MÜRÜVVET ERKUL

Değer mi? ..
Döneklik zor iştir. Hem de çok zor... Bu 

böyle biline..
Herkes kolayca beceremez.
Kalın bir deri, tükürüklere dayanıklı bir 

yüz gerekli.
Herkes daha doğrusu insan inançlarını 

ve geçmişini üç kuruşluk koltuğa satacak 
kadar düşemez.

Üç kuruşluk mebus maaşı uğruna vitrin 
süsü olmayı kabullenemez.

Önce 180 derece döneceksiniz. Dönek 
sözü oradan çıkıyor..

Sonra inandırıcı gerekçeler bulacak 
önce kendinizi, sonra başkalarını inandıra
caksınız...

Aslında kimse kanmaz...
Dostlarınızın, arkadaşlarınızın kimi 

anlamış gibi başını sallayacak kimi acıyan 
gözlerle size bakacak..

Bu da adam değilmiş diyecek..
Kimi uzaktan sizi görünce yolunu 

değiştirecek, gülüp geçecek.
Kimi yanınızdan geçerken görmezden 

gelecek... Selamı sabahı kesecek.
Yeni çevrenize adapte olmaya çalışırken 

daha önce beş dakika tahammül 
edemediğiniz ilkel tiplere, yobazlara 
saatlerce şirin gözükerek konuşmak 
zorunda kalacaksınız.

Sofradan sevdiğiniz içkiyi kaldıracak, 
dini konular konuşacaksınız..

Belki de birkaç kuruş için refikanız olan 
sayın bayana kafanı kapat, bir türban bul 
diyeceksiniz..

Sizi satın alanların bakmayın yüzünüze 
güldüklerine "Bir koltuğa kendi geçmişini 
satan adam yarın da bizi satar" diye 
düşünecekler. Arkadan ne kadar hafif 
adammış diyecekler..

"Bir süre vitrin görevi yapar, vakti gelin 
ce şutlanır" diye aralarında fiskoslaşacak- 
lar... Alay edecekler..

Dönmek zor iş... Çok zor, ama hakikat
en çok zanaattır.

Sayın okurlar Allah kimsenin başına ver 
meşin.

Ama sanırız daha önceki döneklere ba 
kıp bunu kolay bir şey sandı kimileri..

Basında da böyle döneklere çok rast
lanır..

Bir gazete de kraldan çok kral olanlar 
bir de bakarsınız, rakip gazeteye geçmiş 
bu defa en çok o size küfrediyor.

Büyük gazeteci görünen, koca koca 
adamlar, bu kadar yazdıkları yazıları unu 
tup, o yazıların verdiği ağırlığı birkaç,kuruş 
için sırtlarından atarak, bir anda hiç olur 
lar.

Haysiyet tartısına o aldıkları paralarla 
çıktıklarında, kendilerini ağırlığını kaybet
memiş sanırlar.

Aslında bir hiç olmuşlardır, bilirler ama 
ne yapalım ki o namert paracıklar insanı 
zavallı yaptığını bile bile yine de bu dar 
boğazdan kendilerini kurtaramazlar..

Oysa bilseniz onlar dönekliğin getirdiği 
nimetlerin karşılığında ne bedeller ödü 
yor... Okurdan ne zılgıtlar yiyor...

İnsanda kösele gibi surat varsa mesele 
yok... Ama eğer kızaran bir yüzünüz varsa 
hayat sizin için çok zor olacak..

"Değer mi hiç?" şarkısı kulaklarınızda 
çın çın çınlayacak.

Geceleri uyumak için hap üstüne hap 
alacak sonunda perdeyi, bir hüzün ve kay
betmiş kişi görüntüsü içinde "Kendim 
ettim, kendim buldum" şarkısıyla kapata
caksınız...

Şimdiden geçmiş olsun sayın dönek
ler...

Bütün bunlar birkaç kuruşa değer mi 
okuyanlara soruyorum ?

Ben söyleyeyim; Değmez, değmez.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Akman Yapı Kooperatifimin yol sorunu Meclis’e geldi |
Gemlik Belediye Meclisi’nin Haziran ayı ilk toplantısı yapıldı. Belediye Meclisi, önergeleri komisyonlara havale etti

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Meclisi’nin 
Haziran ayı ilk 
toplantısı Meclis 
Başkan vekili 
Nurettin Bay'ıri 
başkanlığında 
toplandı.
Haziran ayı ilk 
toplantısında 
F.en İşleri ile vatan
daşlardan gelen 
imarla ilgili önergeler 
görüşülmek üzere 
komisyonlara havale 

edildi. Verilen 
önergelerde 
TEDAŞ'ın istediği 
trafoların yerlerinin 
belirlenmesi, 
Jandarma üstünde 
bulunan Akman 
Yapı Kooperatifi’niri 
toz olan yolunun 
asfalt olarak yapıl
ması istemi, 
Otopark bedellerimn 
belirlenmesi, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın Belediye 
ile ortak mülkü olan 

binanın giriş 
kısmide iki katlı 
bina yapımı, Festival 
alanının siyasi 
partiler tarafindan 
eğlencelere kiralan
ması, ile yine Ticaret 
ve Sanayi Odasından 
gelen yazı üzerine 
Tibel Otelin 
gerektiği gibi- 
hizmet vermediği ve 
müsteciri tarafından 
çalıştırılamadığı, 
yılbaşından itibaren 
kontratının uzatılma

ması, Belediye ile 
yapılacak görüşmeler 
sonucunda daha 
yi çalıştırılması 
çin ihaleye 
verilmesi istendi. 
Meclis önergeleri 
önce gündeme 
aldı, daha sonra 
görüşülmek üzere 
ilgili komisyonlara 
havale etti.
Belediye Meclisi 
komisyonlardan 
ğelecek görüşleri 
karara bağlamak

14.00 yenidenüzere 8 Haziran
2007.Cuma günü saat toplanacak.

BURSA KEBAP
HÎZM€TİNÎZ€ AÇILDI

YILLARIN TECRÜBELİ SÜLEYMAN USTANIN 
ELİNDEN KEBAP YEDİNİZ Mİ?

t ‘it

TADINA RH
DOYAMAYACAKSINIZ W »m

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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Kadınlan, CHP görmedi, GP liste başı yaptı
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, aday 
listesinde kadınları 
görmezden geldi. 
Kadın örgütlerinin bu 
seçimlerde daha çok 
kadın milletvekilinin 
yer alması ve daha 
çok aday gösterilme
sine yönelik 
taleplerine Baykal 
kulak tıkadı.
CHP listesinde 38 
kadın adaya yer 
verilirken bunlardan 
İzmir 1'nci bölge 
ilk sırada yer alan 
gazeteci Uğur 
Mumcu'nun eşi 
Şükran Güldal 
Mumcu ile Adana 
Milletvekili Nevin 
Gaye Erbatur'un 
dışındaki kadın 
adaylar ise 
listelerin sonlarında 
yer buldu.
CHP, Yüksek Seçim 
Kurulu'na sunduğu 
aday listesinde, 
kadınlara bu seçimde

de şans tanımadı. 
Başta KA-DER olmak 
üzere kadın örgüt
lerinin tüm baskıları
na ve çabalarına rağ
men kadınlar CHP 
listesinde yeterli 
ölçüde yer bulamadı. 
CHP, 22 Temmuz 
seçimlerinde 38 
kadın adaya lis
tesinde yer verdi. 
GÜLDAL MUMCU 
VE NEVİN 
GAYE ERBATUR 
İLK SIRADA 
CHP listelerinde 
kadınların büyük 
çoğunluğu listelerin 
sonlarında yer 
bulurken, listenin ilk 
sırasında gösterilen 
isimler ise Adana 
Milletvekili Nevin 
Gaye Erbatur ile 
İzmir 1'nci bölge 
1'nci sırada.yer alan 
gazeteci Uğur 
Mumcu'nun eşi 
Şükran Güldal 
Mumcu oldu.

Baykal, Danışmanı 
Nesrin Baytok'u 
ise Ankara 1'nci 
bölge 4'ncü sıradan 
aday gösterdi. 
CHP milletvekillerin 
den Ayşe Gülsün 
Bilgehan Ankara 
2 ‘nci bölge 5'nci 
sıradan aday gösteri 
lirken, yine milletve 
killerinden Bihlun 
Talaylığıl da İstanbul 
2'nci bölge 3'nci sıra
da yer «ildi.
Milletvekili Zeynep 
Damla Gürel ise 
İstanbul 3'ncü bölge
den 11'nci sırada 
aday gösterildi. 
İzmir Milletvekili 
Canan Arıtman da 
İzmir 2'nci bölgeden 
5'nci sırada yer aldı*.' 
CHP'nin kadın aday 
gösterdiği iller 
arasında Aksaray, 
Çorum, Elazığ, 
Eskişehir, Gaziantep, 
Giresun, İstanbul, 
İzmir ve Ankara

bulunuyor.
Milletvekili aday lis
telerini Yüksek Se 
çim Kurulu'na (YSK) 
teslim eden Genç 
Parti, kadın âdaylara 
en fazla yer veren 
siyasi parti oldu. 
8 ilde kadın adayları 
liste başı yapan GP, 
128 kadim milletvekili 
adayı belirledi. 
Genç Parti, aday
larının 252'si 
üniversite mezunu. 
İşte liste başı olan 
kadın adaylar: 
Necla Akkuş 
(Diyarbakır, Vildan 
Karaman Haraz 
(Aksaray), Tülün 
Gürhan (Tunceli), 
Suna Berciş Açıkalın 
(Çorum), Miyaser 
Nursum Özşahin 
(Bursa), Nalan Sev gi 
Inceoğlu (Bolu), 
Melek Dıngaz 
(Balıkesir), Ayla 
Çekiç (Antalya)

Güne Baku

DSP’ye 13 kontenjan
CHP ile seçim işbirliği 
giden DSP’ye, CHP lis
telerinden seçile bile
cek seçim bölgesi ve 
sırasından 13 konten

jan verildi.
Daha önce 12 olarak 
saptanan listeye son 
dakikada DSP Genel 
Sekreteri Ahmet Tan da

eklendi. Hasta ol duğu 
için evinde dinlenen 
Tan'a müjdeyi DSP 
Genel Başkanı Zeki 
Sezer telefonla verdi.

ÖMORIEY BELEOİfE DÜĞÜN SAIONURI«
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CHP listele rinden 
aday olacak DSP 
kökenli isimler: 
DSP eski Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Vural Adana 2. 
sıra. DSP eski PM 
üyesi Emrehan Halıcı 
Ankara 1. bölge 3. sıra, 
Ecevit'in doktoru 
Mücahit Pehlivan 
Ankara 2. bölge 3. sıra, 
Prof. Dr. Emin Pazarcı 
Balıkesir 1. sıra, DSP 
eski Genel Sekreteri 
Haşan Erçe lebi Denizli 
1. sıra, DSP eski Genel 
Sekreteri Tayfun İçli 
Eskişehir 1. sıra 
DSP eski Genel 
Sekreteri Ahmet Tan 
İstanbul 1. bölge 3. 
şıra, DSP eski PM 
Üyesi Ayşe Jale 
Ağırbaş İstanbul 1. 
bölge 4. sıra 
DSP eski Genel 
Sekreteri Süleyman 
Yağız İstanbul 2. bölge 
4. sıra, DSP eski Genel 
Başkan Yardımcısı < 
Haşan Macit İstanbul 3. 
bölge 2. sıra, Hüseyin 
Mert İstanbul 3. bölge 
3. sıra, DSP eski 
Genel Saymanı Harun 
Öztürk İzmir 
1. bölge 2. sıra 
Ecevit'in eski kofuma 
müdürü Recai Birgün 
İzmir 2. bölge 3. sıra. 
Son ana kadar aday 
olup olmayacağı belli 
olmayan Ahmet Tan ise 
son anda CHP lideri 
Baykal ve DSP lideri 
Sezer'in ortak kararı ile 
aday gösterildi. Tan 
ANKA'ya yaptığı açıkla
mada, “Benim için sür
priz oldu. Son dakika
da belli oldu. İki genel 
başkan karar verdi 
adaylığıma. Sayın Zeki 
Sezer arayarak bana 
bilgi verdi" dedi.

KL Kadri GÜLER
r I kadri_guler@hotmail.com

Asıl yarış şimdi başladı
Siyasi partilerin aday listeleri elimize 

Ulaştığında bugün parlamentoda bulunan 
AKP’den 100, CHP’den de 66 milletvekilin 
listelerde yer alamadığını gördük.

İşte bu yer almayan milletvekilleri partiler 
de seçim öncesi sancı yaratacak.

Asıl sancı, DP de ve ANAP’da görülecek.
Merkez sağın son anda birleşememesi, 

barajı aşma tehlikesini de yanında getirecek.
ANAP, dün saat 17.oo’ye kadar listelerini 

tamamlayamadı.
ANAP’ın ağır topları CHP’ye geçerek böl

gelerinde liste başlarına yerleştirildi.
Eski solcular, AKP’yi merkeze çekecek

lerini sandıkları ve de koltuk sevdası için 
inançlarına ters düşse de tercihlerini bu par
tiden yana yaptılar.

Sanki sağcılar veya solcular bunlara 
bakıp AKP’ye oy verecek.

AKP’yi merkeze çekebilseydi Bursa 
Milletvekili Ertuğrul Yançınbayır çekerdi.

Bakın, Bursa listesinde Ertuğrul 
Yalçınbayır yok.

Yalçınbayır, birinci tezkereye karşı çıktığı 
için geri plana geçilmişti, şimdi tamamen 
dışlandı.

Bizde siyaset böyledir.
Siyaset, Genel Başkan yalakalığından 

geçer. Yapamazsan kırmızı çizgiyi yersin.
Gemlikli adaylar içinde seçilebilecek yer

lere gelen kaç kişi var derseniz, AKP’de 
Altan Karapaşaoğlu, CHP’de Emir Birgün, 
Genç Parti -barajı aşarsa- belki Ali Osman 
Yavuz..

Çalkantılı DP’de Peyami Çağlar, listeye 
girme başarısını göstermiş ama hem baraj 
sorunu, hem de seçilemeyecek yerde olma 
sı şansını azaltıyor.

ANAP’tan aday adayı olan Ferhat Kurt’un 
durumu belli değil.

Dün, kendisini aradığımda Ankara’dan 
dönüyordu.

Bursa listeleri YSK’ya verilmemiş.
8 Haziran’a kadar durumu belli olacak.
Ama, ANAP’ın baraj sorunu var, işi zor.
Sonuçta, sandık yarışı bugünden sonra 

hızlanacak.
Merkez sağın birleşememesi AKP’ye ve 

Genç Parti’ye yarayacak. Belki MHP’ye.

ELEMAN ARANIYOR
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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CHP’de kim, nereden aday oldu?
Milletvekili aday 
istelerini dün saatli * 
17.00'da YSK'ya 
teslim edecek olan 
CHP'de listelere §on 
rötuşlar yapılıyor. 
CHP Genel Merke 
zi'nde Genel Sekreter 
Yardımcısı Algan 
Hacaloğlu'nun baş 
kanlığındaki dört kişi
lik bir heyet listeler 
üzerindeki çalışma 
larını sürdürüyor. 
Listedeki yerlerini 
merak eden aday 
adayları ise, heye
canla listelerin açık
lanmasını bekliyor. 
ANKA'nın edindiği 
bilgilere göre, listeler 
de, CHP Gençlik Kol 
farı'ndan aday adayı 
olan hiçbir isim yer 
bulamadı. Ön seçim ; 
yapılan illerdeki aday 
sıralaması aynen ko 
ruhurken, İstanbul 

,3. bölgeden 14'üncü 
sıradan aday gösteri 

ilen Orsan Kunter
Öymen, seçilmesinin 

- mümkün olmadığını 
i belirterek adaylıktan 
İ istifa etti.
i CHP'nin.ağır.topların- 
j dan Cevdet Selyi 
I Kocaeli, Onur Öymen 
| ise Bursa'da liste ba 
| şı oldu. DSP kökenli 
, adaylardan Tayfun H < 
|;İçli Eskişehir'de, ıHa 
san Erçelebi iSe De 
nizli'de liste başı

İ oldu.
KRİTİK İLLER 
DIŞINDA LİSTE

^NETLEŞTİ 
? Listeler bazı kritik 
| İller dışından hemen 

hemen netleşti.

Alınan bilgilere göre 
bazı önemli seçim 
bölgeleri ve adayların, 
isimleri şöyle oluştu: 
ANKARA
Birinci bölge: 
“Önder Sav, Eşref 
Erdem, Emrehan Halı' 
cı (DSP), Nesrin Bay 
tok, Hakkı Süha O 
kay, Levent Gök, Veli 
Gündüz Şahin...” n; 
İkinci bölge: 
“Yılmaz Ateş, ?eke 
riya Akıncı, Mücahit 
Pehlivan (DSP), Tekin 
Bingöl, Ayşe Gülsün 
Bilgehan...” 
İSTANBUL
Birinci bölge:“İlhari 
Kesici,. Algan Hacal 
oğlu, Jale Ağırbaş 
(DSP), Süleyman 
Yağız (DSP), Ali To 
püz, Bayram Meral, 
Nur Serler, Şinasi 
Öktem M. Zengin, • 
Sırrı Özbek, Berhan 
Şimşek...” 
ı'kirîCı' Böjğe 
“Mehmet Şeyigen,; 
Mustafa Özyürek, 
Bihlun Tamaylilgil, 
Recai Birgün (DSP), 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
Necla Arat, Çetin v r 
Sosyal, Haşan Fehmi 
Güneş..” 
Üçüncü Bölge: 
“Şükrü Elekdağ,,

Haşan Maöit (DSP), 
Hüseyin Mert (DSP), 
Mehmet Ali Özpolat, 
Esfender Korkmaz, 
Birgen Keleş, İsmet 
Atalay, Nuri Bedir, 
Zeynep Damla 
Gürel...”
İstanbul 3. bölgeden 
14'üncü sıradan aday 
gösterilen Örsan Kun 
ter Öymen, bu sırala
mayla seçilemeye
ceğini belirterek aday 
lıktan istifa etti.
İZMİR
Birinci Bölge 
Bombalı saldırıda 
hayatını kaybeden 
gazeteci Uğur 
Mumcu'nun eşi 
Güldal Mumcu birinci 
bölgede liste başı 
oldu. İzmir birinci 
bölgede ikinci sıra 
ise henüz netleşme 
yen bir DSP kökenli 
adaya verilecek.
Diğer işimler şöyle j, 
ai'û'şftr, DÜı'ent Bara : 
tali, Rezzak Ertan, 
Ahmet Ersin, Ekrem 
Bulgun, Erdal Kara 
demir..”' 
İkinci Bölge 
“Kemal Anadol, Oğuz 
Oyan, (Henüz belli 
olmayan DSP adayı), 
Mehmet Ali Süşâm; 
Canan Aritrnân, 1

Selçuk Ayhan..” h. 
BAYKAL;
ANTALYA'DAN 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, yine 
Antalya birinci 
şıradan aday olacak. 
Öte yandan, Batman, 
Diyarbakır ve 
bazı bölge ilerlide 
yeni gelişmeler 
yaşandığı belirtildi. 
Anavatan 
Partisi'nden istifa 
ederSk CHP'ye 
katılan, Edip Safder 
Gaydalı Bitlis birinci 
sıra, Lütfullah 
Kayalar da Yozgat'tan 
liste başı oldu. 
Yozgat'da diğer 
sıralamalar ise gün 
içinde netleşecek. 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal'ın 
avukatı Şahin Mengü 
ise Manisa'dan liste 
başı gösterildi. 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
Öymen ise Bursa'dari 
liste başı gösterildi. 
Cevdet Selvi ise 
Kocaeli'ndeh ilk 
sıradan aday olması .. 
kararlaştırıldı. 
Önseçim yapılan, 
Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Sivas, _ 
Muğla; Aydin 
ve Mersin'de 
kontenjan dışında 
oluşan sıralamalara 
sadık kalındığı 
belirtildi.
Eski devlet bakan
larından DSP 
kökenli Tayfun İçli, 
Eskişe hir'den ilk 
sırada aday 
gösterildi.

Hangi il kaç 
vekil çıkaracak?
Milletvekili genel 

seçiminde 42 milyon 
533 bin 41 seçmen, 
158 bin 700 sandıkta 
oy kullanacak.
Yüksek Seçim 
Kurulu, 22 Temmuz 
2007 tarihinde 
yapılacak milletvekili 
genel seçimine 
ilişkin kayıtlı 
seçmen ve sandık 
sayılarını belirledi. 
Kayıtlı seçmen sayısı 
bakımından ilk üç 
şırada yer alan iller 
İstanbul, Ankara ve 
İzmir olurken, Kilis 
63 bin 132 seçmenle 
son sırada yer aldı. 
İstanbul'da 7 milyon 
400 bin 172, 
Ankara'da 2 milyon 
919 bin 143, İzmir'de 
2 milyon 526 bin 569 
kayıtlı seçhnen 
bulunuyor.
22 Temmuz'da 
yapılacak Seçimde 
İllerin çıkaracakları 
milletvekilleri sayıları 
da şöyle: "Adana: 
14, Adıyaman: 5, . 
Afyon: 7, Ağrı: 5, 
Amasya: 3,Ankara: 
29, Antalya: 13. 
Artvin: 2, Aydın: 8, 
Balıkesir: 8, Bilecik: 
2. Bingöl: 3, 
Bitlis: 4, Bolu: 3, 
Burdur: 3, Bursa: 16, 
Çanakkale: 4, 
Çankırı: 3, Çorum: 5, 

Denizli: 7, 
Diyarbakır. 10, 
Edirne: 4, Elazığ: 5, 
Erzincan: 3, 
Erzurum: 7, 
Eskişehir: 6, 
Gaziantep: 10, 
Giresun: 5, 
Gümüşhane 2, 
Hakkari: 3, Hatay 10, 
İsparta: 5, Mersin: 
12, İstanbul: 70, 
İzmir: 24,
Kars: 3, Kastamonu: 
4, Kayseri: 8, 
KIrklareli: 3, 
Kırşehir: 3, Kocaeli: 
9, Konya: 16, 
Kütahya: 6, Malatya: 
7, Manisa: 10, 
Kahramanmaraş: 8, 
Mardin: 6, Muğla: 6, 
Muş: 4, Nevşehir: 3, 
Niğde: 3, Ordu: 7, 
Rize: 3, Sakarya: 6, 
Samsun: 9, Siirt: 3, 
Sinop: 3, Sivas: 6, 
Tekirdağ 5, Tokat: 7, 
Trabzon: 8, Tunceli: 
2, Şanlıurfa: 11, 
Uşak: 3, Van: 7, 
Yozgat: 6, 
Zonguldak: 5, 
Aksaray: 4, Bayburt: 
2, Karaman: 3, 
Kırıkkale: 4, 
Batman: 4, 
Şırnak: 3, Bartın: 2, 
Ardahan: 2, 
İğdır: 2, Yalova: 2, 
Karabük: 3, 
Kilis: 2, Osmaniye: 
4, Düzce: 3.'

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

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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tan çekilen bir.,;..^.yardımcısı ve 
Başka isim de Yner"' eski Antalya
kez sağın önemlfe^ŞBelediye Başkanı
İsimlerinden» ‘
MehmeifOT*"4

Demokrat Parti de sallanıyor

i .

Bilimum İnşaat Malzemeleri

Anavatan ile 
Demokrat 
Parti arasında 
birleşmenin 
sağlanamaması 
Anavatan'ı olduğu 
kadar DP'yi de 
zora soktu.
Birleşme hayali 
nin suya düşmesi 
DP'de istifaları 
gündeme getirdi. 
Mahir Kaynak'ın 
kızı Deniz Ülke 
Arıboğan'ın DP 
adaylığından 
çekilmesinin 
ardından, Mehmet 
Ali Bayar ve 
Bahattin Şeker de 
adaylıklarını 
geri çektiler. 
Merkez sağda 
birleşememe 
şoku yaşanıyor.
Anavatan'da . 
peşpeşe yaşanan 
istifalardan sonra 
DP de istifalarla 
sallanıyor. 
Birleşmenin 
sağlanamaması 
nedeniyle DP'den 
adaylıktan ilk 
çekilen isim, 
Mahir Kaynak'ın 
kızı Deniz Ülke 
Arıboğan oldu. 
Merkez sağdaki 
birleşme kararı 
nedeniyle DP'nin 
adayı olan

Arıboğan, birleş
menin gerçek
leşmemesi nede 
niyle adaylıktan 
çekildi. Arıboğan, 
hayal kırıklığına 
uğradığını 
belirterek üniver
site görevine 
geri döneceğini 
söyledi.
BAYAR VE ŞEKER 
DE ÇEKİLDİ 
Merkez sağda 
birleşmenin 
gerçekleşmemesi 
nedeniyle adaylık-

Bayar oldu. 
Bu şartlarda 
DP'den aday 
olmayacağını 
belirten Bayar'ın 
CHP'den aday 
olabileceği 

HER TÜRLÜ
BOYAve MRDJMKTMALZEMELERİ

Haşan GÜLLÜ

w

kaydediliyor. 
Birleşememe 
krizi DP'de 
Bahattin Şeker'in 
de istifasına yol 
açtı. Şeker'in 
parti yönetiminin 
aday belirleme 
yöntemine itiraz 
ettiği ve bu 
nedenle hem 
görevinden, hem 
de adaylıktan 
çekildiği bildirildi. 
Bu isimlerin yanı 
sıra DYP eski 
genel başkan

Haşan Subaşı 
dauP adaylığın
dan çekildi.
UZAN'DAN
AĞAR'A RED 
Siyasi trafiği 
Ankara'dan 
yöneten GP 
Lideri Cem Uzan,

Mi■H

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

EV ve İŞYERLERİNE 
BOYACI TEMİN EDİLİR

Hamidiye Mh. Gazhane Cad, No: 41 /A Gemlik / HIKA 
Tel:(0.224)513 32 12-F«:(0.224)5133575

seçimlere 
ittifaksız ve 
tek başına girme 
konusundaki 
kararını

■ sürdürürken, 
Ankara'da ittifak 
arayışları da 
hız kazandı. 
Listelerin YSK'ya 

’ verilmesine 
saatler kala 
DP lideri Ağar, 
Cem’Uzan'dan 
randevu istedi. 
Ancak Ağar'ın 
bu isteğinin Cem 
Uzan tarafından 
geri çevrildiği 
bildirildi. GP 
kaynakları bu 
bilgiyi doğru
larken, DP kanadı 
ise sessiz kaldı. 
Bu trafiğin 
üzerine Ağar 
ile Uzan'ın bir 
araya geldiği 
haberleri
Ankara kulislerine 
yayıldı.
Ancak bu bilgi’ 
de doğrulanmadı. 
Bu arada, ' ' 
DYP'li es<ı
Kars Milletvekili 
Sabri Güner, 
eski Kastamonu 
Millevekili
Nurhan Tekinel de 
GP'ye katıldığını 
açıkladı.

Seçimde oyumuzu 
nerede kullanacağız

YSK internet sitesine girerek TC 
kimlik numaranızla öğrenebiliyorsunuz
Seçime 2 aydan 
az bir zaman 
kaldı. Henüz 
seçmen bilgi kart
ları yollanmadı. 
Ancak seçimde 
nerede oy kul
lanacağınızı 
şimdiden öğren 
meniz mümkün. 
Yapmanız gereken 
Yüksek Seçim 
Kurulü internet 
sitesinde belirtilen 
alana girip TC 
Kimlik Numara
nızı yazmak. 
Yüksek Seçim 
Kurulu, kurduğu 
sistemle internette 
vatandaşa 
kolaylık sağlıyor. 
Artık vatandaş, 
muhtarlıklara 
gitmeden 
bilgilerini kontrol 
edebiliyor.

‘Gemlik Körfez’ internette , 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bunun için 
yapılması 
gereken önce 
www.ysk.gov.tr 
internet adresine 
girmek.
Ardından ana 
sayfada sağ. 
sütunda yer alan 
"Nerede oy 
kullanacağım" 
yazılı bölüme gi 
rilmesi gerekiyor. 
Bu bölüm açılınca 
da resimdeki

karakterler 
"resim doğrula
ma" bölümüne 
yazılacak. 
Daha sonra 
TC kimlik 
numarasının yazıl
ması durumunda 
kişinin adı, soy
adı, anne, baba 
adı, adresinin yanı 
sıra oy vereceği 
yer ve'oy vereceği 
sandık numarası 
görülebiliyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.ysk.gov.tr
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Pratik Kız Sanat Okulu’ndan sergi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Anadolu 
Meslek Lisesi ve 
Kız Meslek Lisesi 
bünyesinde bulunan 
Pratik Kız Sanat 
Okulu El Nakışı ve 
Makine Nakışı yıl 
sonu sergisi açıldı. 
Sergide bayanların 
öğretim yılının 
açılmasıyla 
başladıkları kursta 
el emeği göz nuru 
işledikleri ürünler 

4 gün boyunca 
halka açık olarak 
sergilenecek. 
İki kursun da öğret
menliğini yapan 
Ülya Elşan, kursa 
devam eden 
34 bayan kursiyerin 
yaklaşık 8 aydan 
bu yana hazırlandık
larını ve başarılı 
ürünler yarattıklarını 
söyledi.
Kursun açılış kurde
lesini Kaymakam 
Mehmet Baygül,

Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay ' 
Albay Özen Şenyiğit, 
Belediye’ Başkan 
Yardımcısı Menderes 
Bingül, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile 
Okul Müdür 
vekili Ercan Yılmaz 
birlikte kestiler.
Sergiyi, gezen 
misafirlere bilgi 
veren Kurs öğretmeni 
Ülya Elşan, 
yatak örtülerinden' 
çarşafına, yastık 
kılıfından dantellere 
kadar el işi ve 
makine nakışı 
ürünleri üreten 
bayanların yaptık
larını anlatırken 
üretilen ürünler- 
sergiyi gezenler 
tarafından çok 
beğenildi.
Kurs öğretmeni 
Ülya Elşan, Gemlik'te

adeta unutulmaya 
başlayan ancak okul 
bünyesinde bulunan 
Pratik Kız Sanat 
Okulu’nda her yıl' 
kursların açıldığını

belirterek, 
"Her yaşta bayana 
bu tür kurslar 
açıyoruz. Burada 
Makine Nakışı ve 
El nakışı öğretiliyor

bayanlardan 
gelecek taleplere 
göre başka 
branşlarda da 
kurslar açabiliriz" 
dedi.

KAŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER
UYGUN FİYATLARLA
0 SAATTE TESLİM EDİLİR

•Gemlik Körfez1 internetle
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez ABONE OLUN
OKUYUN

m OKUTUN

|lCf> 07 Afcof istiklal Caddesi Bora Sokak
No: 3/B GEMLİK

MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

Siz. de geleceğimize bugünden el koyun I 

■ Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...
EL KOYUN

f Aved, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464'e mesaj atın.

1 www.elkoyun.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elkoyun.com
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TETAŞ, elektrik 
enerjisi satın alacak

Türkiye Elektrik 
Ticaret ve Taahhüt 
Anonim Şirketi 
(TETAŞ), 3 milyar 
173 milyon 
347 bin kilovvattsaat 
(kWh) elektrik ener
jisi satın alacak. 
Teşekkülün ihtiyacı 
yaklaşık 3,1 milyar 
kWh elektrik enerjisi 
için geçen hafta İha 
leye çıkan TETAŞ'a, 
14 firmadan teklif 
geldi, 13 firma ise 
ön yeterlilik aldı. 
TETAŞ, 7 Haziran 
saat 14.00'te

"pazarlık usulü" 
ile ihaleyi gerçek
leştirecek.
TETAŞ yetkilileri, su . 
miktarının azalması 
nedeniyle EÜAŞ'ın 
hidrolik santral
lerinden edilen 
enerjide azalma 
olduğunu, bu neden
le EÜAŞ'ın kuruma 
satmayı taahhüt 
ettiği elektrik 
enerjisi miktarında 
ihaleye çıkılan 
miktar kadar azalma 
meydana geldiğini 
belirttiler.

Türkiye, İLO’da 

sorgulanacak
DİSK Genel Başkanı 
Süleyman Çelebi, 
sendikal hakların 
ihlali nedeniyle Türki 
ye'nin Uluslararası 
Çalışma Örgütü'nde 
(ILO) sorgu
lanacağını söyledi. 
ILO'nun 95'inci kon
feransına katılan 
Disk Genel Başkanı 
Süleyman Çelebi, 
yazılı açıklamasında, 
sendikal hak ihlalleri 
nedeniyle Türki 
ye'nin ILO Aplikas 
yon Komitesi (ILO 
Sözleşmelerinin 
Uygulanmasını 
Izleme/Denetleme 
Komitesi) gündem
ine alındığını söyledi. 
DİSK'in sendikal hak 
ihlalleri ile ilgili ILO' 
ya yaptığı şikayet
lerin dikkate alındı 
ğını kaydeden Çele 
bi, “ILO Uzmanlar 
Komitesi, 87 sayılı 
Sendika Özgürlüğü 
ve Sendikalaşma 
Hakkının Korunma 
sına Dair ILO Sözleş 
mesi'ne aykırı uygu
lamalar nedeniyle 
Türkiye'nin bu yıl da 
Aplikasyon Komitesi 
gündemine alınma 
sini önermesi 
üzerine, Türkiye 
Komite gündeminde 
görüşülecek 
25 ülke İçerisinde 
yer aldı0 dedi.
GREV YASAKLARI

ŞİKAYET KONUSU 
1980 yılından bu ya 
na Türkiye'de yaşa 
nan sendikal hak 
ihlalleri nedeniyle sık- 
sık ILO organlarının 
çeşitli eleştirileriyle 
muhatap olan Türki 
ye'nin, ILO tarafın
dan bir kez daha 
masaya yatırıldığı 
ifade eden Çelebi, 
şöyle konuştu: 
“ILO’nun çeşitli 
raporlarında ve 
organ kararlarında 
yer almasına rağ
men, bu güne kadar 
giderilmeyen ve 
çalışanların, ser 
bestçe sendika kur 
ma ve sendikaya üye 
olma hakkını güven 
ce altına alan 87 
sayılı ILO Sözleşme 
si'ne aykırılık olarak 
değerlendirilen; seri 
dikaların iç işleyiş
lerine kâmu makam
larının müdahalesi; ' 
üyelikte ve üyelikten 
istifada noter şartı; 
toplu sözleşme yap
mak için getirilen 
yüzde 10 işkolu ve 
yüzde 50 artı 1 işyeri 
barajları, sendikal 
ayrımcılık, uzyn 
süren Toplu 
Sözleşme Yetki 
Prosedürleri ile grev 
yasakları ve engelleri 
nedeniyle, Türkiye 
tekrar gündeme 
alındı.” ,.

.7 YAŞ
Barış Güler’in kaleminden

Eleman aranıyor ELEMİN ARANIYOR
Gemlik'teki Mermer 

Fabrikamızda çalışacak 
vasıfsız BAY ve BAYAN 
Elemanlar alınacaktır.

Tel: (0.224) 513 47 39

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 

bay ■ bayan aranıyor 
Tel: 514 07 66 

Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanr

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFOR ve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11 
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

KUfiflflNLIK ve ÜDflO
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMEIİMİZMR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel : 5131148 Cep Tel : 0.532 779 91 94
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 2006-2007 
Eğitim ve Öğretim 
Yılı Proje, Bilim, 
Teknoloji Resim 
Sergisi açıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkan Vekili 
Nurettin Bay,

Umuroey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
öğrenciler ve velilerin 
katıldığı sergide 
öğretmen ve 
öğrencilerin ürettik
leri teknolojik 
aletler sergileniyor. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkan vekili

Nurettin Bay ve 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in 
birlikte yaptıkları 
-açılışın ardından 
misafirler stantlarda 
öğretmen ve öğren
cilerden ürettikleri 
teknolojik aletler 
hakkında bilgi 
aldılar.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
t

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

Öğrencilerin 
öğretmenlerinden 
aldıkları destekle 
edindikleri 
Su analizleri, 
doğal maskeler, 
gıda boyaları, klasik 
müziğin bitkilere 
etkisi, bitki fosentezi, 
evsel atıkların 
çevreye zararları, 
roket yapımı, 
fotoselli lambalar, 
barkot yazıları, 
masaj yapan 
terlikler gibi birçok 
aletleri sergiyi 

gezenlere göstererek 
bilgi verdiler. , 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Teknolojik 
ye Kimya laboratu
arında çeşitli 
deneyleri yapan

öğretmen ve 
öğrenciler kendi 
ürettikleri 
kolonyaları

misafirlere tutarak 
ürettikleri malın 
yeterliliğini öğrenme 
fırsatı da buldular.

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİLSATIUKve™.IKLARINIZ İCİNBİZI'ARAYINIZ t

-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ &
120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE

û Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
ğ 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

l 
i

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 gj
- \ , Ajf. J J 1 ı~.ı. r | - T , ■ J ıııj. ' , ' ■ . '"""""E»

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

ŞEKER SİGORTA I
Madde ÖZALP I

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21 I

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli 
07160400EX022133 sayılı 26.04.2007 tarihlî 

Gümrük Çıkış Beyannamemiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
SÜRKAY MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce tescilli 07160400EX022656 
sayılı 30.04.2007 tarihli ve 07160400EX024804 

sayılı ve 10.05.2007 tarihli Gümrük Çıkış 
Beyannamelerimiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

BERMARMOL MERMER SAN. VE TİC. A.Ş.

Gemlik Körfez ABONE 0! DUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Gemlikliler Gençlik Şöleni’nde coştu
Seyfettin SEKERSÖZ 
AKP Gemlik İlçe 
Gençlik Kolları 
tarafından düzenle
nen Gençlik Şöleni'ne 
vatandaşlar yoğun 
ilgi gösterdi. 
Geçtiğimiz hafta 
havanın yağışlı 
olması nedeniyle 
ertelenen 
gençlik şöleninde 
Fox TV'de yayınlanan 
"Bir Dilek Tut" 
programında 
ismini duyuran 
Gemlikli Mehmet 
Çevik ilk kez 
hayranlarının 
karşısına çıktı. 
İskele Meydam’nda 
yapılan gençlik 
şölenine Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin ile partililerin 
yanı sıra çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Orhangazi Kafkas 
Derneği Folklor 

ekibinin gösterileriyle 
başlayan Gençlik 
Şöleni etkinlikleri 
yine Fox TV'deki 
"Bir Dilek Tut" 
programının katılım
cılarından biri 
olan Dilek San'nın 
güzel şarkılarıyla 
devam etti. Kısa 
sürede sevenleriyle 
buluşan Mehmet 
Çevik'in de katılımıyla 
zaman zaman ikili 
arasında süren düet 
seslendirmeleri 
şöleni izleyenlerin 
alkışlarıyla 
desteklendi.
Mehmet Çevik 
büyük hayran 
kitlesi oluşturduğu 
Gemlik'te ilk kez 
açık hava eğlence
sine çıkarak 
kendini kanıtlarken 
seslendirdiği 
şarkılarla 
eğlencelerin bundan 
sonra aranılan 
isimlerinden ola
cağını gösterdi.

İW

ŞOhSOR KESTAVR

Mehmet Çevik ve Dilek Sarı 
İskele Meydam’nda Gemliklileri coşturdu
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Bülent Korkmaz Bursaspor’da Beşiktaş’ın acı günü
Kayseri Erciyes 
spor'a Oynattığı 
Futbolla Taraflı 
Tarafsız Herkesin 
Beğenisini Toplyan 
Teknik Direktör 
Bülent Korkmaz, 
Bursaspor Kulübü 
ile Bir Yılı Opsiyonlu 
2 Yıllık Sözleşme 
İmzaladı.
Bülent Korkmaz, 
Vakıfköy Orhan 
Özselek Tesisleri'nde 
dün düzenlenen imza 
törenine 30 dakika 
geç geldi. Kulüp 
Basın Sözcüsü 
Dr.Osman Çelik, 
"Önce Camiye gittik, 
sonra birlikte yemek 
yedik. Trafiğe de 
takılınca törene 
geç kaldık" diyerek 
gecikme için 
özür diledi.
İmzadan önce görüş
lerini açıklayan 
Bülent Korkmaz, 
Bursaspor'un 
başarıya susadığını 
belirterek, "Bursa'da 
inanılmaz bir potan
siyel var. Şehir olarak 
futbolu çok seviyor. 
Galatasaray'da

| futbol oynarken, 
i Gençlerbirliği ve 

Erciyesspor'da da 
antrenörlük yaparken 
Bursaspor'un ne 
kadar potansiyelli 
olduğunu gördüm. 
Bu potansiyeli 
gördükten sonra 
burayı tercih ettim. 
Savaşan, mücadale 
eden, heyecan 
meydana getiren ve 
rakiplerin korkulu 
rüyası bir takım oluş

3 büyükler sporda şiddeti görüşecek
Futbolda "3 
Büyükler" olarak 
bilinen Fenerbahçe, 
Galatasaray ve 
Beşiktaş'ın divan 
kurulu başkanları, 
sporda şiddeti 
görüşmek için 6 
Haziran Çarşamba 
günü İstanbul'da bir 
araya gelecek. 

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)

turacağız. 
Öncelikle 
bu yönde 
çok iyi çalış
mamız lazım. 
Bu isteği 
başkan ve 
yöneticilerde 
de görüyorum. 
Medyasıyla, 
taraftarıyla, 
sivil toplum 
örgütleriyle 
başarıyı 
hep beraber 
yakalarız. 
Bu kulübün 
başarılı ola
cağına inanı
yorum. Hep
beraber istediğimiz 
yerlere, Bursa’nın 
istediği, özlediği 
yerlere gideriz. İnşal
lah sonu iyi biter. 
Kazandıkça hedef 
de ortaya çıkacak. 
Savaşan mücadele 
eden bir takım oluş
turacağız" dedi. 
Kulüp Başkanı Ali 
Karasu ise taraftar
ların talebi doğrul
tusunda değişim 
yaparak Bülent 
Korkmazla anlaştık
larını ifade ederek, 
şöyle konuştu: 
"Bülent Korkmaz, 
takımı en iyi yerlere 
götürecek. Transfer 
konusunda onun 
bütün taleplerini 
yerine getireceğiz. 
Taraftar değişiklik 
istiyordu. Bu 
anlamda bunu 
gerçekleştirdik.
Kendisine hoşgeldin, 
diyorum. Bundan 
sonra ben inanıyo

Fenerbahçe 
Kulübü'nün resmi 
internet sitesinde 
yapılan açıklamaya 
göre, Büyük Kulüp'te 
saat 20.00’de başla 
yacak toplantıda, 
Fenerbahçe Yüksek 
Divan Kurulu 
Başkanı Yüksel 
Günay, Galatasaray

rum ki onunla gide
bildiğimiz en iyi 
yere kadar gideceğiz. 
Hedef koymuyoruz, 
düşünce tarzımız 
böyle. Bir yılı 
opsiyonlu 2 yıllığına 
anlaştık. Bursaspor'a 
hayırlı olsun." 
Bülent Korkmaz'ın 
transferinde yönetici 
Tarık Gökçen'le 
birlikte önemli rol 
oynayan Osman 
Çelik, Galatasaray 
ve Gençlerbirliği’n 
den talep olmasına 
rağmen başarılı 
çalıştırıcının 
yeşil-beyazh 
kulübü tercih 
ettiğini söyledi. 
Genç teknik adamın 
yardımcılıklarını 
Mehmet 
Kulaksızoğlu, 
Yusuf Altıntaş, Altay 
Dağdelen, Cengiz 
Demirel ve Taner 
Alpak'ın yapacağı 
bildirildi.

Divan Kurulu 
Başkanı İrfan Akdağ 
ve Beşiktaş Divan 
Kurulu Başkanı 
Yalçın Karadeniz^ 
son dönemlerde 
statlarda yaşanan 
şiddet olaylarını 
görüşecek ve alı
nacak önlemleri 
konuşacak.

Beşiktaş Kulübü eski 
yönetim kurulu üyesi 
Zeki Gül, Almanya'da 
vefat etti. Kulüpten 
yapılan yazılı 
açıklamada ailesine 
başsağlığı
dileğinde bulunuldu... 
Beşiktaş Kulübü eski 
yönetim kurulu üyesi 
Zeki Gül, Almanya'da 
vefat etti. Beşiktaş 
Kulübü'nden yapılan 
açıklamada, "Eski 
yönetim kurulu

Terim: Ekim’de tekrar lideriz
Milli Takımlar Teknik 
Direktörü Fatih Terim, 
Brezilya maçı 
öncesinde yaptığı 
açıklamada sadece 
kredi kaybettiklerini 
Ekim'de liderlik 
koltuğuna oturacak
larını iddia etti... 
Milli Takımlar Teknik 
Direktörğ Fatih Terim, 
Bosna Hersek maçın
da alınan yenilgi 
sonrası sadece bir 
kredi kaybettiklerini 
belirterek. ’.'Ekim 
ayını bekleyin.
Allah izin verirse 
Ekim ayında 
tekrar lideriz" dedi. 
A Milli Futbol 
Tâkımı'nın yarınki 
Brezilya özel maçı 
için kamp yaptığı 
Dortmund Hilton 
Oteli'nde basın 
toplantısı düzenleyen 
Terim, "Panik, telaş, 
korku bizim yüz 
metre yanımızdan 
geçmezler. Ekim ayın
da büyük ihtimalle 
lider olabiliriz. Ekim 
ayında Türk milli 
takımı lider olacaktır. 
Ben bu filmleri çok 
seyrettim. Biz hesap, 
kitap yapmıyorduk, 
arkadaşlarım yapıyor" 
diye konuştu. 
"Bosna Hersek 
maçında defansta 
neden değişiklik yap
madınız" sorusuna 
Terim, "Teknik 
adamlar kadroyu 
yaparken ayrı 
düşünürler, kulübeye 
oturturken ayrı 
düşünürler. Yedek 
kulübemizde her 
değişikliğe uygun 
arkadaşlarımız vardı. 
Emre vardı, gerekirse 

üyelerinden Zeki 
Gül'ün Almanya'da 
vefat ettiğini üzün
tüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. 
Merhuma Tanrı'dan 
rahmet, kederli aile
sine ve camiamıza 
başsağlığı diliyoruz" 
denildi. Gül, 1994-96 
yılları arasında 
Süleyman Seba'nın 
başkanlığındaki 
yönetim kurulunda 
görev yaptı.

Hüseyin vardı stoper 
oynayabilecek.
12 gol atıp hiç gol 
yemeyen de bu 
arkadaşlarımızdı. 
Hamleyi defanstan 
değil orta saha 
ve hücumdan 
düşündüğüm için kul
landım" yanıtını verdi. 
Herhangi bir takım 
yenildiği zaman 
'defansta sorun var' 
denildiğini hatırlatan 
Terim, şunları söyle
di: "Bir takım 2-3 gol 
atamazsa, koca 
başlıklarla, (golcü 
lazım). Şimdi olayın 
<özünü kaçırmayalım. 
Servet bunu yaptı, 
Gökhan bunu yaptı, 
Rüştü öyle yaptı... 
Bunlar bizi bir yere 
getirmez. Bu grup 
başladığı andan 
itibaren bana ilk 
sorulan soru bu, 
sebep Bosna'ya 3-2 
yenilmemiz. O 
zaman işin manasını 
kaçırırız. Defans da 
bir takım anlayışıdır, 
hücum da bir takım 
anlayışıdır. Ferdi hata 
açıktır. Ama gol 
yemeyen, namağlup 
olan takım bu.
Burada ben bek

lerdim ki daha önce 
müthiş bir defans 
anlayışınız var, hiç 
gol yemediniz, hatta 
isimleri vererek, 
şimdi böyle bir 
durum var. Bir takım 
hücum düşünüyorsa 
defansı hata yapacak
tır. Yoksa istediğimiz 
maçı istediğimiz şe 
kilde bitirme gücüne 
ve zekasına sahibiz. 
Gol atmadığımız maç 
yok. Norveç takımına 
45 dakika santrayı 
geçirmeyen bir takım
dan bahsediyoruz, 
kendi attığı gollerle 
yenilen bir takımdan 
söz ediyoruz. Üzümü 
yiyelim hep beraber. 
İşin özüne bakalım. 
Dünyada şahsi hata
lara mani olacak bir 
tek yol var. O maç 
için, o ismin de o 
şahsi hatayı yapma 
yacağına garanti 
veremezsiniz. 
Macaristan'da bir tek 
pozisyona sokmayan 
bu arkadaşlarımız. 
Moldova maçında 
pozisyona sokmayan 
bu arkadaşlardı. 
Hatalar olmuştur, 
hem de çok bariz 
hatalar olmuştur."

Filmin Adı
E ANIN LABİRENTİ
NEXT

Seanslar
14.00- 16.15-20.30
12.00- 14.15- 16.30-20.45

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

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

T MA
TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06) 
SIRAD1Ş1 SEANSLAR 12.00 • 14.00 ■ 16.00 ■ 18.00 • 20.30

^MHi*ıaıMaiBiaaKaııaBlaaı*unn*- www.elkoyun.com

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikko rfezg azetes i. co m

http://www.elkoyun.com
http://www.gemlikko
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Mutlu olmanın yolu adil olmaktan geçiyor Deri hastalığı mantara dikkat
Kişisel Gelişim 
Uzmanı Asım Yeke 
ler, mutlu olmanın 
yolunun adil 
olmaktan geçtiğini 
belirterek, “Siz, 
siz olun kimsenin 
vicdanında mahkum 
olmayın" dedi. 
Trabzon Valiliği 
tarafından ildeki 
kamu kurum ve 
kuruluşların 
yöneticilerine yönelik 
düzenlenen ‘Mutlu 
Olmanın Sırları' 
konulu konferans, 
Tirabzon Lisesi 
Konferans 
Salonu'nda yapıldı. 
Konferansı veren 
Kişisel Gelişim 
Uzmanı, emekli 
Kıdemli Binbaşı Asım 
Yekeler, katılımcılara 
hayatta mutlu ola
bilmek için neler 
yapılması ve nelere 
dikkat edilmesi 
gerektiğine dair 
bilgiler verdi.
Mutlu olmak isteyen 
kişinin evvela ken
disiyle barışık olması 
gerektiğini kaydeden 
Yekeler, kendisiyle 
barışık olmayan 
kişinin mutlu 
olmasının mümkün 
olmadığını söyledi. 
Mutlu olmanın yol
larından birinin de 
her şeye iyi tarafın
dan bakılması 
olduğunu kaydeden 
Yekeler, “Kişi her 
olay ve kişide bütün 
olumsuzluklarına 
rağmen iyi yönlerin

de bulunduğunu 
bilmeli ve bunları 
görmeye çalışmalıdır. 
Her insanın farklı bir 
özelliği ve yeteneği 
vardır. Siz idareciler, 
maiyetinizde çalışan 
kişilerin bu iyi 
yönlerini ve özellik
lerini görüp ona 
göre davranırsanız 
bu durum çalış
malarınızı kolay
laştıracaktır" dedi. 
Kişinin mutlu olmak 
için kendi farkına 
varması ve kendisini 
değerli hissetmesinin 
de şart olduğunu 
vurgulayan ve 
konuşmasını sık 
sık yaşanılmış 
örneklerle süsleyen 
Yekeler, her insanın 
olduğu gibi kabul 
edilmesinin de kişiyi 
mutluluğa götürecek 
yollardan biri 
olduğunu dile getirdi. 
“Mutlu olmak için 
adaletli olmak

gerekir, adil değil 
şeniz insanların vic
danında mahkum
sunuz demektir” 
diyen Yekeler, “Adil 
olmaya azami gayret 
Gösterilmelidir, 
nisanları kırmış, 
üzmüşsek, bir hak 
sizlik yapmışsak mev 
kişine makamına 
bakmadan onlardan 
özür dileyelim, helal
lik alalım. Çünkü 
insanların vicdanında 
mahkum olan kims
enin mutlu olması 
mümkün değildir. 
Siz, siz olun kims
enin vicdanında 
mahkum olmayın” 
diye konuştu. 
Konferansı, Trabzon 
Vali Yardımcıları 
Vural Demirtaş ve 
Mehmet Özmen'in 
yanı sıra kamu 
kurum ve kuru
luşlarının yönetici
lerinden oluşan çok 
sayıda kişi dinledi

Mersin Üniversitesi 
(MEÜ) Sağlık Araş 
tırma ve Uygulama 
Merkezi Dermatoloji 
Anabilim Dalı öğre
tim Üyesi Doç. Dr. 
Ümit Türsen, aşırı 
sıcaklardan kay
naklanan hastalık
ların başında nemli 
bölgelerde rahatlıkla 
üreyebilen mantar 
hastalığının geldiğini 
belirterek, "Deniz, 
havuz ve duştan çık
tıktan sonra kurulan
mak çok önemli" ded 
Yaz aylarında mantar 
hastalıkları ve 
güneşe bağlı alerjik 
hastalıkların sık sık 
görüldüğüne dikkat 
çeken Türsen, 
"Mantar hastalıkları 
en sık ayakta görü 
lüyor. Ayak parmak 
aralarında kaşıntı, 
sulantıh yaralar şek
linde karşımıza çıkıy
or. Ayak tabanında 
kepeklenme tarzı 
olarak görülen tipi de

Diabet körlüğe yol açıyor
Göz hastalıkları 
uzmanı Doç.Dr. Zeki 
Büyükyıldız, diya
betin katarakt ve 
göz tansiyonu gibi 
hastalıkların dışında, 
retinadaki kan 
damarlarının tahrip 
olmasıyla oluşan 
"diyabetik retinopati"

var. Bir de tırnaklarda lamaları gerektiğini 
renk değişikliği, tır- kaydetti. "Islandıktan 
nakların kalınlaşması sonra hemen kuru
da mantar oluşumu
nun göstergesidir" 
dedi. Yaz mevsi
minde insanların 
havuz, deniz gibi 
faaliyetlerde sıkça 
bulunduklarını hatır
latan Türsen, mantar 
nemi seven bir orga
nizma olduğu için 
insanların nemi kısıt- 

hastalığına neden 
olduğunu bildirdi. 
Özel bir hastanede 
görev yapan Doç. Dr. 
Büyükyıldız, diyabet 
hastalığı nedeniyle, 
her yıl yaklaşık 25 
bin kişinin görme 
duyusunu kaybettiği
ni söyledi.

lanmak çok önem
lidir" diyen Doç. Dr. 
Ümit Türsen, man
tarın kişiden kişiye 
temasla bulaşabilen 
bir hastalık 
olduğunu, ortak kul
lanım giysileri, terlik
ler, ayakkabı ve şort
la hastalığın bulaşa
bileceğini vurguladı

İnsanlardaki 
diyabetin 
10-14 yaşları ile 
40 yaş üstünde 
görülen 2 tipi 
olduğunu anlatan 
Doç. Dr. Büyükyıldız, 
"Türkiye'de yüzde 7 
civarında diyabet 
hastası bulunuyor.

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 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08’
Liman Baş. 513 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
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)

[ 3^

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
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

I

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
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BAYER ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 14 

Tel: 513 01 43 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2767 

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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Kiiltiirpark Senliğime coşkulu veda

Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından bu 
yıl 4.’sü gerçekleş 
tirilen Kültürpark 
Gençlik ve Spor 
Şenliği, sporsever 
lerden büyük ilgi 
gördü.
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Kültürpark’taki 
spor kompleksinde 
19 Mayıs’ta başlayan

ve 15 gün süren 
şenliklerde yaklaşık 
3 bin 500 sporcu, 
sokak basketbolü, 
hah saha futbolu, 
plaj voleybolu, 
bocce ve dart’ta 
hünerlerini 
sergilediler.
Gerek takım halinde 
gerekse bireysel 
olarak rakipleriyle 
kıyasıya mücadele

eden sporcular, 
düzenlenen törenle 
ödüllerine kavuştu. 
Burfaş Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İdris Uysal’ın 
sporculara ödüllerini; 
takdim ettiği şenlik, 
Türk Rock Müziği’nin 
yeni seslerinden 
Umut Kuzey’in 
coşkulu konseri 
ile son buldu.

Gemlik Karfeıl ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

DUYURU
GEMLİK GÜBRE SANAYİİA.Ş. 

PERSONEL ALIM İLANI
Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.’ne ait Gübre 

Fabrikası’nın İşletme Bölümü’nde çalıştırılmak 
üzere aşağıda belirtilen özelliklere sahip personel 
alımı yapılacaktır.

- Askerliğini yapmış, deneyimli;
- Endüstri Meslek Lisesi’nin Kimya, Elektrik, 

Kaynak-Montaj,
Torna- Testiye' bölümünden mezun teknik 

personel,
- İş makinesi operatörü (kepçe, dozer, portif, vinç 

operatörü) alınacaktır.

Son müracaat tarihi 15.06.2007 mesai bitimine 
kadar olup, başvuru formları 
www.gemlikgubre.com.tr adresinden ya da fabrika 
ana nizamiyeden temin edilebilir.

MÜRACAAT:
E- mail adresi: bilgiişlem@gemlikgubre.com.tr
Fax :(0224) 519 00 93 -519 00 85
Ata Mahallesi Gemsaz Mevkii GEMLİK / BURSA 

adreslerinden yapılacaktır.

VARAN

MİZAN MüHENDISUK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE TESİSAT 
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE 

Kayıt için lütfen irtibata geçiniz. 
KAMPANYAMIZ STOKLARLA SINIRLIDIR.

KA PANYA BİTİŞ TARİHİ: 1 5 HAZİRAN 2007
AirfelKombi

Airfel Petek (6mt) 
»■•Airfel vana 12 adet 

Fırat folyolu boru tesisatı 
r*.Dogalgaz iç tesisat

VARAN2 KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL 
60.00- YTL’den başlayan taksitler

ARTIK KİMSE
KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN

Mak. Müh.
Erdal DOĞRU

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh.
Mahmut KÖKBIYIK

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK 
Tel: 513 54 92 -Fax:513 55 36

http://www.gemlikgubre.com.tr
mailto:lem@gemlikgubre.com.tr
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DÜNYA

Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNVR 3. lüğü

TÜRKİYE

Sanat €ğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİVC1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni'nde TÜRKİYE 3.LÜĞÜ

DERECESİ
1007-2008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

“Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer"

Adres : Radar Cad. No: 170 Yalova 
Tel : O 226 811 04 74

Sosyal Bilimler Olimpiyodı'ndo 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALYA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA
www.yucebilgili.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
6 Haziran 2007 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

DP’den yeni 
birlik çağrısı 
DP Genel Başkan Yardımcısı Celal 
Adan, “Merkez sağın birleşmesine 
gönül vermiş, ancak yasanan geliş 
meler karşısında hayal kırıklığına 
uğramış partili partisiz herkesi 
demirkıratın altında bir araya gelme 
ye çağırıyorum” dedi. Sayfa Tde

Gemlik ve çevresinde Çanakkale şehitlerinin torunlarına Uludağ Üniversitesi'nin başlattığı bir çalışma ile plaket verildi

Çanakkele şehitlerinin torunlarına plaket
vf Çanakkale 
Savaşı’nda şehit 
düşenlerin Gemlik'te 
yaşayan torunlarına 
Uludağ Üniversitesi’nin 
başlattığı çalışma 
ile plaket verildi. 
Dün Yerleşke’de 
düzenlenen törende 
duygulu anlar yaşandı. 
İlk plaketi Kaymakam 
Mehmet Bay gül, 
1915 yılında 
Haydarpaşa Hasta 
nesi’nde kurtarılama
yarak şehit olan 
Umurbey'li Hüseyin 
oğlu Galip'in 
torunlarına verdi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 2’de
Uludağ Üniversitesi Gemlik Ysrl>|kssl‘nd>n dûzenten>ntörenöçîınâkkâîeşthitlerinin aileleri katıldı

Anayasa 
değişikliği 
paketi yine 
mahkemelik
Cumhuriyet Halk 
Partisi, Cumhurbaş 
kanı'nı da halkın 
seçmesini içeren 
Anayasa değişikliği 
paketinin iptali için 
Anayasa Mahkeme 
si'ne başvuru yaptı. 
Dün öğleden sonra 
CHP Grup 
Başkanvekilleri 
Anayasa Mahkeme 
si’ne birlikte gittiler. 
Haberi sayfa Tde

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Liste şoku yaşıyor mu?
Milletvekili aday listeleri belli oldu.
En büyük şok AKP’de yaşanıyor.
Kimine göre yüz kişi, kimine göre tanın

mış 150 kişi listelere alınmadı.
Aynı durum CHP için de geçerli..
AKP’de asıl sarsıntı Bursa’da yaşanıyor..
2002 seçimlerinde 12 milletvekili çıkaran 

Bursa’da, listeye girebilen dört eski mil
letvekili var.

Bir dönem Bakanlık yapan Ertuğrul 
Ya İçin bayır başta olmak üzere Zafer 
Hıdıroğlu, Şevket Orhan, Niyazi Pakyürek, 
Faruk Ambarcıoğlu, Şerif Birinç, Abdülmecit 
Alp liste dışı kaldı. Devamı sayfa 5'de

Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu, küresel 
oluşumun etkileri ve ne gibi önlemlerin alınması gerektiği konularında bilgiler verdi.

Küresel ısınmanın zararları anlatıldı
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Müdürü Prof. Dr. Ab
durrahim Korukçu 
nun konuşmacı ola 
rak katıldığı ‘Küresel 
Isınma’ konulu kon
ferans, dün Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapıldı. Konferansta, 
insanların sağlıklı bir 
dünyada yaşamaları 
için gerekli önlem
lerin ülkeler arasın
da mutlaka alınması 
gerektiği hatırlatıldı, 
Haberi sayfa 3’de

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik ve çevresinde Çanakkale şehitlerinin yaşayan torunlarına Uludağ Üniversitesi’nin başlattığı bir çalışma ile plaket verildi

Çanakkele şehitlerinin torunlarına plaket

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çanakkale Savaşı’n 
da şehit düşenlerin 
Gemlik'te yaşayan 
torunlarına Uludağ 
Üniversitesi’nin 
başlattığı çalışma 
ile belirlenen 
ailelere plaket verildi. 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi'n 
de düzenlenen törene 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Baygül, Yerleşke 
Müdürü Prof. Dr. 
Abdurrahim Korukçu, 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, İlçe 
Müftüsü Yusuf Şahin, 
Liman Başkanı 
Dr. Harun Özmaden, 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünat, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Ali Osman Cura, İlçe 
Spor Müdürü Burhan 
Arıkan ile Çanakkale 
Şehitlerinin yaşayan 
torunları katıldı. 
Bizlere huzur ve 
bağımsız bir ülkede 
yaşamayı sağlayan 
şehitlerimiz için 
Üludağ Üniversitesi 
olarak bir araştırma 
projesi çalışması 
başlattıklarını belirten 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu, verdiği 
bilgide Gemlik 
ve çevresinde 
Çanakkale şehit
lerinin yaşayan 
torunlarını Genel 
Kurmay aracılığıyla 
belirlediklerini ve 
onları anmak 
amacıyla bir araya 
geldiklerini belirterek, 
yedi aileyi tespit 
ettiklerini söyledi. 
Korukçu, şehit ailele 
rine yaptığı konuşma

da, Sîzlere her 
zaman kapımız açık, 
sadece çocuklarınızın 
okuması değil sîzleri 
de burada görmek 
isteriz, gelin gezin 
ve dinlenin" 
şeklinde konuştu. 
Daha sonra başlanan 
törende ilk plaketi 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, 1915 yılında 
Haydarpaşa 
Hastanesi’nde kur
tarılamayarak şehit 
olan Umurbey'li 
Hüseyin oğlu Galip'in 
torunlarına verdi. 
Misafirler tarafından 
Çanakkale Arıburnu'n 
da şehit düşen 
Adliye Köyü’nden 
Ahmet oğlu İlyas, 
yine Arıburnu'nda 
şehit düşen 
Adliye Köyü’nden 
Süleyman oğlu 
Ahmet, Hamidiye 
Köyü’nden Haşan 
oğlu Halil, Katırlı 
Köyü’nden İbrahim 
oğlu Esat, Katırlı 
Köyü’nden Ömer 
oğlu Hüseyin'in 
torunlarına verilen 
anı plaketlerinin 
ardından şehit 
ailelerine Yerleşke 
Müdürlüğü 
tarafından 
öğlen yemeği 
verildi.

Ik
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Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu, küresel 
oluşumun etkileri ve ne gibi önlemlerin alınması gerektiği konularında bilgiler verdi. 

Küresel ısınmanın 
zararları anlatıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dünyamızı tehdit 
eden ‘Küresel 
Isınma’ konulu 
konferans, Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapıldı.
Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
ile öğretmen ve 
öğrencilerin de 
ilgiyle izlediği 
konferansa, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi Müdürü 
Prof. Dr.
Abdurrahim 
Korukçu konuşmacı 
olarak katıldı. 
Dünyanın neden 
tehdit altında olduğu, 
küresel oluşumun 
etkileri, zararları ve 

i ne gibi önlemlerin 
alınması gerektiği 
konularında 
bilgiler veren 
Prof. Korukçu, 
dünyanın doğal 
durumunda sorun 
olmadığını ancak 
ülkelerin büyümeye 
başlamasıyla 
birlikte enerji 
kullanımının da 
arttığını söyledi. 
Özellikle 18 
yüzyıldan itibaren 
atmosferdeki sera 
gazlarının artması 
ile küresel ısınmanın 
açıkça hissedilir 
olmaya başladığını 
anlatan Korukçu, 
bunlara ülkelerin 
ekonomik kalkın
mışlıkları ile sanayi 
ve ulaştırma 
büyüklüğü, büyüme 
hızları, nüfus ve 
artış hızı, enerji 
kullanımı, sanayide 
modern teknikler 
ve verimliliği küresel 
ısınmanın nedenleri 
olarak görebileceğini 
vurgulayan Prof.
Korukçu, "Bireysel 
olarak önlem 
alınması mümkün 
değil, ancak tüm 
ülkelerin birleşerek 
ortak toplantılarla 
önlem alınabileceği 
düşüncesi ile çeşitli 
toplantılar yapılmaya 
başlandı" dedi. 
Yirminci yüzyılın 
başından itibaren 
sıcaklığın yüzde 
6.6 civarında artmaya

başladığını 
söyleyen Korukçu, 
"Ülkeler kalkındıkça 
ekonomide kullanılan 
enerji tüketimi de 
artıyor. Akdeniz 
bölgelerinde 
başlayan sıcaklığın 
doğuda kuraklık 
şeklinde görülmesi 
mümkündür" 
şeklinde konuştu. 
Yaşamın özünün 
su olduğunun 
altını çizen Korukçu, 
insanın yaşamında 
oksijen, hava ve 
gıda'nın başta 
gelmesiyle suya 
olan ihtiyacında 
gelecekte su savaş 
larına yol açabile
ceğini kaydetti. 
Küresel ısınmanın 
önlenebilmesi için 
başta nüfus artışları 
nın azaltılması 
gerektiğini anlatan

Korukçu, nüfusun 
artışıyla birlikte 
küresel ısınmaya 
zarar verecek 
zararlı gazların mey
dana getirildiğine 
dikkat çekerken, 
bizden sonraki

insanların sağlıklı 
bir dünyada 
yaşamaları için 
gerekli tedbirlerin 
ülkeler arasında 
mutlaka alınması 
gerektiğini 
savundu.

YauYORUM
Diş Hekimi

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

Bıktım bu kabadayıdan!....
Eski bir nostaljiden bir kesit aktarayım.
Türk filmlerinden hatırlarsınız bu tipleri: 
Mahallenin uçuk kaçık delikanlısıdır

bunlar...
Saçma sapan kuralları vardır ve 

herkesten itaat beklerler..
Aslında doğru dürüst dövüşmeyi bilmez 

ler, ama önlerine gelene küfredip kavga 
çıkarırlar...

Sabrı taşan hakiki delikanlılar da bun
ları bir güzel döver...

Ama onlar gözleri morarmış, dişleri 
kırılmış, üstleri başları yırtılmış bir halde 
yine de diklenmeye çalışırlar.

Dayak arsızıdır bunlar, dayak!
Atsan atılmaz, satsan satılmazlar...
Aslında öyle de korkaktırlar ki!
Höt desen titrerler..
Günün birinde şikayetler çoğalınca bir 

polis arabası dayanır bunların gittiği semt 
kahvesinin kapısına...

Güvenlik güçleri yakalar, kelepçe takıp 
etkisizleştirir, sonra da arabaya atıp 
götürmek isterler...

İşte o zaman mahallelinin yüreği sızlar, 
acıma hissi ile "Bu seferlik bırakın, yazıktır 
içeri atmayın..." diye arka çıkarlar.

Tıpkı böyle bir külhanbeyi bize de haya 
tı zindan ediyor 3-4 yıldır!

Önüne gelenle kavga ediyor, herkesin 
arkasından konuşuyor, beş posta dayak 
yiyor ama nafile!

Kendisine sorsanız, büyük haksızlıklara 
uğrayan bir kurban o...

O kadar da dengesiz ki...
Bir gün öyle bir gün böyle..
Bir gün bakıyorsunuz; Çok sevecen, 

çocukları okşuyor.
"Ben aslında sizi çok seviyorum, bak

mayın ara sıra kavga çıkardığıma ben 
herkesi severim..!" diye tutturuyor...

"Galiba bu sefer adam olacak" diyor
sunuz ki, bizim ki cıvıtıyor, durup dururken 
ortalığı yine darmadağın ediyor!

Bizim karakolun komiserinde artık ne 
sinir kaldı ne sabır!

Alıp götürmesi an meselesi bu kabadayı 
bozuntusunu ve üç-beş arkadaşını...

O ise daha önce defalarca yemiş polis 
dayağını ya; hem korkuyor, hem de küfret
meye devam ediyor...

Sonra da polise ders vermeye çalışıyor:
"Bu nasıl demokrasi; nerede kaldı 

vatandaşın küfretme özgürlüğü?
Siz beni nasıl içeri alırsınız?"
İşin ilginci; bizim mahallenin bazı safları 

da hâlâ bundan yana tavır alıyor:
"Canım iyi niyetli çocuk...
Üzerine gitmeye ne gerek var? Bırakın 

bağırsın!" diyorlar...
Sözün kısası, yaşanmaz hale geldi 

bizim mahalle ve Türkiye..
Taşınayım da kurtulayım bu gürültüden 

diyorum, yapamıyorum...
Burada doğmuş, burada büyümüşüm...
Bir külhanbeyi yüzünden, ihanet olmaz 

mı bu Türkiye'me 2
Bu işe "Güvenlik güçlerinin" karış

masını istemiyorum ama...
Bekleyecek halim de kalmadı artık!
Ne olacaksa olsun..

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

GemlikKarfez ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Anneler eğitildi, çocuklar oynadı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

■

Bilimum İnşaat Malzemeleri

Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü'nün yıl 
içinde açtığı Anne 
Çocuk Eğitimi 
kursuna katılan anne

kursiyerler ile 
çocuklarının 
etkinlikleri Özdilek 
Tesisleri’nde yapıldı. 
Dün kalabalık 
izleyenin bulunduğu

etkinliklerde minik 
öğrenciler kendilerine 
öğretilen Kafkas 
oyunuyla büyük 
alkış aldılar.
HEM Müdürü Kemal 
Çetinoğlu'nun da 
izlediği etkinliklerde 
5-6 yaş grubu 
çocuklar Özdilek 
Tesisleri’ne gelen 
konuklara güzel bir 
gösteri sundular. 
Ote yandan 3 gün 
açık kalacak olan 
sergide çocukların 
yaptıkları resimler 
Özdilek girişinde 
sergilenmeye başladı.

BOYA ve HIRDAVAT MALZEMELERİ

Haşan GÜLLÜ

Mil ■ HALK EĞİTİMİ1 J MERKEZİ MtlpORLt)C-fi ^

* Fiili Boya
* Jotun ■ Deniz Boyalan 

İzolasyon
Hırdavat 
Nalbur
Sıhhi Tesisat
Aksesuar

EV ve İŞYERLERİNE 
BOYACI TEMİN EDİLİR.

Hamidiye Mh. Gazhane Cad. No: 41 lk Gemlik / BURSA
Tel:(0.224)513 32 32-Fax:|0.224)5U 35 75

r
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Meclis, olağanüstü toplanmak için zorlanacak Güne Baku
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa değişiklik paketni beş gündür inceliyor.
Milletvekillerinin 
yarısına yakınının 
liste dışı kalması 
TBMM'nin olağan 
üstü toplanması ihti- 
malini neredeyse 
ortadan kaldırdı. 
Sezer, referandum 
süresini kısaltan 
yasayı ve Anayasa 
değişiklik paketini 
veto ederse, Meclis 
olağanüstü topla
makta zorlanacak. 
Cumhurbaşkanını 
5+5 sistemi ile 
halkın seçmesini 
öngören Anayasa 
değişiklik paketi, 
bir kez daha Çankaya 
Köşkü'nde. Beş 
gündür Cumhurbaş 
kanı Ahmet Necdet 
Sezer düzenlemeyi 
inceliyor.
Cumhurbaşkanı 
Sezer, 1. maddede 
3'te 2 çoğunluk olan 
367'nin bulunama- 
masını düşme 
gerekçesi sayarsa, 
pakette değişiklik

Yüksek Seçim Kurulu aday listelerini inceliyor
Partiler, eksikliklerini 8 Haziran’a kadar tamamlayacak.

4

yapılmış olacağı için 
veto hakkı doğacak. 
Ayrıca CHP de 
cumhurbaşkanının 
kararını beklemeden 
Anayasa Mahkeme 
si'ne paketin 
iptali için gidiyor. 
Mahkeme, CHP'nin 
talebi doğrultusunda 
bir karar verirse 
paket düşecek. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'in inceleme 
sinde devam ettiği 
bir başka yasa 
değişikliği de 
referandum süresini 
45 güne indiren 

düzenleme. 22 
Temmuz'da halkın 
önüne iki sandık 
koymak isteyen 
AK Parti bu yasanın 
da veto edilmesi 
durumunda Meclis'i 
15 Haziran'dan sonra 
olağanüstü topla
mayı düşünüyordu. 
Ancak listeler açık
landıktan sonra 
ortaya çıkan tablo 
olağanüstü toplantı 
ihtimalini hayli düşür 
dü. AK Parti'den liste 
dışı kalan 150'den 
fazla milletvekili ile 
CHP'den liste dışı 

kalan 60'tan fazla 
milletvekilinin oyla
malara katılması 
çok zor görünüyor. 
Meclis'te oturumun 
açılması için 184 mil
letvekili bulunsa bile 
Anayasa değişiklik
leri için gerekli 367 
oyun bulunması 
neredeyse imkansız 
olarak hesaplanıyor. 
Bu hesaplamalardan 
yola çıkılarak Ankara 
kulislerinde referan
dum süresinin 
kısaltılmasına 
çok zor gözüyle 
bakılırken, 
Anayasa değişiklik 
paketinin kaderinin 
de büyük oranda 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'in kararına 
kaldığı yorumu 
yapılıyor.Buna 
karşılık, AK Partili 
hukukçular cumhur
başkanının bir kere 
daha veto hakkı 
olmadığında ısrar 
ediyorlar.

Yüksek Seçim 
Kurulu, siyasi 
partilerin milletvekili 
aday listelerini 
incelemeye başladı. 
Partiler, Kurul'un 
belirttiği eksiklikleri 
8 Haziran’a kadar 
tamamlayacak; 
Siyasi partiler aday 
listelerini Yüksek 
Seçim Kurulu'na 
bağımsız 
milletvekilleri de 
il seçim kurullarına 
teslim etti.
Türkiye genelinde 
5' 8 kişi bağımsız 
aday oldu.
P rrtilerin, Yüksek 
Seçim Kurulu'nun 
belirttiği eksiklikleri 
8 Haziran Cuma 
gününe kadar tamam
lamaları gerekiyor. 
Geçici aday listeleri 
10 Haziran 2007 
Pazar günü 
yayımlanacak. 
Kurul, milletvekili 
kesin aday listelerini 
20 Haziran 2007 
Çarşamba günü 
radyo, televizyon, 
Resmi Gazete ve 
illerde ilan edecek.

DOĞAYI SEV 
YEŞİLİ KORU

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Liste şoku yaşıyor mu?
CHP’ye gelince.
Deniz Baykal’ın en yakınlarından biri 

olarak görülen Prof. Dr. Mustafa Özyurt liste 
ye giremeyerek sanırım büyük şok yaşıyor.

DP’de Eski Bakan Turhan Tayan’ın liste 
başı olmasına tabanda tepki gösteren büyük 
bir kesim görülürken, İl Başkanı Harun Akın, 
AP’nin eski Gençlik Kolu Başkanlarından 
Ahmet Okur’un seçilecek bir sırada bulun
ması, ardından Nuri Karaca, Murat Ünal ve 
Ferruh Kaya’nın yer alması tam takımı 
tamamlıyor.

Küskünler ise listelere giremeyenler ve 
seçilemeyecek yerde olanlar.

Bunların içinde Gemlik’in gelini Av. 
Füsun Yaşar var.

Peyamı Çağlar, Bursa gazetelerindeki lis
telere göre 11. sırada görülüyor.

Füsun Yaşar bir üstünde..
DP barajı aşarsa bile bu iki isim hatta 

onların üzerindeki birçok isim, Ankara’ya 
gidemez.

Bu küskünlük ve kırgınlık içten içe 
sürücektir..

Listelere kırgınlık ve tepki her partide var.
Ancak bunlardan bazıları dışa vuramıyor 

kırgınlığını.
Parti terbiyesi diyebilirsiniz buna..
Saadet Partisi’nde ve MHP’de bu yaşa 

nabilir.
ANAP son kurultayından bir gün sonra 

milletvekili listelerini YKS’ye vermek zorun- 
luğunda kalınca büyük sıkıntı yaşadı.

Asıl sıkıntı listelerin açıklanmasından 
sonra yaşanacak.

Dört buçuk yıllık iktidar deneyimi 
AKP’nin içindeki İslamcı radikalleri liste dışı 
bırakmasına neden olduğu şeklinde yorum
lar var.

Demokratik Sol ile yapılan fülertten sonra 
bazı eski tüfeklerin AKP saflarına katılması 
AKP’nin görüntüsünü düzeltecek mi?

Ertuğrul Günay gibi bir demogogun 
siyasi İslam terbiyesiyle büyümüş AKP’lileri 
ne kadar merkeze çekecek, ne kadar daha 
devletiyle kavgalı olmayan bir parti yapacak.

Hep birlikte göreceğiz.
Bu seçim baskın bir seçim oluyor.
Halkın değil liderlerin seçtiği kişilerle 

oluşacak bir parlemonto çıkacak karşımıza.
Değişen birşey olmayacak.

ELEMAN ARANIYOR
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


280 dokunulmazlık dosyası kaldı
550 milletvekilinin 
bulunduğu parlamen
toda 22. dönemde 
280 dokunulmazlık 
fezlekesi düzen
lenerek TBMM'ye 
gönderildi. Dönem 
boyunca en çok 
tartışılan konulardan 
biri olan dokunul 
mazlık konusunda 
ise herhangi bir 
adım atılmadı. 
TBMM'de seçim 
kararı alınmasıyla bir
likte dokunulmazlık 
dosyaları yeniden 
milelvekili olamayan 
vekiller için işleye
cek. TBMM'de bu 
dönem (22. dönem) 
280 dokunulmazlık 
dosyalı yer aldı. 
Bunların önemli bir 
bölümü Anayasa- 
Adalet Karma 
Komsiyonu'nda ele 
alınarak TBMM Genel 
Kurul'nda görüşüldü 
ve dönem sonuna 
bıkarıldı. Bazı 
milletvekillerinin 
dokunulmazlık 
dosyaları ise seçim 
dolayısıyla Meclis 
kapandığı için Genel 
Kurul gündeminde 
kaldı. Fezlekelerde 
Başbakan ve CHP 
lideri Deniz Baykal 
da dahil birçok mil
letvekili hakkında 
suçlamalar bulunu 
yor. Bu suçlamaların 
bazıları şöyle: 
"İhale Kanunu'na 
aykırılık, görevi 
kötüye kullanmak ve 
resmi evrakta 
sahtekarlık, resmi 

ahm-satımlara fesat 
karıştırmak, avukatlık 
görevini kötüye 
kullanmak, görevi 
suiistimal, görevde 
müessir fiil, hakkı 
olmayan yere 
tecavüz, yalan 
beyanda bulunmak, 
görevde yetkiyi 
kötüye kullanmak, 
hizmet sebebiyle 
emniyeti suistimal, 
bir kısım kooperatif 
lere usulsüz arsa 
tahsis etmek, sahte 
olarak tanzim edilen 
resmi evrakı bilerek 
kullanmak, teşekkül 
halinde akaryakıt 
kaçakçılığı, kurumu 
zarara uğratmak, 
kamu kurumunu 
dolandırmak, 
gerçeğe aykırı 
puantaj bildirimlerine 
dayanarak haksız 
ödemelere neden 
olmak, görevli memu
ra hakaret, hırsızlık, 
faili belli olmayacak 
şekilde adam yarala
mak, tehdit, ceza
evine yasak madde 
sokmaya çalışmak, 
kaçak su hattı çek
mek suretiyle hırsız 
lık, kaçak elektrik 
kullanmak, silahlı 
yağma suçuna 
azmettirmek." 
Dokunulmazlık 
dosyası en fazla 
olan milletvekili 
28 dosya ile CHP 
Kocaeli CHP 
Milletvekili Sefa 
Sirmen. Sirmen'e 
fezlekede yöneltilen 
suçlamalardan 

bazıları şöyle: 
"Resmi alım-satım- 
lara fesat karıştırmak, 
görevi kötüye 
kullanmak, usulsüz 
işçi çalıştırmak, 
ihale mevzuatına 
aykırı davranmak, 
basın yoluyla sövme, 
görevde suistimal, 
hizmet sebebiyle 
emniyeti suistimal." 
Dokunulmazlık en 
çok 22. dönemde 
tartışıldı. Bu konuda 
CHP Anayasa 
değişikliklerinde 
uzlaşma sağlanması 
amacıyla kurulan 
Uyum 
Komsiyonu'nun 
bile toplanmasına 
karşı çıktı ve 
dokunulmazlık 
konusunda hükümet 
tarafından bir adım 
atılmaması halinde 
Anayasa değişiklik
lerine destek ver
meyeceğini bildirdi. 
AK Parti ise sadece 
milletvekili değil, 
dokunulmazlığın 
kamudaki bütün 
dokunulmazlıklarla 
birlikte ele 
alınması halinde 
milletvekili 
dokunulmazlığının da 
sınırlandırılabileceği 
görüşünü ileri sürdü. 
Dolayısıyla bu 
dönemde dokunul
mazlıklarla ilgili 
herhangi bir 
adım atılamadı.
TBMM tarihinde 
83 yılda toplam 
42 milletvekilinin 
dokunulmazlığı

kaldırıldı.
1961 yılından 
günümüze kadar 
TBMM'ye gelen 
3 bini aşan 
dosyaya karşın, 
dokunulmazlığı 
kaldırılanların 
sayısının ise çoğu 
DEP'liler olmak 
üzere 27'de kaldı. 
En son milletvekilliği 
düşürülen milletvekili 
ise AK Parti'den 
yeniden aday 
listesinde ismi 
er alan Cemal Kaya 
oldu.
22 Temmuz'da 
yapılacak milletvekili 
seçiminde, yeniden 
milletvekili seçile
meyen ve haklarında 
dosya bulunanlarla 
ilgili yargı süreci 
başlayacak. 
Milletvekili 
seçilenlerle ilgili 
ise yargı sürece 
TBMM'nin 
alacağı karara 
bağlı olacak. 
Dönemlere göre 
dokunulmazlık 
sayıları şöyle: 
"1961-1965: 265 
dosya, 1965-1969: 
391 dosya, 1969- 
1973: 263 dosya, 
1973-1977: 235 
dosya, 1977-1980: 
312 dosya, 1983- 
1987: 115 dosya, 
1987-1991: 249 
dosya, 1991-1995: 
301 dosya, 1995- 
1999: 264 dosya, 
1999-2002: 247 
dosya, 2002- 2007: 
280 dosya."

AKP, 50’den fazla 
miting yapacak

22 Temmuz mil
letvekili genel 
seçimleri için 
aday listelerinin 
Yüksek Seçim 
Kurulu'na (YSK) 
sunulmasından 
önce zaman zaman 
izdihamların da 
yaşandığı AKP 
Genel Merkezi 
sessizliğe büründü. 
Milletvekili 
adayları seçim 
bölgelerine giderken 
bir çok il ve ilçede 
seçim büroları da 
tutulmaya başlandı. 
AKP Seçim koordi
nasyon Merkezi de 
yoğun bir çalışma 
içine girdi. Seçim 
Koordinasyon 
Merkezi Başkanı 
İstanbul milletvekili 
Mustafa Ataş 
50'nin üzerinde 
ilde miting düzenle
meyi planladıklarını 
söyledi. ANKA'ya 
konuşan Ataş.

| mitingleri Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi'nden 
başlayacağını 
açıkladı. Ataş, 
bir çok milletvekilini 
listeye girememesi 
konusunda da

■ “Bu tür şeyler 

normal. 167 
milletvekilimiz! 
listelere alamadık. 
Bunlardan 14'ü 
müracaat etmemişti. 
Darılanlar olabilir, 
ancak bunun 
küskünlük 
yaratmayacağını 
düşünüyorum” dedi. 
Partinin yetkili 
kurullarının 
karar verdiğini 
söyleyen Ataş, 
şöyle konuştu: 
“Hangi kriterlere 
göre bu karar 
verildi bilmiyorum,. 
ama AKP birlik 
ve beraberlik içinde 
bu süreci aşacaktır. 
Gönül isterdi ki 
fire vermeden hepsi 
seçilebilseydi. Ama 
mukadderat böyle.” 
Ataş, kadın 
milletvekili aday 
adaylarında 
büyük bir patlama 
yaşadıklarını 
söyleyerek 66 
kadın adayı mil
letvekili adayı 
gösterdiklerini 
belirtti.
AKP adayların 
3 Kasım seçimlerine 
göre, öğrenim ve 
meslek durumlarının 
daha iyi bir noktada 
olduğunu belirtti

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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DP’den yeni birlik çağrısı
Anavatan Partisi ile 
birleşmesi kağıt 
üzerinde kalan 
Demokrat Parti'den 
“demirkırat altında” 
birleşme çağrısı 
geldi.
DP Genel Başkan 
Yardımcısı Celal 
Adan, “Merkez sağın 
birleşmesine gönül 
vermiş, ancak 
yaşanan gelişmeler 
karşısında hayal 
kırıklığına uğramış 
partili partisiz herke
si demirkıratın altın
da bir araya gelmeye 
çağırıyorum” dedi. 
DP Genel Başkan 
Yardımcısı Adan, 
yazılı açıklamasında 
DP'nin merkez sağda 
bütünleşmeyi 
sağlamak için 
yola çıktığını 
kaydetti.
“Bu yoldan, bu karar
lılıktan ve iradeden 
hiçbir hal ve şartta 
dönüş yoktur” 
ifadesini kullanan 
Adan, “Parti lis
telerinin YSK'ya tes
lim edilmesinden 
sonra yaşanan liste 
gerginliklerini ve 
kimi istifaları, 
seçim sürecinin 
beklenen gelişmeleri 
olarak değerlendiriy
oruz” dedi.

PAROLA: MERKEZ 
SAĞ BİRLEŞİYOR 
Merkez sağda birliği 
halkın iradesiyle 
seçime kadar 
“DP’nin adı 
ve bayrağı altında” 
gerçekleştirme karar
lılığında olduklarını 
ifade eden Adan, 
parolalarının “merkez 
sağ birleşiyor” 
olduğunu belirterek 
şöyle dedi: ■ 
“Bugünden itibaren 
tüm DP teşkilatları ile 
merkez sağın 
bütünleşmesine 
gönül vermiş, 
ancak yaşanan 
gelişmeler karşısında 
hayal kırıklığına 
uğramış partili, 
partisiz herkesi 
demirkıratın altında 
bir araya 

gelmeye çağırıyo
rum. Bugün, 
Türkiye'nin 
denge ve istikrarının 
adresi, istismarcı 
siyasetlere 
karşı hak ve 
hukukunun 
savunucusu 
merkez sağın 
iktidarı için, 
yeni umutların ve 
imkanların ortaya 
çıktığı bir gündür. 
Bu kapı, geçmişteki 
tüm kırgınlıkların, 
küskünlüklerin, 
anlaşmazlıkların 
üstüne bir çarpı 
çekerek ülkenin 
kaderi, 
çocuklarımızın 
geleceği için el ve 
gönül birliği 
yapacak herkese 
açıktır.

Anayasa değişikliği 
paketi yine mahkemelik

CHP, 
Cumhurbaşkanı'nı da 
halkın seçmesini 
içeren anayasa 
değişikliği paketinin 
iptali için Anayasa 
Mahkemesi'ne 
başvuru yaptı.
CHP Grup 
Başkanvekilleri 
Kemal Anadol, 
Ali Topuz, Haluk 
Koç ve Anayasa 
Komisyonu Üyeleri 
Oya Araslı, Atilla 
Kart ve Uğur Aksöz 
dün öğleden sonra 
Anayasa 
Mahkemesi'ne 
geldi. CHP, 

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer tarafından

DP’de adaylıktan çekilmeler başladı
Demokrat Parti 
(DP) Ankara 2. 
bölge milletvekili 
adayı Mustafa 
Demirkan 
adaylıktan çekildi.

veto edilen anayasa 
paketinin ikinci 
kez kabulü sırasında 
iç tüzük ihlali 
yapıldığı

gerekçesiyle 
Anayasa 
Mahkemesi'ne 
iptal başvurusu 
yaptı.

Demirkan, adaylıktan 
çekildiğine ilişkin 
genel merkeze gön
derdiği dilekçesinde, 
"İlgililerin takdiriyle 
Ankara 2. bölge 7. 

sıradan aday göste 
rildim. Ankara'ya 
yaptığım hizmetler 
ve konumum gereği 
adaylıktan 
ekiliyorum" dedi

VARAN

MİZAN MUHENDISUK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE TESİSAT
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE 

Kayıt için lütfen irtibata geçiniz. 
KAMPANYAMIZ STOKLARLA SINIRLIDIR.

KA PANYA BİTİŞ TARİHİ: 1 5 HAZİRAN 2007

Airfel Kombi
Airfel Petek (6mt) 

Airfel vana 12 adet 
Fırat folyolu boru tesisatı 
t^ Dogalgaz iç tesisat 

nıoo.oo r.

VARAN2 KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL 
60.00- YTL’den başlayan taksitler

ARTIK KİMSE 
KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN

Mak. Müh.
Erdal DOĞRU

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh.
Mahmut KÖKBIYIK

Cad. No: 85 GEMLİK 
#TWl; 513 54 92 - Fax: 513 55 36
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CHP Genel Merkezi’nde 
sessizlik hakim

5. nci yılda
4 bin saate 

yakın çalıştılar

Milletvekili aday 
listesini YSK'ya 
bildiren ve

I milletvekillerinin 
yarısından 
fazlasının aday 
gösterilmediği CHP 
Genel Merkezi’nde 
dün sessizlik hakim. 
Partilerin aday 
listelerini YSK'ya 
bildirdiği son 
gün olan diğer 
partilerde olduğu 
ğibrCHP'de de 
yoğun koşuşturma 
yaşanmıştı.
Parti genel merkezi 
dün sabah saat
lerinden itibaren 
milletvekili aday 
adaylarının akınına 

uğrarken, listelerin 
açıklamasının 
ardından kimi;
aday sevinmiş, 
kimi aday ise 
üzülmüştü.
Oldukça yoğun 
bir gün ve gece 
geçiren CHP Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal ve parti 
yöneticileri, 
dün eylerinde 
dinlenerek geçirecek. 
Öte yandan CHP 
Genel Başkanı 
Deniz Baykal'ın 
bugün partisinin 
Merkez Yürütme 
Kurulu toplantısında 
seçim startı vermesi 
bekleniyor

Milletvekilleri 
22. dönem 5. 
yasama yılında 
bir rekora imza 
atarak 3 bin 384 
saat 19 dakika 
çalıştı. Bu süre * 
içinde 158 bin 
465 sayfa 
tutanak tutuldu. 
Seçime giden 
milletvekilleri 22, 
dönemde oldukça 
yoğun çalıştı.
5 yıllık dönemde 
914 tasarı, teklif 
ve kanun hükmünde 
kararname 
yasalaştırıldı.
Yasaların 344'ü 
uluslararası 
sözleşme. Birinci', 
yaşama yılında 
,199, ikinci yasama 
yılında 265, üçüncü 
yasama yılında 
166, dördüncü 
yasama yılında 
ise 145, beşinci 
.yasama yılında 

ise 139 düzenleme 
görüşülerek 
yasalaştırıldı.
Ayrıca 22. dönemde 
rnilletvekiliöri 
bin 43 teklif verdi. 
Yasalaşan teklif 
sayısı 288'de kaldı. 
Genel Kurul, 22. 
dönemin 5 yasama 
yılı boyunca 598 gün 
toplanarak yasama 
ve denetim çalışması 
yaptı. Milletvekilleri 
bu süre içinde 
3 bin 384 saat 
19 dakika çalıştı. 
Genel Kurul 
19 gün 
toplanamazken, 
126 birleşimde 
ise yeter sayiass 
bulanamadığı için 
çalışmalarını 
sürdüremedi.
Ayrıca Genel 
Kurul çalışmalarında 
stenograflarca 
158 bin 465 sayfa 
tutanak tutuldu.

Erbakan’ın
adaylığı kabul 
edilecek mi?

Saadet Partisi 
Konya 1. sıradan 
aday olan eski 
başbakanlardan 
Necmettin Erbakan’ın 
durumu 8 Haziran'a 
kadar belli olacak. 
Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) 
Başkanı Muammer 
Aydın, YSK 
binasından ayrılışın
da eski başbakan 
Necmettin Erbakan’ın 
da yer aldığı sabıka 
ve milletvekilliği 

adaylığına uygun 
olmayanlarla ilgili 
kararın incelemenin 
ardından verileceğini 
belirtti. Bağımsız ve 
DTP'li adayların da 
durumunun ince
leneceğini kaydeden 
Aydın, bağımsız 
adayların sayısının 
çokluğuyla ilgili 
sorunu aşmak için 
bir formül bulduk
larını, ancak bu for
mülü şimdilik gizli 
tutacaklarını söyledi.

Kesici; ‘Köşk için Halk seçsin’ diyor
AKP ile CHP'yi sert 
biçimde karşı karşıya 
getiren Köşk seçimleri 
ve sonrasında yargıya 
taşınan Anayasa deği 
şi kİ iği n i n temeli olan 
“Cumhurbaşkanını * 
halk seçsin” Önerisi, 
CHP'nin yeni transferi 
İlhan Kesici tarafından 
destekleniyor.
CHP lideri Baykal'ın 
Erdoğan'a karşı koZu 
konumunda olan 
Kesici, Türkiye'deki 
tüm seçimlerin doğru
dan ve iki turlu yapıl
masını savunuyor.

Paftilenh, “merkez vit
rini” konumundaki 
adaylarını açıklamâsıy 
la siyasi rekabet hız . 
kazandı. CHP, bir dö 
nem merkez sağın li 
deri olması beklenen, 
“Demirel ailesinin 
damadı” İlhan Keşi 
ci'yi, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
aday olduğu İstanbul 
1. Bölge 1. sırada 
aday gösterdi.
CHP'nin çıkardığı, 
Erdoğan'a karşı en 
güçlü aday konü- 

rmühdaki Kesici'nin,

Cumhurbaşkanlığı 
seçimi konusunda 
rakibinden farkiı 
düşünmediği ortaya 
çlktı. CHP'nin, 
Anayasa değişikliğini 
yargıya taşıdığı gün, 
Erdoğan'a rakip olarak 
Kesici'nin adaylığı 
gazetelere yânsırken, 
CHP adayının internet 
sitesindeki şu cümle 
dikkat çekti: 
“Türkiye'de adı 
‘seçim’ olan her 
şey 'doğrudan' 
ve ‘2-turlu* olmalıdır. 
Cumhurbaşkanlığı 

seçiminden Mühendis 
Odaları seçimine, 
Milletvekilliği seçim
lerinden Kooperatif 
yönetimleri seçimine 
kadar adı; .seçim olan 
ne varsa hepisi 
doğrudan ve 2-turlu 
olmalıdır^ 1 
KESİCİ'DEN "HÜKÜM" 
CÜMLELERİ 
Kesici, kendi adını 
taşıyan sitede merkez 
şağ anlayışı yansıtan 
ifadelerini "hüküm 
cümleleri" adıyla 
yayınlıyor. Kesici'nin 
sitesinde yer alan, 
devlet yönetimi ve 
demokrasiyle ilgili 
bazı “hüküm cüm
leleri” şöyle:

“- Bizim coğrafyamız 
zor bir coğrafyadır. 
Burada güçsüzler 
yaşayamaz. Tarihi 
yapan şey ’kudret'tir. 
Kudret, bilim, ekonomi 
ve devlet-millet 
barışıdır.
- Türkiye'de 'skandal' 

kalmamıştır. Skandal'ı 
olmayan ülkelerin başı 
beladadır.
- Türk demokrasisi ve 

siyasetini boğan şey
lerin başında, ‘devlet 
erki'nin kişisel-aîl.esel 
menfaatler istikame 
tinde kullanılması gel 
mektedir. Bu anlamda 
olmak üzere Cumhur 
başkanlığı, Başbakan 
hk, Genelkurmay

Yetkililiği, Bakanlık, 
Milletvekilliği. Müste 
şarlık, Genel Müdür 
lük, Büyükşehir Bele 
diye Başkanlıkları 
görevlerinde bulunan
lar, devlet erki kullan 
dıkları dönemler itiba 
riyle, mutlaka, 'Nere 
deri Buldün' kapsa 
mında olmalıdırlar. 
- Ülkeler, öngörüsü 

olan kişiler ve kurum
larca yönetilmelidir. 
Bir ülkenin geleceği 
nin etkilenebileceği bir 
gelişme 'sürpriz' ola 
rak algılanırsa, o ülke 
yönetilmiyor demektir. 
Demokrasi sürpriz
lerin ep az'a indirildiği 
rejimlerin adıdır.”

KflŞ€D€ B€KL€M€K YOK ‘Gemlik Körfez’internette
www.gemhkkorfezgazetesi.com

Gemlik Nüfus Müdürlü’ğü’nden 
aldığım nüfus -cüzdanımı' 
kâybetf im. Hü kü msüzd ü r.

KEMAL YİĞİT

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
0 SAATTE TESLİM EDİLİR
ICfîrfATP nfcûf İstiklal Caddesi Bora Sokaknuiicc. VI3CI, ; No:3/BGEMLİK

MATBAACILIK - YAYINCILIK ‘ REKLAMCILIK Tel: (0:224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

j. 11 Sizde geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa.ge|eceğiriiiz y^k...î

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

http://www.gemhkkorfezgazetesi.com
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Enflasyon yeniden tek hane

Enflasyon yeniden 
tek haneli rakamlara 
düştü.
Mayıs enflasyonu 
beklentilerin altında 
gerçekleşti.
Tüketici fiyatları 
yüzde 0,50, üretici 
fiyatları da yüzde 
0,39 oranında arttı. 
Mayıs ayı itibariyle 
yıllık enflasyon ise 
TÜFE'de yüzde 9,23, 
ÜFE'de yüzde 7,14 
oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu Mayıs ayı 
enflasyon rakam
larını açıkladı.
Geçen ay tüketici fi 
yatları endeksi yüzde 
0,50, üretici fiyatları 
endeksi ise yüzde 
0,39 oldu.
Buna göre yıllık 
enflasyon tüketici 
fiyatlarında yüzde 
9,23, üretici fiyat
larında yüzde 7,14 
olarak gerçekleşti. 
Mayıs ayında fiyatlar 
tarım sektöründe

yüzde 2,9, sanayi 
sektöründe eksi 
binde 17 oldu. 
Zam Şampiyonu 
Limon 
Ana harcama kalem
leri itibariyle Mayıs 
ayı fiyat gelişmeleri 
incelendiğinde en 
yüksek artışın yüzde 
11,35 ile giyim ve 
ayakkabı sektöründe 
olduğu görüldü. 
Fiyatların en fazla 
arttığı diğer sektörler 
yüzde 1,85 ile ev 
eşyası sektörü ve 
yüzde 0,86 ile 
lokanta ve otelcilik 
sektörü oldu.
Mayıs ayının zam 
şampiyonu fiyatı 
yüzde 27,11 artan 
limon olurken 
onu yurtiçi tatil 
turları ve tavuk 
eti izledi.
Geçen ay fiyatların 
en çok arttığı iller de 
yüzde 1,65 ile 
Bursa, Eskişehir ve 
Bilecik oldu.

ELEMAN ARANIYOR
ı

ELEMAN ARANIYOR

^acılığa w teleme

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
Sigorta tazminat
larının zamanında 
ödenmesi için 
'sigorta hakemi* 
uygulaması getiren 
Sigortacılık Kanunu 
Tasarısı, Meclis 
Genel Kurulu'nda 
kabul edildi.
Sigortacılık 
Kanunu, sigorta ve 
reasürans şirketleri, 
Türkiye Sigorta 
ve Reasürans 
Şirketleri Birliği, 
aracılar, aktüerler ve 
eksperlerin faaliyet
leri ve denetlenme
sine yeni kurallar 
getiriyor.
Sigorta şirketleri,, 
hayat ve hayat dışı 
sigorta gruplarından 
sadece birinde 
faaliyet 
gösterebilecek. 
Sigorta acenteleriyle 
hukuki bağı 
olmayanlar, bazı 
öğrenci, ev kadını 
veya emekliler, ek iş 
olarak vatandaşa

sigorta hakkında 
bilgi veremeyecek, 
sigorta poliçesi 
hazırlayamayacak. 
Sigorta tazminat
larının ödenmesinde 
oluşan uyuşmazlık
ların çözümü için 
Sigorta Tahkim 
Komisyonu kurula
cak. Sigorta hakem
leri 4 ay içinde uyuş
mazlığı karara . 
bağlayacak.
Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri 
Birliği'nin seçim
lerinde siyasi partiler 
aday gösteremeye
cek.
Ruhsatsız brokerhk, 
prodüktörlük ve 
sigorta eksperliği 
yapanlar, 3 yıla, 
kadar hapis 
cezası alacak. 
Sigorta şirketlerinin 
itibarını zedeleyici 
haber yayınlayanlara 
4 yıla kadar 
hapis cezası 
verilecek

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez 
... ........ ..............

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFOR ve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11 
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

Akaryakıt 
İstasyonunda çalışacak 
bay - bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66

KURBRNUK ve flDÖKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

EKİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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“Çizmeli Kedi” öğrenciler için oynandı

Berkay KARABULUT
Borçelik tarafından 
Gemlik ve Umürbey' 
den 750 öğrenciye , 
Belediye Kültür .
Merkezinde çocuk 
oyunu sahnelendi. 
"Çizmeli Kedi" isimli 
çocuk oyununu 
öğrencilere izlet- . 
örmekteki amacın

derslerin sone geldiği 
bu günlerde moral 
depolamak olduğu
nun altı çizilirken 
oyunun İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile 
Borçelik işbirliğinde 
organize edildiği 
bildirildi. İki seans 
olarak sahneye 
konan çizmeli kedi 
çocuk oyununa

katılan tüm 
öğrencilere Borçelik 
tarafından birer 
adet ağaç verilerek 
kırsal alanlara dik
ilmeleri sağlanacak. 
Çocuklara hayal 
dünyalarını 
canlandırmalarına 
katkıda bulunulan 
oyunda öğrenciler 
derslerinin dışında

3

BAY MUSTAFA ÖZALP İM Kredi kartınızı 2 gün kullanmayın
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATlUKveKİRALIKLARHEİÇİNBİZİARAYINIZ

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 &

t

«si

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _ fe
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, p»
Önünde 115 m2 Bahçeli_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fe

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik 
......... .................    n.. ... .. ...... ....... .......................... -■—-------------------- "■—iğ!

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

SEKER SİGORTA I
■5 ........................ ii

Madde ÖZALP |
Tel:513 2474 Fax:5141021 |

Tüketicileri Koruma 
Derneği (TÜKDER) 
Genel Başkanı Fikri 
Karagöz, Tüketici 
Dernekleri Federas 
yonu'nun (TÜDEF), 
başlattığı "Borçsuz 2 
gün, dertsiz 2 gün" 
boykotunu yürekten 
desteklediklerini 
söyledi.
Karagöz, düzenlediği 
basın toplantısında, 
üst kuruluşları olan 
TÜDEF'in 21-22 
Haziran tarihlerinde 
kredi kartı ile alışve 
riş yapmamaları 
konusunda tüketi
cilere çağrıda bulun
duğunu hatırlattı. 
Seçim ortamına gi 
rilen dönemde siyasi 
partilerin oy, mil
letvekili adaylarının 
vekil olma derdine 
düştüğünü ifade 
eden Karagöz, oy 
istenilecek tüketici
lerin dertlerinin ise 
tamamen unutul
duğunu savundu.
Karagöz, tüketicilerin 
sorunlarını çözmek 
için ne iktidardan ne 
muhalefetten hiç 
birisinin çözüm öne 
risi sunmadığını 
ifade ederek, şöyle 
konuştu: "Oysa 
tüketiciler, acil 
demokrasi talepleri 
için nasıl meydan 
dolduruyor, demok 
rasiye ve laikliğe

sahip çıkıyorsa diğer 
sorunlarına da öyle
sine sahip çıkıyor 
ve çıkacaktır. Gelir 
dağılımdaki adalet 
sizlik, işsizlik bun
ların başında geliyor. 
En güncel sorunlar
dan olan kredi kartı 
sorunları kar yumağı 
gibi büyüyerek 
devam ediyor. Her 
gün onlarca şikayet 
alıyoruz. Yakında 
yeni kart faciaları 
yaşanacağı ortada. 
Bugüne kadar köklü 
çözümler yerine 
geçici çözümler 
üretildi. Ama siyasi 
partilerden ve lider
lerden tüketicilerin 
bu sorunlarına 
sahip çıkma eğilimi 
gözükmüyor." 
-"BANKALARIN 
HAKSIZ 
UYGULAMALARIMI 
PROTESTO- 
Bankaların, kredi 
kartlarından hukuk
suz ve haksız olarak 
yıllık kart ücreti, 
nakit çekim ücreti ve 
hesap işletim ücreti 
almaya devam ettik
lerini belirten 
Karagöz, kredi kart
larına uygulanan 
yüksek faizi, haksız 
olarak alınan yıllık 
kart ücretini, haraç 
alır gibi nakit çekim 
lerde alınan korniş 
yonları ve yıllık

hesap işletim 
ücretini protesto 
ettiklerini söyledi. 
Karagöz, tüm bu 
nedenlerden dolayı 
TÜDEF tarafından 
başlatılan boykotu 
çok haklı bulduk
larını vurgularken, 
şöyle devam etti: 
"TÜDEF'in başlattığı 
"borçsuz 2 gün, 
dertsiz 2 gün" 
boykotunu yürekten 
destekliyoruz. 
Bankacılık alanında 
tarafsız olması 
gerekirken ikinci bir 
bankalar birliği gibi 
çalışan BDDK'ya 
tüketiciyi yolunacak 
kaz olarak gören ve 
tüketicinin sırtından 
yılda 4 milyar 
dolar haksız kazanç 
edinen bankalara, 
tüketicinin sorunları
na sahip çıkmayan, 
ilgi göstermeyen 
siyasi partilere, 
sorunlarımızı hatır
latmak için tüketim
den gelen gücümüzü 
kullanacağız. 21-22 
Haziran tarihlerinde 
2 gün kredi kartı ili 
alışveriş yapmaya
cağız. 'Biz buradayız 
ve varız' diyeceğiz. 
Tüm tüketicilerimizi 
bu boykota omuz 
vermeye, kendi 
sorunlarına sahip 
çıkmaya çalışı 
yoruz."
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Havacılık Sertifikalarını okullarında aldılar
Elif ESMEN

Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu Havacılık 
Kulübü öğrencileri 
"Başlangıç Planör" 
kursunu başarıyla 
tamamlayarak sertifi
ka almaya hak 
kazandılar.
Sertifika törenine 
Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi 
Başkan Yardımcısı 
Necati Turanh ile 
Sekreter Aylin 
Şentürk, Rehber 
öğretmen Nihat 
Aydın, öğretmen ve 
öğrenciler katıldı. 
Türk Hava Kurumu 
denetiminde 2006- 
2007 döneminde 
okulda verilen kursa 
katılan öğrencilerden 
24'ü sertifika almaya 
hak kazandı.
Havacılığı seven 
herkesin bu kurslar
dan yararlanabile
ceğini belirten 
THK Başkan

Yardımcısı Necati 
Turanh "Türk 
Hava Kurumu sizi 
havacılığın her 
alanında yetiştirecek 
imkan ve kabiliyete 
sahip. Sizlere 
havacılık eğitiminin 
beraberinde getirdiği 
disiplini, cesareti ve 
özgüveni aşılıyor. 
Başlangıç serti
fikalarını almış olan 
çocukların planör, 
paraşüt, yelken 
kanat, yamaç 
paraşütü kurslarına 
katılmalarına 
yardımcı olacaktır. 
Türk Hava 
Kurumu'nun 
bulunduğu yerleşim 
yerindeki şubelerine 
üye olarak 
havacılığı sizlerin 
dinamizmiyle, 
sizlerin canlılığı, 
girişimciliği ve 
yenilikçi atılımları 
nızla herkese tanıtıp 
sevdirelim" dedi. ‘
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Kaymakamlık Voleybol Turnuvası'nda favoriler kazanıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile 
özel sektörler arası 
Kaymakamlık 
Voleybol 
turnuvasında 

iddialı takımlar 
maçlarını kolay 
kazanıyor.
Kapalı Spor 
salonunda 
devam eden karşılaş
malarda ikinci gün 
Jandarma ile Ali

Kütahya İlköğretim 
takımları arasında 
oynandı.
Rakibine oranla 
daha organize olan 
Jandarma takımı 
setleri 25-23, 25-3 
ve 25-17'lik setlerle 

3-0 rahat kazandı. 
İkinci maçta 
karşı karşıya 
gelen Kaymakamlık 
ile Emniyet 
karşılaşmasında 
yine aynı görüntü 
yaşandı.

Kaymakamlık 
takımı Emniyet'i 
25-20, 25-19 ve 
27-25'lik setlerle 
3-0 kazanmayı 
başardı.
Salonu dolduran 
seyircilerin

arasında yer
alan küçük 
taraftarların oluştur
duğu ponpon
kızlar gurubu yaptık
ları tezahüratlarla 
büyüklerinden 
alkış aldılar.

Zeki, Çevik Ay
Ah|iul,^nı.,Se|erimİ Ö|

ılikKsrfez ABONE OLDUNUZ MU?
abone olun okuyun okutun

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Serinleyeyim derken hastalanmayın
Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı 
Başkanı Prof, Dr. 
Faruk Yorulmaz, kli
maların yanlış kul
lanıldığında sinüzit, 
bronşit ve zatürre 
gibi hastalıklara 
neden olabildiğini 
bildirdi.
Prof. Dr. Yorulmaz, 
yaptığı açıklamada, 
yaz sıcaklarının 
başladığı bu gün
lerde klimaya talebin 
arttığını söyledi. 
Şeker hastaları, 
yaşlılar, bebekler, 
bağışıklık sistemi 
zayıf kişiler, kemoter- 
api hastaları, böbrek 
yetersizliği ve kronik 
akciğer hastalığı 
(astım, bronşit gibi) 
bulunanların ve 
sigara kullananların 
klimadan kay
naklanan hastalıklara 
daha kolay yakalan
abildiğin! anlatan 
Yorulmaz, "Klima 
doğru biçimde kul
lanılmadığında ciddi 
sağlık sorunlarına 
neden olmaktadır" 
dedi.
Yorulmaz, Klimaların 
uygun tip ve yer 
seçilerek doğru 
biçimde kullanıldığın
da sağlığı koruyucu 
ve huzur verici 
ortamlara neden 
olduğunu ifade eden 
Yorulmaz, klimaların 
yanlış kullanıldığında 
ise sinüzit, bronşit ve 
zatürre gibi hastalık

lara neden olabildiği
ni belirtti.
Klimadan çıkan 
soğuk havanın 
doğrudan insana 
çarpması ile ciddi 
soğuk algınlığı 
ortaya çıkabildiğini 
belirten Yorulmaz, 
şunları kaydetti: 
"Çok sıcaktan ve ter
liyken klimalı ortama 
geçmek, vücut ısısını 
birden bire düşür
erek kas ağrılarına 
neden olabilmektedir. 
Klimalar, ortamdaki 
nemi kurutarak üst 
solunum yolu 
hastalıklarına neden 
olmaktadır. Bakımı 
yapılmayan klimalar
da üreyen mikroplar, 
yaşlılarda ve çocuk
larda ölümle 
sonuçlanan hastalık
lara neden olabilir. 
Klima, ortamdaki 
nemi kurutarak 
burun ve solunum 
yollarını koruyan 
mekanizmayı boz
maktadır. Klimalar 
bilinçsiz kul
lanıldığında özellikle 
kas romatizması ve 
kireçlenmesi olanları 
etkiler."
Klima Şişmanlatıyor 

Prof. Dr. Yorulmaz, 
Amerika'da yapılan 
araştırmalara göre, 
klimaların vücudu 
belirli bir ısıda tut
mayı sağladıkları ve 
vücudun kendi ısı 
dengesini kurmasını 
engellediği için şiş
manlığa yol aşa
bildiğini ifade ederek, 
bunun yanında kli
manın, kapalı mekan
larda hareketsiz 
biçimde daha uzun 
süre zaman geçirm-- 
eye yol açarak da > 
şişmanlatabildiğim - 
söyledi.
Araçlarda klima ile 
araç içindekiler 
arasındaki mesafenin 
kısa olmadı, ortamın 
daha Küçük olması 
nedeniyle klima 
doğru Kullanıl
madığında araç için
dekileri daha kolay 
hastalandırabildiğini 
anlatan Yorulmaz, 
"Araçlarda klimaları 
dış ortamdan çok 
daha soğuk olmaya
cak bir derecede, 
doğrudan yüze ve 
göğse doğru değil ön 
cama doğru yön
lendirilerek kullanıl
malıdır" dedi.

Sokak dondurması yemeyin
Sağlık Bakanlığı, 
güvenilir olmayan 
yerler ve sokak 
satıcılarından alınan 
dondurmaların insan 
sağlığını tehdit ettiği
ni bildirdi.
Sağlık Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamada, 
sıcak yaz günlerinin 
gelişiyle birlikte 
başta dondurma 
olmak üzere buzlu 
gıdaların tüketiminin 
arttığı belirtilerek, 
sağlıksız koşullarda 
üretilen ve satılan 
dondurmalarda bak
terilerin kolaylıkla 
üreyebildiği, bu 
nedenle özellikle 
açıkta,vsatılan don
durma ve buzlu içe
cekler tüketilirken 
dikkatli olunması 
gerektiği bildirildi. 
Güvenilir olmayan 
yerler ve sokak 
satıcılarından alınan 
dondurmaların, insan 
sağlığını tehdit ettiği 
vurgulanan açıklama

Seyahatte ishale dikkat
' Tatile çıkacakların 
| "turist ishali" olarak 

bilinen hastalığa 
dikkat etmeleri 
gerektiği bildirildi. 
Refik Saydam- 
Hıfzıssıhha* 
Merkezi Başkanı 
Doç. Dr. Mustafa 
Ertek, seyahat enfekc 

da, “Süt, mikroorga
nizmaların üremesi 
için çok iyi bir 
ortamdır. Bu nedenle 
dondurmanın 
pastörize sütten 
yapılması ve hijyenik 
koşullarda üretilmesi 
çok önemli... izinsiz 
üretilen veya son 
kullanma tarihi 
geçmiş ürünler asla 
satın alınmamalı. 
Ayrıca bu tür 
gıdaların servis 
edildiği soğutucu
ların yeterli soğuk
lukta ve çalışıyor 
durumda olması da 
göz ardı edilmemeli. 
Sağlıksız ve hijyenik 
şartlardan uzak don
durma ve buzlu ürün
lerin tüketimi 
hastalıklara davetiye 
çıkarıyor” denildi. 
Açıklamada, sağlık 
ve hijyen kurallarına 
uygun üretilen ve 
satılan dondur
maların, protein ve 
karbonhidratın yanı

siyonları arasında _ göz önünde
en sik ishalin 
görüldüğünü 
belirterek, bu konuda 
dikkatli olunması 
gerektiğini söyledi. 
Ertek, bu yıl kurak 
geçmesi'beklenen 
yaz mevsiminde su 
sıkıntısı yaşanacağı 

sıra A, B, C, D, E vita
minleri ile kalsiyum, 
fosfor, magnezyum, 
sodyum, potasyum, 
demir ve çinko gibi 
mineralleri içerdiği 
kaydedilerek, bu 
nedenle uygun 
ortamlarda üretilen 
ve satılan dondur
maların besleyici 
değeri yüksek gıda 
grubunda yer aldığı 
ifade edildi.
Açıklamada dondur
ma üretiminde, sütün 
yanı sıra şeker, çiko
lata, kakao, fındık, 
fıstık, karamel, glikoz 
şurubu, çeşitli meyve 
ve kıvam vericiler ile 
bitkisel yağ, doğal ve 
doğala özdeş aroma
ların da yer aldığı 
belirtilerek, bu katkı 
maddelerinin, Tarım 
ve Köy İşleri 
Bakanlığı tarafından 
izin verilen Türk Gıda 
Kodeksine uygun 
olması gerektiğine 
işaret edildi.

tutularak gerekli 
önlemlerin alınması 
gerektiğini kayde 
derek, özellikle tatile 
çıkacakların "turist 
ishali" olarak bilinen 
hastalığa dikkat 
etmesi gerektiğini 
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 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
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.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Bursa Festivali başlıyor
Bu yıl 46'sı düzen
lenecek, Türkiye'nin 
en uzun soluklu 
kültürel etkinliği 
Uluslararası Bursa 
Festivali'nin tanıtı 
mini yapan Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Hikmet Şahin, 
"Kültür ve sanat 
kentlerin ışığıdır. 
Etkinliklerimizle 
Bur sa'yı aydın 
latıyoruz" dedi. 
Büyükşehir Belediye 
si Kültür Komisyonu 
üyeleriy le birlikte 
Otantik Otel'de 
düzenlediği basın 
toplantısında, festi
valin 12 Haziran Sah 
günü Moskova Bala 
layka Dörtlüsü ve 
Bursa Bölge Devlet 
Senfoni Orkestra 
sı'nın konseri ile 
başlayacağını söyle
di. Uluslararası 
Bursa Festivali'nin 3 
yıldır genişleyen 
organizas yon yapısı 
ile Bursa ya festi
valler kenti kimliğini 
kazandır dığını kayd
eden Baş kan Şahin, 
"Biletler satışa çıktığı 
gün tükeniyor. Her 
aktivi temiz inanıl
maz katılımlarla 
gerçekleşiyor. Tüm 
bu sonuçları festi
valin kalitesinin ve 
beğenilirliğinin 
göstergesi kabul

etmek yanlış olmaya
caktır. BursalIlar, 
festivalin 12 Haziran 
- 5 Temmuz tarihleri 
arasındaki bölümün 
de Açıkhava Tiyatro 
su'nda yerli ve yaban 
cı sanatçılarla 
buluşacak. Ardından 
7-12 Temmuz tarihle 
rinde ise 21 yılında 
Altın Karagöz Halk 
Dansları ile barış 
rüzgârları yine Bur 
sa'dan esecek" dedi. 
Balalayka ve Senfoni 
ile festivale merhaba 
46. Uluslararası Bur 
sa Festivali'nin açılı 
şından sonra dünya 
nın en önemli bale 
topluluklarından Kiev 
Devlet Balesi'nin 
Kuğu Gölü gösterisi 
ile devam edeceğini 
dile getiren Başkan 
Şahin, "16 Haziran'da 
Türk Sanat Müziğinin 
beğenilen saz ve ses 
sanatçıları Bursalıla 
ra müzik dolu bir 
akşam yaşatacak. 
Hazreti Mevlana'nın 

800. doğum gününün 
sema gösterileriyle 
kutlanacağı festival 
de 23 Haziran Cumar 
tesi günü ise kısa sü 
rede gençliğin idol- 
lerinden biri haline 
gelen Nil Karaibra 
himgil hayranlarıyla 
birlikte olacak. 25 
Haziran Pazartesi 
günü solistler Hakan 
Aysev, Demet Tuncer 
ve Fatih Erkoç'la tan
goda dansın yakıcı 
kıvraklığı, usta yo 
rumcuların eşliğinde 
görsel bir şölene 
dönüşecek. Ardından 
Türk pop müziğinin 
süper starı Ajda Pek 
kan, Orta Anadol 
u'da, Çiçek Dağı'nın 
eteklerinde sessiz 
sedasız Türkü yapan 
Abdallar ile Neşet 
Ertaş, flamen koyu 
pop tarzına uyarla
yarak dünya liste 
lerini altüst eden 
Gypsy Kings ilk 
kez Bursa'da hayran
larıyla buluşacak

Havuzlupark sezonu açıyor
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin Çekirge’deki 
Havuzlupark 
Tesisleri, yenilenen 
teknolojik altyapısı 
ve yaşam alanlarıyla 
bugün sezonu açıyor. 
Sıcak yaz günlerinin 
gelmesiyle birlikte 
serinlik arayanların 
ilk adresi olan havuz 
lupark, yarından 
itibaren kapılarını 
BursalIlara açıyor. 
Bu yıl güvenliği ve 
hijyen koşullarının 
yanı sıra yeni yaşam 
alanlarıyla konuk
larını yeniliklerle 
ağırlayacak.
Kullanılan Europool 
sisteminin yanı sıra 
girişe konulan şok 
duş uygulaması ile 
havuz temizliği her 
an üst seviyede 
tutuluyor.
Filitrosyan sistemi 
yenilenen havuzlu- 
parkın, daha kul
lanışlı hale geti 
rilebilmesi için 
yeşil alanlarında 
da düzenlemeye 
gidildi. Müşterilerin 
daha rahat ve 
huzurlu bir ortamda 
dinlenmelerine 
olanak sağlamak 
amacıylâ güvenlik 
önlemlerinin de

artırıldığı 
havuzlupark 
tesislerinin 
haftalık proğramı 
ise Sah ve Pazar 
günleri yalnızca 
ailelere hizniet 
verecek şekilde 
düzenlendi.
Sunulan kaliteli 
hizmet ile 
BursalIların 
müdavimi haline 
geldiği ve geçen 
yıl 40 bin konuğunu 
ağırlayan havuzlu- 
parkın ücret 
tarifesinde değişiklik 
yapılmadığı bildirildi. 
Yetişkinlere 
yüzme kursu 
Talep eden 
kuruluşlara saat 
21.00’dan havuzbaşı 
kokteyl hizmetinin 

de sunulacağı 
havuzluparkta, 
sağlık yaşam ve 
spor merkezi 
hizmetleri 
kapsamında 
yetişkinlere yüzme 
kursu da verilecek. 
Ayrıca hafta 
sonları düzenlenecek 
spor, animasyon 
ve yarışmalar ile 
Bursahlar, 
havuzluparkta 
serinlerken 
eğlencenin 
tadına varacaklar. 
Ayrıca okulların 
kapanmasıyla 
birlikte Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
yaz spor okullarına 
katılan minik 
konuklarını da 
ağırlayacak.

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 51 2 29 67 - GEMLİK / BURSA
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Ağar’dan sürpriz 
randevu talebi
DP Genel Başkanı Mehmet 
Ağar'ın, Anavatan Genel Başkanı 
Erkan Mumcu'dan randevu iste
diği bildirildi. Görüşmenin saati 
ve yeri konusunda net bir açıkla
ma yapılmadı. Haberi sayfa 7’de

Gemlik zeytininin geleceği, üreticinin malını değerine satamamasının nedenleri tartışıldı

Gemlik zeytini masaya yatırıldı
Gemlik Ziraat Odası'nın isteği üzerine 

Kaymakamlık tarafından dün Esnaf ve Sa 
natkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda Gemlik zeytini konulu toplantı 
yapıldı. Toplantıda Gemlik zeytininin gele
cekteki değerini korumak için alınacak ön 
lemler içinde öncelikli olarak zeytin haline 
getirilen yabancı zeytinlere hal yönetimleri 
tarafından engel olunması istendi. 
Kaymakam Mehmet Baygül, yaptığı konuş
mada, kırk bin ton zeytin üretiminin gerçek
leştirildiği ve binlerce insanın geçim kay
nağı olan zeytinin gerektiği gibi değerlen 
dirilmediğini ve kar marjının düşmesinin ya 
nı sıra bu işle ilgili olmayan kişilerin bu pa 
zara girerek zeytincilik yaptıklarını söyledi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Yerleşkeyolu..

önceki gün Uludağ Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi’nde Çanakkale Şehitlerinin 
torunlarına ve yakınlarına plaket verilmesi 
töreni vardı.

Törene yetişmek için erken yola çıktık.
Yerleşke girişine geldiğimizde şaşırdım.
Onlarca yabancı plakalı TIR, Yerleşke’nin 

girişindeki tretuvarların üzerine park etmiş.
Özel şahıslar tarafından kendilerine ait 

arsalar çitle çevrilince yol iyice daralmış..
öğrenciler okula giderken TIR’ların 

asından gidip geliyorlar..
Devamı sayfa 5'de

Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre, 
ulaşımın belediyeden alınmasıyla sorunların 

giderek büyüdüğünü söylediMarmara’da deprem 
çanları çalıyor

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, 
Fransız deprem araştırma gemisi L'Atalante 
ile yaptıkları araştırmanın ilk sonuçlarını 
açıkladı. Marmara depreminin 7.6 şiddetinde 
olabileceğine dikkat çekerek, yetkilileri 
gerekli önlemleri almaya davet eden Prof. Dr. 
Şengör /‘Türkiye'yi yöneten sivil yöneticiler 
maalesef bu konuya gereken hassasiyeti 
göstermiyor. İstanbul için deprem tehlike 
sinin zannettiğimizden çok daha büyük 
olduğunu söylememiz gerekir. İstanbul'u 
yönetenler maalesef bunları görmezden 
geldiği gibi gizliyor da. Çalışmanın bundan 
sonraki bölümünde Marmara'daki hassas 
bölgeler tespit edilip, bir yer sallandığı zaman 
diğer yerlere etkisinin ne olacağı üzerinde 
araştırmalar yapılacak.” dedi. Sayfa 4’de

“Büyükşehir’e bağlanmak 
işimizi zorlaştırdı”

Küçük Kumla’da ulaşım 
sorunlarına gösterilen 
tepkilere açıklık getiren 
Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
Büyükşehir’e bağlan
mış olmalarının işlerini 
zorlaştırdığını söyledi. 
Güre, Kumla’daki sorun 
ların sadece ulaşım ile 
sınırlı olmadığını belirte 
rek, “Kum la'nın bu yıl 
ciddi bir su sıkıntısı da 
bulunmaktadır” dedi. 
Haberi sayfa 5'de_____

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yerleşke girişi TIR parkı oldu
Tribünler için siyaset....

Türkiye artık seçim düzleminde..
Ulusun geleceğini aydınlatacak bir 

sonuç dileğimiz..
Ne var ki..
Son aday listeleri de ortaya koydu ki..
Türkiye'de siyaset, günlük ihtiyaçlar

dan ve pragmatik arayışlardan kay
naklanan bir yönelişe girmiştir.

Çünkü...
Listeler çok ilginç..
Herkes merkeze akın ediyor..
Ama.. Türkiye'deki ekonomik, kültürel 

ve siyasal sömürü düzeninin ortadan 
kalkacağına dair bir söylem yok..

Yani ...
Tribünlere oynanıyor..
Sağdan sola...
Soldan sağa...
İç içe girmiş durumda..
Tablo, Türkiye'de "insan" malzemesinin 

bir dışa vurumu..
Siyasal düşünce okumadan .anla

madan, özümsemeden oluştuğu için 
değişkenlikler gösteriyor..

Oysa...
Yıllarca sosyal demokrat saflarda poli

tika yapmış bir insan ne kadar muhafaza
kar olabilir..

Ya da tarikat-siyaset-ticaret üçgenin
den ciddi anlamda nemalanmış bir 
başkası sosyal demokrat gömlek nasıl 
durur..

Olmalı mı?
Ama...
İşte insan bu...
Her yöne kayabiliyor...
İnsanın duygularını direkt tetikleyen 

etkenler..
Para..
Koltuk...
Güç...
Yoldan çıkarıyor...
Vitrini düzeltmek isteyenler gerçekleri 

gözden kaçırıyor..
Özellikle AKP..
Vitrin değiştirme sadece farklı kesim

den isimleri partide toplamakla olmaz, vit
rin değiştirme vizyonla olur.

Projeyle olur.. İcraatla olur..
Pencereyi biraz daha açalım..
Türkiye'nin sorunu vitrin mi?
Asıl sorun..
İşsizlik.. Eşitsizlik...
Adaletsizlik..
Sağdan sola soldan sağa geçiş yapan

lar temel soruna çözüm bulabilecekler 
mi?

Çözüm getirebilecekler mi?
Tam olarak kendi siyasal yapısını 

tanımlayamamış bir insan toplum için ne 
yapabilir?

Sorgulanması gereken bu...
Türkiye'de başka insan mı yok ?
Aynı takımın futbolcuları bir sağa 

geçiyor bir sola... bir kaleye geçiyor bir 
orta sahaya..

Teknik direktör aynı ...
Futbolcu aynı..
Strateji aynı..
Ne değişiyor ki...
22 Temmuz'da göreceğiz...

içinde okullarına 
gidebilmek için 
TIR’ların park 
ettikleri yerden 
kaldırılmasını 
isterlerken, ilçe 
girişinde yaratılan 
çirkin görüntü de 
buna ekleniyor.
YOL İYİCE DARALDI 
Geçtiğimiz günlerde 
Alemdarlar AıTesfne 
ait 4 parsel arsanın 
çitle de çevrilmesiyle 
Yerleşke önünde, 
Balık Hali’ne doğru 
giden araçlar 
tek şerit halinde 
seyir edebiliyorlar. 
Okullarına gitmek 
zorunda olan öğren
ciler, yaya kaldırım-

'Gemlik M intemettem^likkod^LCorn

Seyf ettin SEKERSÖZ
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi girişinin 
önünde park eden 
onlarca TIR, öğrenci
lerin Yüksek Okullara 
gidiş ve çıkışında 
tehlike yaratıyor. 
Belediye İskelesi 
yük getiren germiter- 
den mal almak 
için ilçemize gelen 
yabancı plakalı 
TIR’lar, oto 
parklara ücret öde
memek için Yerleşke 
önündeki boşluğa 
araçlarını çekerek 
şıra bekliyorlar. 
Öğrenciler, güven

^Ulucİaıpjniversitesi Gemlik Sunğipek 

^Yerleşkesi’nin önü yük* * * * * * 7 bekleyen 
TIR’ların otoparkı haline geldi

lann TIR’lârca işgal 
edilmiş olmasından 
yolun ortasından 
Yerleşke’ye gitmeleri 
tehlikeyi daha 
da arttırıyor.

ilköğretim okulu,
41 lise ve 42 
anaokulu olmak 
üzere 377 okul 
yapmıştı.
Yapıldıktan sonra 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na 
devredilen okullar 
için herhangi bir 
ücret alınmadı. 
Bakanlık ile imza
lanan protokol kap
samında, İstanbul
ve Erzurum'da
9'ar, Bursa ve 
Samsun'da 5'er, 
Mersin'de 6, Anka 
ra'da 4, Sakarya'da
7 okul yapılacak. 
TOKİ, hastane yapımı 
konusunda da 
Sağlık Bakanlığı ile 
protokol imzalamıştı. 
Toplu konut 
projeleri kapsamında 
57 sağlık ocağı 
yapan TOKİ, bakanlık 
için 7 hastane inşa 
etmişii. Halen, 
6 hastanenin yapımı 
için de ihaleye çıktı.

İlçemiz için önemli 
olan bir eğitim 
yuvasının önündeki 
bu durumun 
düzetilmesi 
isteniyor.

Bursa’da 5 okulun ihalesi yapılacak
Toplu Konut İdaresi, 
53 tanesi Milli 
Eğitim Bakanlığı 
ile imzalanan pro
tokol kapsamında 
64 okul yapımı 
için ihaleye çıktı. 
TOKİ'den verilen 
bilgiye göre, toplu 
konut projeleri 
kapsamında, ticaret 
merkezleri, sağlık 
ocakları, spor 
salonları ve camiler 
de yapan idare, 
Milli Eğitim Bakanlığı 
ile gerçekleştirilen 
protokol uyarınca, 
toplu konut proje 
alanları dışındaki 
ihtiyaç duyulan 
yerlerde de okul 
yapımını üstlendi. 
Protokol uyarınca, 
TOKİ, 500 milyon 
YTL karşılığında 
250 okul yapacak. 
Okulların yapımının 
2-3 yılda tamamlan
ması öngörülürken, 
bedelleri 5 yılda ve 5 
eşit taksitte bakanhk-

tan tahsil edilecek. 
Protokol kapsamında 
53 okulun ihalesi, 
büyük bölümü 
Haziran'da olmak 
üzere Temmuz ayının 
ilk haftasına kadar 
Gerçekleştirilecek. 
İdare, 53 tanesi 
Milli Eğitim 
Bakanlığından 
alınacak bedel 
karşılığında olmak

üzere halen 64 oku
lun ihalesine çıktı. 
Protokol kapsamın
da, 736 derslikli lise, 
440 derslikli ilköğre
tim okulu yanında, 
bin 600 kişilik pan
siyon, 1 spor salonu, 
2 adet çok amaçlı 
salon da yapılıyor. 
TOKİ şimdiye kadai, 
toplu konut projeleri 
kapsamında, 194
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Gemlik zeytininin geleceği, üreticinin malını değerine satamamasının nedenleri tartışıldı
YazıYORUM

Diş Hekimi
Özcan VURALGemlik zeytini masaya yalınlılı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Ziraat 
Odası'nm isteği üze 
rine Kaymakamlık 
tarafından düzenle
nen Gemlik zeytininin 
geleceği, üreticinin 
malını değerine sata
mamasının nedenleri, 
ilçe dışından hale 
getirilen zeytinlerin 
Gemlik zeytininin 
değerini düşürmesi 
gibi bir çok konuların 
görüşüldüğü toplan
tıda çözüm önerileri 
tartışıldı nelerin 
yapılması yönünde 
öneriler sunuldu. 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi 
Salonu’nda yapılan 
toplantıya Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Müdürü Prof. Dr. 
Abdurrahim Korukçu, 
İlçe Tarım Müdürü Dr. 
İbrahim Çetin, Borsa 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, kooperatif 
başkan ve yönetici
leri, zeytin tüccar ve 
üreticileri katılarak 
görüşlerini ortaya 
koydular.
Toplantıda Gemlik 
zeytininin gelecekteki 
değerini korumak 
için alınacak önlem
ler içinde öncelikli 
olarak zeytin haline 
getirilen yabancı 
zeytinlere hal 
yönetimleri 
tarafından engel 
olunması istendi. 
MAZOT PAHALI 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün başkanlık 
ettiği toplantıda 
Ziraat Odası olarak 
yapılan çalışmalar 
ve Gemlik zeytininin 
değerinin korunması 
konusunda bilgiler 
aktaran Oda Başkanı 
Ali Çelik, dünya 
tarımı ve Türkiye 
tarımı hakkında 
bilgiler verdi.
Çelik, "Türkiye'de 
AB'ye uyumlu 
tarım politikaları 
uygulanmak iste
niyor ancak AB üye 
ülkelere verdiği 
maddi desteği Türk 
tarımına vermek 
istemiyor. Avrupa ve 
Amerika'da üreticinin 
kullandığı mazotu 
biz üç katına alı 
yoruz. Balıkçıya ve 
rilen 1 YTL'lik mazot 
çiftçiye 2 YTL Ie ve 
riliyor, nasıl rekabet 
edilecek" dedi. 
Kırk bin ton 
zeytin üretiminin 
gerçekleştirildiği ve

binlerce insanın 
geçim kaynağı olan 
zeytinin gerektiği 
gibi değerlendirilme 
diğini ve kar mar
jının düşmesinin 
yanı sıra bu işle ilgili 
olmayan kişilerin bu 
pazara girerek zey 
tincilik yaptıklarım . 
söyleyen Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
düzenledikleri 
toplantıda bu konu- 
ı’di'a âçiıVıı'K gVıYrmeA 
Ve çözüm aramak 
istediklerini anlattı. 
ÖNCE DİLLERİNİ 
DÜZELTSİNLER 
Zeytin üreticiliği 
yapanların büyük 
zeytinin kaliteli 
küçük zeytinin ise 
kalitesiz olduğunu 
söylemelerine kızgın 
olduğunun altını 
çizen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, "Bu kişiler 
önce dillerini 
düzeltsinler. Aynı 
ağaçtan alınan iri 
zeytin kaliteli oluyor 
da küçük zeytin nasıl 
kalitesiz oluyor bu 
mümkün mü?" 
şeklinde konuştu. 
Gemlik zeytini için 
alınan Coğrafi işaret 
olayına da açıklık 
getiren Turgut, 
Gemlik zeytininin 
değerinin korun
abilmesi için üretim 
imalathanelerinde 
yapılan ambalajlara 
mutlaka "Gemlik 
zeytini" ibaresinin 
konulması 
gerektiğini savundu. 
Görüşülen konular 
içinde en önemli', 
yeri tutan hal tüc
carının Gemlik 
dışından getirdiği 
zeytini Hal içinde 
satarak Gemlik 
Zeytininin değerini 
düşürmesi olduğunu 
savunan katılımcılar 
"Akhisar'dan gelen 
zeytin ucuz olduğu 
için Gemlik zeytini 
para yapmıyor, ama 
oraya zeytin götürün 
onlar sattırmıyor, 

bizim haTd'e neden 
hala Akhisar yada 
başka bölgelerden 
gelen zeytin satıh 
yor" diyerek hal 
yönetimlerinin önlem 
alması gerektiğini 
savundular.
ÜNİVERŞİTE'DEN 
YARDIM İSTENSİN 
İzmir Bornova'da 
bulunan Zeytin 
Araştırma Enstitü", 
sü'nün Gemlik zey
tinini ön plana çıkar
tacak ölçümler ve 
önünü açma çalış
ması içinde olama 
yacağının da altı 
çizildiği toplantıda 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu, 
Üniversite’nin Ziraat 
Fakültesinden 
yardım alınabileceği
ni söyledi.

. Korukçu, Ziraat 
Fakültesi'nin değerli 
elemanları tarafından 
Zeytin ve toprak 
analizlerinin rahatça 
yapılabileceği, ancak 
şu ana kadar hiçbir 
çiftçinin bu konuda 
yardım talebinde 
bulunmadığını ifade 
ederek, "Sivil 
toplum örgütlerinin 
desteğiyle kurulacak 
bir platform ile 
Gemlik zeytini her 
alanda en iyi şekilde 
tanıtılmalı. Oy vere
ceğiniz kişiler sizin 
ayağınıza geldiğinde 
onlara yapacağınız 
baskı ile zeytin 
yasası çıkarttıra- 
bilirsiniz" dedi. 
Marmarabirlik 72 
Nolu Gemlik zeytin

Tarım Satış 
Kooperatifi başkanı 
İbrahim Aksoy, üst 
yönetimi suçlayarak 
Gemlik zeytininin 
değerlendirilmesine 
engel olunduğunu 
söyledi. Aksoy, "Biz 
her kooperatif kendi 
zeytinini alsın ve 
ambalajına kendi 
ismini koysun istedik 
ancak üst yönetim 
buna rıza gösterme
di" şeklinde konuştu. 
Ticaret Borsası'nın 
kendi üyesi olan 
zeytin tüccarına 
Gemlik dışından 
zeytin getirmemeleri 
için baskı yapması 
gerektiğinin ortaya 
atıldığı toplantıdan 
çıkan sonuç öncelikli 
olarak Gemlik zey
tininin isim olarak 
ambalajlara 
yazılması, zeytin 
enstitüsünün kurul
ması, mecburi 
standart getirilmesi, 
Gemlik ismini 
haksız yere kullanan 
Marmarabirlik başta 
olmak üzere 
büyük kuruluşlarla 
mücadele edilmesi 
görüş olarak 
benimsenirken 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
başkanlığında, 
Belediye Başkanı, 
Üniversite Yerleşke 
Müdürü, borsa 
başkanı ve zeytin 
kooperatiflerinden 
oluşan komisyon 
kurulması için adım 
atılmasının faydalı 
olacağı görüş olarak 
benimsendi.

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

Diyorum ki....
Demokrasi hiç bir siyasi partinin teke

linde değildir.
Tarihte ilk defa bir siyasi parti Cumhur 

başkanı seçimini dayatma haline dönüştür 
müştür.

Ayırmacı, kayırmacı bir iktidar var ede
ceksiniz, sizi eleştiren iş adamlarına hesap 
uzmanlarına göndereceksiniz.

Ondan sonra istikrardan bahsedeceksi 
niz.

İnsanın vicdanı sızlar. 4,5 senedir ikti
dardasınız, hani dokunulmazlıkların sınır
landırılması, hani lider suntalarının daraltıl
ması, Şimdi kalkıp demogoji yapıyor, millet 
sandıkta hesap soracak diyorsunuz.

Elbette millet hesap soracak.
Ama millet sizden hesap soracak.
Sizden..
Yanlışlar üzerine kurduğunuz siyaset 

konusunda hesap soracak.
Açlığa mahkum ettiğiniz köylüler, çiftçi 

ler, emekliler sizden hesap soracak.
İhracatın artması tabir ki iyidir.
Pekiii.. İthalat rakamları nerede?
Karşılıksız çek senetlerden ikiye üçe 

katlanan rakamlar nerede?
Dış ödemeler dengesiyle ilgili rakamlar 

nerede?
Devletin Başbakanı Genelkurmay başka 

nına müdahale edip etmeme konusunda 
mektup yazarsa bu Türkiye'nin büyüklüğüy 
le uyuşmaz. Davul zurna çala çala operas 
yon yapılmaz.

Seçim öncesi şov yapmayın. Yaparsanız 
bunun altından kalkamazsınız.

Sokakları, dağları eşkıya'ya teslim 
ettiniz. Lâfı yuvarlamaya gerek yok.

Geleceğiz ve millet adına iktidarı teslim 
alacağız.

Türkiye Söz dinleyen değil, söz dinleten 
bir ülke olacaktır.

Siyasetin en temel görev budur.
Bu hükümetin tarımda çiftçinin karşısına 

çıkıp ne diyecekler, Kobi'lerin karşısına 
çıkıp ne diyecek doğrusu merak ediyorum.

Başbakan sıra dışı bir telaş ve kaygı 
içinde konuşuyor.

Demokrasi kimsenin babasının malı 
değildir.

Kimse milli irade hamaseti yapmasın.
İktidara gelenler Cumhuriyet ve demok 

rasiyi unutmasınlar.
Cumhuriyet ve demokrasi el ele vermeli.
Laiklik tartışmasını senin Meclis Başka 

nın çıkarmadı mı?
Sen desteklemedin mi?
Devletin kurumlarına savaş açacaksın.
Sonra da iş adamalarına istikrarı bozma 

diyeceksin.
Türkiye şu anda bir siyasi gerilimin içine 

girdiyse bu süreci yürütemeyen Başbakan 
neredeydi?. Türkiye'nin yığınla sorunu var 
iken Cumhurbaşkanlığı seçimi sorun haline 
getirildi.

Siyaset ile güvenlik güçlerinin farklı ko 
numlarda olması büyük tehlike..

Hükümet Silahlı Kuvvetler yetki istesin 
verelim diyor.

Kime? Medyaya söylüyor.
Dolmabahçe'de üç saat görüştünüz.
Bunları konuşmadınız mı?
Cumhurbaşkanı ile Başbakan üç saat 

yan yana oturuyor.
Birbirlerine selam bile vermiyor.
Türkiye'de devlet ile milletin çatışmasına 

son verecek iktidar şart...
Artık yeni bir iktidara ihtiyaç var.
Siyaset ve ticaret ilişkisi yeniden düzen

lenmelidir. Devleti kişisel ilişkilerin tutsağı 
olmaktan kurtarmak gerekir.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


7 Haziran 2007 Perşembe Gemlik Klarffez Sayfa 4

Marmara’da deprem
çanları çalıyor
İTLİ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, 

"İstanbul için deprem tehlikesi zannettiğimizden daha 
büyük. İstanbul'u yönetenler bunları gizliyorlar" dedi.

İTÜ öğretim üyesi 
Prof. Dr. Celal 
Şengör, Fransız 
deprem araştırma 
gemisi L'Atalante 
ile yaptıkları 
araştırmanın 
ilk sonuçlarını 
açıkladı. 
İstanbul'un 
beklediği 
depremin boyut
larının çok ciddi 
olduğunu 
belirten Şengör, 
Tekirdağ'da Ganos 
Dağı'nın altında 
faal durumda 
bir fay hattı belir
lendiğini söyledi. 
Kuzey Anadolu 
fay hattına ilişkin 
değişiklikleri 
saptamaya yönelik 
çalışmaların bir 
yıl kadar süreceğini 
ifade eden Şengör,

çalışmanın Fransızlar 
ve Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı 
tarafından destek
lendiğini belirtti. 
DEPREM 7.6 
ŞİDDETİNDE 
OLABİLİR 
Muhtemel Marmara 
depreminin 7.6 

şiddetinde olabile
ceğine dikkat çe 
kerek, yetkilileri 
gerekli önlemleri 
almaya davet eden 
Prof. Dr. Şengör 
şu uyarılarda 
bulundu: 
“Türkiye'yi 
yöneten sivil 

yöneticiler maalesef 
bu konuya gereken 
hassasiyeti 
göstermiyor. 
İstanbul için 
deprem tehlikesinin 
zannettiğimizden 
çok daha büyük 
olduğunu söyleme 
miz gerekir.
İstanbul'u 
yönetenler 
maalesef bunları 
görmezden geldiği 
gibi gizliyor da. 
Çalışmanın 
bundan sonraki 
bölümünde 
Marmara ’daki 
hassas bölgeler 
tespit edilip, bir yer 
sallandığı zaman 
diğer yerlere 
etkisinin ne olacağı 
üzerinde araştırmalar 
yapılacak."

Bursa'da önceki 
akşam aniden 
bastıran şiddetli 
yağmur, Çekirge 
Caddesi'ni sular 
altında bırakırken 
yollar yine göle 
döndü.

Sağanak yağmur 
hayatı olumsuz 

etkiledi

Beklenmedik bir 
anda yağmura 
yakalanan vatan
daşlar kapalı alan
lara sığınırken, 
şemsiyesi olmayan
lar sırıksıklam 
oldu.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

GemlikKörfez ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre, ulaşımın belediyeden 
alınmasıyla sorunların giderek büyüdüğünü söyledi

“Büyükşehir’e bağlanmak işimizi zorlaştırdı” Güne Bakı
Kadri GÜLER

J kadri_guler@hotmail.com

Yerleşke yolu....

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, 
Kumla halkının 
ulaşım konusundaki 
tepkilerine 
açıklık getirerek 
Büyükşehir’e 
bağlanmış 
olmalarının işlerini 
zorlaştırdığını ve 
ulaşımın belediyeden 
alınmasıyla 
sorunların giderek 
büyümekte olduğuna 
dikkat çekti.
Başkan Güre, 
seçilen otobüslerin 
son derece yanlış 
olduğunu belirterek, 
"Ulaşım Kumla'mız 
için bu yıl büyük bir 
sorun oluşturacaktır. 
Mevcut otobüsler 
şu an saatli olarak 
çalışmaktadır.
Bizler yaz aylarında 
sorun olacağını 
Büyükşehir’e anlat
tık. Onlar da çözüm 
için Küçük Kumla 
Belediyesi'nin elinde

ki büyük otobüslerin 
yazın servise 
konulabileceğini 
ifade ettiler.
Sorun sadece 
ulaşımla bitmiyor. 
Kumla'nın bu yıl 
ciddi bir su sıkıntısı 
da bulunmaktadır. 
Kaynak suyumuz 
yetersiz kalabilir. 
BUSKİ bu konuda 
geçen yıl sondaj

çalışması yapıp yeni 
bir kaynak suyunun 
bulanacağını taahhüt 
etti ancak,Kumla 
köyü halkı çıkartıla
cak suyun tarımda 
kullanılan yer altı 
sularını azaltacağı 
düşüncesiyle 
sondaja karşı 
çıkmıştı. BUSKİ'nin 
çözüm için başka 
bir bölgede sondaj

yapacağını 
belirtmesine rağmen 
hâlâ bir adım atıl
mamıştır. Kaynak 
suyumuz giderek 
azalmaktadır. Bu yıl 
su kesintileri bile 
çözüm olmayabilir. 
BUSKİ'nin sondaj 
çalışmasını yaparak 
yeni bir kaynak 
suyu bulması 
gereklidir" dedi. 
Doğalgaz konusuna 
da değinen Başkan 
Güre, ilgili şirket ile 
görüşmelerin devam 
ettiğini, kendilerinin 
3-5 bin dolaylarında 
imza topladıklarını 
söyledi.
Doğalgazın 
Kumla’ya gelmesi 
konusunda 
büyük ümitlerinin 
olduğuna dikkat 
çeken Başkan 
Güre doğalgazın 
kullanıma 
başlanmasının 
Kumla'nın kış 
nüfusunu da 
4'e katlayacağının 
altını çizdi.
Başkan Eşref 
Güre, son 
olarak Bahar 
Şenliklerine de 
değinerek 
Büyükşehir’e 
bağlanmalarının 
gelirlerinde büyük 
oranda azalmaya 
sebebiyet vermesine 
rağmen göreve 
geldiklerinden 
beri geleneksel 
hale getirdikleri 
Bahar Şenlikleri'nin 
bu yılda yapılacağını 
müjdeledi.

Anne ile 2 çocuğu öldüren komşu çıktı
Bursa'da 1.5 ay önce 
bir anne ile 2 çocuğu
nun boğazlarını kese 
rek öldürdüğü öne

sürülen zanlı, polis 
tarafından yakalandı 
Zanlı, polisin 44 gün 
dür takip ettiği ve

DUYURU
ÖZEL NADİDE ATAMER 

ANAOKULU 
MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Gemlik Kaymakamlığı Özel Nadide 
Atamer Anaokulu Müdürlüğü’nün 
2007-2008 eğitim ve öğretim yılında 
uygulanacak olan ücretler aşağıya 
çıkarılmıştır.

AYLIK ÜCRET 350.00 YTL
YILLIK ÜCRET 4.200.00 YTL

Not : Yukarıdaki ücretlere KDV, 
yemek, servis dahildir.

B -

şüpheli davranışlar 
sergileyen 29 yaşın
daki komşu çıktı. 
Bursa Emniyet 
Müdürü Tahsin Demir, 
cinayetin dedikodu 
yüzünden işlendiğini 
belirterek, "Maktule, 
zanlının evi terk eden 
eşiyle ilgili konuş
muş. Zanlı, bundan 
dolayı cinnet geçir
miş" dedi.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
İlçesi Tuna Mahallesi 
Gülbahçe Sokağı'nda 
24 Nisan günü mey
dana gelen olayda, 2 
çocuk babası Mustafa 
Birinci çalıştığı yapı 
marketten eve döndü 
ğünde 30 yaşındaki 
eşi Melek, 2.sınıf

öğrencisi Çiğdem(8) 
ve oğlu Onur'un (4) 
cesetleriyle karşılaş 
mıştı. Boğazları 
kesilen Birinci ailesi 
nin 3 ferdinin tanıdık 
bir kişi tarafından öl 
dürüldüğü belirlendi. 
Olayı 44 gündür 
soruşturan cinayet 
masası dedektifleri 
şüphelendikleri karşı 
komşu 29 yaşındaki 
T.Ç.'yi gözaltına aldı 
lar. 1 çocuk babası 
nın, sorgusunda 
suçu nu itiraf ettiği 
belirtildi. Zanlı T.Ç. 
Cinayet Bürosu'ndaki 
sorgulamasının 
ardından, "Birden 
fazla kişiyi öldürmek" 
iddiasıyla mahke 
meye sevk edildi.

Sunğipek Fabrikası’na Yüksek Okul 
ların açılması için verilen mücadeleden 
sonra 5 Yüksek Okul geçtiğimiz öğretim 
yılı, eğitim ve öğretime başladı.

200’e yakın öğrenci okula gidip geli 
yor.

Gidip geliyor da, bir Üniversite’nin 
veya Yüksek Okulun girişi böyle olur 
mu?

Güzelliğiyle övündüğümüz, övüne 
övüne bitiremediğimiz ilçemizde eğitime 
verdiğimiz değer bu mu?

Bir yanda Belediye Taş Parke 
Imalathanesi’nin berbat görünümü, bir 
yanda bakımsızlıktan dökülen bir Balık 
Hali...

Daracık bir yol ve Yerleşke önünün 
TIR otoparkına çevrilmesi..?'

Şimdi buna bir de vatandaşlara ait 
arsaların çitle çevrilmesi eklenince, 
ortaya çıkan tabloyu gözler önüne 
getirin.

Sizin çocuklarınız olsa, böyle bir Yük 
sek Okula çocuklarınızı göndermek is 
termisiniz.

Eğitim yuvasının önü TIR parkı!
Nerede vardır böyle bir Yüksek Okul?
Hiçbir yerde yoktur.
Bizim yöneticilerimiz uyuyor.
Gemlik bu kadar sahipsiz olmamalı.
Belediye sadece imar planlarıyla 

ilgilenen, onun bunun yerini ticari alana, 
berikinin yerini konut alanına sokmaya 
çalışan rant kapısı olmamalıdır.

Yıllardır konuşulmasına karşın bir 
türlü düzenlemesi yapılmayan Gemlik 
girişi, Gemlik’in yüz karası halindedir.

Trafik de bu TIR’ları görmelidir ve TIR 
otoparklarına göndermelidir.

Nedir bu Üniversiteye karşı ilgisiz 
liğimiz bilmem.

Lafa gelince el üstünde tuttuğumuz 
Üniversitemize daha bir başka özen 
göstermeliyiz.

Bu Yüksek Okullar başka bir ilçede 
olsa, oranın yerel yönetimi çevresini pırıl 
pırıl yapar.

Bunların örnekleri çok..
Lütfen biraz ilgi..

ELEMAN ARANIYOR
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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Meclisin 5 yıllık karnesi çıkarıldı
AKP, TBMM yasama 
ve denetim faaliyet
lerini anlatan 648 
sayfalık kitap 
hazırlayarak, 22. 
Dönem yasama yıl
larını tek tek anlattı. 
AKP Grup Başkanlığı 
tarafından hazırlanan 
kitapta 22. Dönem 
değerlendirilirken, 
demokratikleşmeden 
ve insan haklarından 
ekonomiye, adaletten 
eğitime, sağlıktan 
enerji verimliliğine, 
bir çok alanda 
yapılan yasal düzen
lemeler anlatıldı.
DEMOKRATİKLEŞME 
VE İNSAN HAKLARI 
Kitapta AKP, demok 
ratikleşme ve İnsan 
Hakları konusunda 
yaptığı çalışmaları 
hükümet tasarıları 
olarak anlattı. Bu 
alanda yasalaşan 
kanunları örnek 
göstererek Meclis'e 
hükümet tasarısı 
olarak sunduğu yeni
likleri şu başlıklar 
altında dile getirdi: 
İNSAN HAKLARI 
"İşkence suçu 
işleyenler hakkında 
görülen davaların 
acele işlerden sayıl
ması sağlanmıştır. 
Günlük dil ve 
lehçelerin kullanımı 
ve öğrenilmesi 
serbest bırakılmıştır. 
Toplantı ve gösteri 

yürüyüşlerinin yapıl
masının yasaklanma 
yacağı ana ilke olarak 
benimsenmiştir. Milli 
Güvenlik Kurulu 
sivilleştirilmiştir. Bilgi 
Edinme Hakkı 
Kanunu çıkarılmıştır." 
ADALET 
Adalet konusunda 
yapılan yeniliklere de 
yer verilen kitapta 
özellikle Aile Mahke 
melerinin kurulduğu
na dikkat çekildi.Türk 
Ceza Kanunu, Kaba 
hatler Kanunu ve Te 
rörle Mücadele konu 
sunda yapılan değişik 
tiklere yer verildi. 
EKONOMİ 
Ekonomi alanında 
AKP'nin başlattığı 
yenilikler, yapılan 
yasal düzenleme ve 
iyileştirmelere dikkat 
çekildi. Vergi Barışı 
Kanunu, Tüketicinin 
Korunması, Yatırım 
ların ve İstihdamın 
Teşviki, Banka ve 
kredi kartlarında yapı 
lan düzenleme ve 
ödeme kolaylığı ile 
konut edindirme gibi 
çıkarılan yasalar 
anlatıldı.
EĞİTİM
Eğitim alanında yeni 
kurulan üniversiteler
den, Yüksek öğrenim 
öğrencilerine sunulan 
burslardan, Mesleki 
yenilikler gibi kanun
ların altı çizildi.

Sağlık alanından, 
yerel yönetimlere, 
tarımdan bayındırlığa, 
enerjiden sosyal poli
tikalara kadar hükü 
metin Meclis'e yasa 
laşmak için gönder 
digi yeni düzenleme 
ler anlatıldı.
DENETİM 
FAALİYETLERİ 
Milletvekilleri 5 yasa 
ma yılında 434 konu
da araştırma yapıl
ması için önerge 
verirken, bunlardan 
65'i kabul edildi, 24'ü 
ise reddedildi. 65 
önergenin bazıları bir
leştirilerek 27 önerge 
halinde görüşüldü ve 
konu hakkında korniş 
yon kuruldu. 20 konu 
hakkında ise genel 
görüşme yapıldı. 
TMSF, 19 Mayıs Üni 
ver sitesi, Şemdinli, 
zeytinyağı, küresel 
ısınma ve Türkçe ko 
misyonlarının rapor
ları ise görüşülemedi. 
YASAMA 
FAALİYETLERİ 
AKP'nin 5 yıllık ikti
dar karnesinde 
yasama faaliyetlerini 
geniş geniş anlattı. 
Kitapta yasama 
faaliyetleri 
şöyle sıralandı.
914 YASA ÇIKARDI 
Meclis, 22. Dönemde 
914 yasa çıkardı.
Meclis'e 22. Dönem 5 
yasama yılı boyunca 

bin 109 tasarı sevk 
edilirken, bunların 
24'ü Hükümetçe geri 
alındı, 1 tasarı ise 
reddedildi. 148 tasarı 
komisyonlarda, 140 
tasarı ise Genel Kurul 
gündeminde kaldı. 
EN ÇOK TASARI İLK 
VE SON YILLARDA 
Komisyonlarda 
bekleyen tasarılardan 
57'si Dışişleri, 36'sı 
Plan ve Bütçe, 11'i 
Milli Savunma, 10'u 
Adalet, 9'u İçişleri, 
8'i ise Milli Eğitim 
Komisyonunun gün
deminde bulunuyor. 
Meclise, en çok 1. 
yasama yılında tasarı 
sevk edildi. 395 tasa 
rının sevk edildiği ilk 
yılı , 233 ile ikinci yıl, 
211 tasarı ile üçüncü 
yıl, 145 tasarı ile 
dördün cü yıl, 125 
tasan ile de beşinci 
yıl izledi.
Meclis, 22 Dönemde 
914 tasarı, teklif ve 
KHK'yı yasalaştırdı. 
Yasaların 344'ü ulus
lararası sözleşmeleri 
içeriyor. Birinci 
yasama yılında 199, 
ikinci yasama yılında 
265, üçüncü yasama 
yılında 166, dördüncü 
yasama yılında ise 
145, beşinci yasama 
yılında ise 139 
düzenleme yasalaştı. 
Milletvekilleri 5 yılda 
bin 43 teklif verdi.

Birinci yasama yılın
da 180 ikinci yasama 
yılında 137, üçüncü 
yasama yılında 265, 
dördüncü yasama 
yılında 284, beşinci 
yaşama yılında ise 
177 teklif verilirken, 
yasalaşan teklif 
sayısı 288’de kaldı. 
104 teklif Genel 
Kurulda beklerken, 
14 teklif geri alındı. 
SEZER 61 YASAYI 
GERİ GÖNDERDİ 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
22. Dönemde 61 
yasayı bir kez daha 
görüşülmek üzere 
Meclise iade etti. 
Bunlardan 49'u 
ikinci kez görüşülüp 
yeniden sunuldu, 
12 yasa ise Meclis 
gündeminde kaldı. 
SORUŞTURMA 
VE GENSORU 
22. Dönemde, 13 
soruşturma önergesi 
verilirken, bunlardan 
5'i reddedildi, 1'i 
düştü, 7'si ise kabul 
edildi. 7 önerge 
birleştirilerek 5 
komisyon kuruldu.

SORU ÖNERGELERİ 
22. Dönemde 
erilen toplam 
37 genel görüşme 
önergesinin 3'ü 
kabul edilerek 
genel görüşmesi 
yapıldı, 11'inin ön 
görüşmesi yapılıp 
gündeme alınmadı, 
23'ü ise Genel Kurul 
gündeminde kaldı. 
Milletvekillerinin bu 
dönem içinde verdiği 
22 bin 974 yazılı soru 
önergesinden 14 bin 
385'i yanıtlandı, 2 bin 
590 sözlü soru öner
gesinin 981'ine yanıt 
verilebildi.
GENEL KURUL 
Genel Kurul, 22. 
Dönemde 5 yasama 
yılı boyunca 598 gün 
toplandı. Bu günlerde 
3 bin 384 saat 19 daki 
ka çalıştı. Genel 
Kurul, 19 gün 
toplanamazken, 126 
birleşimde ise yeter 
sayı bulanamadığı 
için çalışmalarını 
sürdü remedi. Genel 
Kurul çalışmalarında 
158 bin 465 sayfa 
tutanak tutuldu

l,T00YIL(K.D.V.) DAHİL
ÜSTELİK TÜM KREDİ 

KARTLARINA PEŞİN FİYATINA 

I2AY TAKSİT
ÖZELLİKLER

ASUS M2V-TVMANAKART
AMD 64 BİT 3000 CPU
512 DDRR 667 MHZ RAM KİNSTON 
ASUS Ex. AX1050/TD/256/512 MB 
350 WATT ÇİFT FANLI KASA 
160 GB SATA 8 MB CACH HDD 
LG18XDVDRW 
MULTIMEDIA KLAVYE 
OPTİCALMAUSE
500 WATT HOPARLÖR 
ASUS 8 MS LCD MONİTÖR 
LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ

I

NDOIlIlGlSim
Gazhane Cad. No:14 SanHk / BCIRSfl

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

http://www.gRmlBkrsowoK.com
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Ağar’dan sürpriz randevu talebi Anavatan ve DP aday bulmakta zorlanıyor
Merkez sağda 
birleşmenin yaşana- 
mamasının ardından 
merkez sağın iki 
ideri yeniden bir 
araya geliyor. 
DP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar'ın, 
Anavatan Genel 
Başkanı Erkan 
Mumcu'dan randevu 
istediği bildirildi.
5 Mayıs'ta alınan 
karara rağmen 
birleşememe, 
Anavatan ve DP 
tabanında, teşkilat
larında büyük 
sıkıntıya ve hayal 
kırıklığına yol 
açarken, sıkıntıların 
aday listelerine de 
yansıması merkez 
sağın iki liderinin 
yaşanan gelişmeleri

3 genel başkan istifa etti
DTP Genel Başkanı 
Ahmet Türk, ÖDP 
Genel Başkanı Ufuk 
Uras ve EMEP Genel 
Başkanı Levent 
Tüzel, bağımsız mil
letvekili adayı olduk
ları için parti genel 
başkanlığından istifa 
ettiler. Milletvekili 
Seçimi Kanunu 
uyarınca Türk, Uras

yeniden gözden 
geçirmesine yol açtı. 
Ağar'ın dün 
Anavatan Genel 
Başkanı Erkan 
Mumcu'dan randevu 
talep etmesi ise 
kulisleri dalga
landırdı.

ve Tüzel, bağımsız 
milletvekili adayı 
oldukları için genel 
başkanlıktan istifa 
ettiklerine ilişkin di 
lekçelerini parti genel 
merkezlerine ilettiler. 
İstifaya ilişkin Yargı 
tay Cumhuriyet Baş 
savcılığına da bilgi 
verildi. DTP'de 
Türk'ün dışında parti 

Ağar ile Mumcu'nun, 
yaşanan krizin 
ardından bir 
araya gelmesi 
beklenirken, 
görüşmenin saati 
ve yeri konusunda 
net bir açıklama 
yapılmadı.

üyesi olup bağımsız 
milletvekili adayı 
olanlar da parti 
üyeliğinden ayrıldık
larına ilişkin dilekçe 
verdiler. Ahmet Türk 
Mardin'den, Levent 
Tüzel İzmir 1. bölge
den, Ufuk Uras ise 
İstanbul 1. bölgeden 
bağımsız milletvekili 
adayı olmuştu.

Yüksek Seçim Kuru 
lu'nun, siyasi parti
lerin sunduğu aday 
listeleri üzerindeki 
incelemeleri devam 
eder ken, partilerin 
listelerdeki boşluk ve 
eksiklikleri doldurmak 
için de iki gün süresi 
kaldı. Eksiklikleri 
tamamlamak konu 
sunda ise, son anda 
birleşmekten vazge 
çen merkez sağ 
büyük sıkıntı yaşıyor 
Hem birleşme hayal
lerinin suya düşmesi 
hem de zaman darlığı, 
DP ve Anavatan'da 
aday sıkıntısı yaşan
masına yol açtı. 
Anavatan ve DP, 
boş bıraktıkları iller 
ile listelerde yerlerini 
beğenmeyerek istifa 
edenlerin yerlerini 
doldurmaya çalışıyor. 
Siyasi partilerin 4 
Haziran'da aday lis
telerini sunmalarının 
ardından YSK, aday
ları mercek altına aldı. 
Aday listelerindeki 
boşluk ve eksiklikleri 
tamamlamak için 
belirlenen süre ise 8 
Haziran Cuma günü 
doluyor. Bu konuda 
en büyük sıkıntıyı son 
anda birleşmekten 
vazgeçen ve bunun 
sonuçlan aday lis
telerine de yansıyan 

merkez sağ yaşıyor. 
ANAVATAN VE DP 
ADAY BULMAKTA 
ZORLANIYOR 
DP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar ile 
Anavatan Genel 
Başkanı Erkan 
Mumcu arasında 5 
Mayıs'ta üzerinde 
uzlaşılan birleşme 
protokolüne rağmen, 
22 Temmuz seçimleri 
öncesinde tek çatı 
altında toplanmayı 
başaramayan 
Anavatan ve DP'de, 
listelerin tamamlan
ması için çalışmalar 
devam ediyor. 
Birleşme hayalinin 
suya düşmesi kamu 
oyunda tanınan pek 
çok ismin merkez 
sağdan uzaklaşması
na yol açarken, 
zaman darlığının da 
iki partinin aday 
sıkıntısı yaşamasına 
yol açtığı kaydedil! 
yor. DP, 4 Haziran'da 
sunduğu listede 24 
ilde boşluk ve eksik
likler bırakmıştı. Ana 
vatan da da yine pek 
çok ilde eksiklikler 
bulunurken, yaşanan 
istifalarla boşalan 
adaylıkların da yine 
iki gün içinde doldu
rulması gereki yor. 
Her iki partic'e, aynı 
zamanda yerini 

beğenmeyip istifa 
eden isimleri ikna 
etmeye çalışıyor. DP 
Genel Başkanı Meh 
met Ağar'ın, listedeki 
yerini beğenmeyerek 
hem partiden istifa 
eden hem de adaylık
tan çekilen Saffet 
Arıkan Bedük'ü ikna 
etmeye çalıştığı 
ancak başarılı ola
madığı kaydedildi. 
YSK TAKVİMİ NASIL 
İŞLEYECEK? 
Aday listelerindeki 
eksiklerin en geç 8 
Haziran'a kadar ta 
mamlanmasının ardın 
dan YSK, 9 Haziran' 
da geçici aday lis
telerini inceleyecek. 
Listeler ilgili İİ seçim 
kurulu başkanlıkları 
ile radyo, televizyon 
ve Resmi Gazetede 
yayımlanmak üzere 
ilgili mercilere gön
derilecek. Gümrük ka 
pıları ilçe seçim kurul 
larının oluşturulması 
tamamlanacak. 10 
Haziran Pazar günü 
ise milletvekili geçici 
aday listeleri, rad yo 
televizyon ve Resmi 
Gazete'de yayımlana 
cak. Geçici aday lis
teleri (bağımsız aday
lar dahil) il seçim ku 
rulları tarafından ma 
hallinde alışılmış usul 
lerle ilan edilecek.

VARAN

MİZAN MUHENDISUK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE TESİSAT
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE

Kayıt içirt lütfen irtibata geçiniz.
KAMPANYAMIZ STOKLARLA SINIRLIDIR.

PANYA BİTİŞ TARİHİ: 1 5 HAZİRAN 2007

AlrfelKombi 
Airfel Petek (6mt) 

Airfel vana 12 adet 
Fırat folyolu boru tesisatı 
t Dogalgaz iç tesisat 

*4100.W .

VARAN? KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL 
60.00- YTL’den başlayan taksitler

ARTIK KİMSE
KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN

Mak. Müh.
Erdal DOĞRU

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh.
Mahmut KÖKBIYIK

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK 
Tel: 513 54 9*2 - Fax: 513 55 36
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Listeler tamam sıra seçim kampanyalarında
Aday listelerini Yük 
sek Seçim Kurulu'na 
sunan siyasi partiler, 
yaklaşık 1.5 ay boyun
ca yürütecekleri 
seçim kampanyaları 
için de kolları sıvadı. 
AKP 50 ilde seçim 
mitingi düzenleyecek 
CHP ise yaklaşık 60 
ilde seçmenle buluşa
cak. Partilerin seçim 
mitingleri konusunda 
önündeki en önemli 
engeli yaz sıcağı oluş
tururken, CHP bu 
engeli gece mitingleri 
ile aşmaya hazırlanı 
yor. Gece mitingleri 
yasağı ile düzenlene 
cek konser program
ları ile aşılacak. AKP, 
cumhurbaşkanlığı se 
çim süreciyle başla 
yan krizi taşıyacak ve 
“şimdi demokrasi 
zamanı” sloganı ile 
seçmenin karşısına 
çıkacak. CHP ise mit
inglerde “CHP iktida 
rında; halkı ezdirme 
yeceğiz, ülkeyi soy
durmayacağız, devleti 
böldürmeyeceğiz” 
diyecek. CHP, seçim 
mitinglerinde DSP'nin 
“Solda yürek var”, 
“sol umut son umut” 
sıuyaffıarTriı da 
gündemine aldı. 
ERDOĞAN YOLLARA 
DÜŞECEK 
Tek başına iktidar 
hedefiyle seçimlere 
hazırlanan AKP'de, 
aday listelerinin 
ardından yaşanan şok 
ve küskünler de aşı 
lirken, partinin günde
minde artık seçim mit
ingleri ve yaklaşık 1.5 
ay boyunca yürütüle
cek seçim kampan 
yası bulunuyor.
Başbakan Erdoğan, 
adaylardan ve teşki
latlardan özellikle 
“KÖYDEŞ”ve 
“BELDES” projeleri 
ile hükümetin 4.5 yıl
lık icraatının halka iyi 
anlatılması talimatı 
verirken, kendisine de 
gittiği her ilde bu pro

KflŞ€D€ BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
0 SAATTE TESLİM EDİLİR
ICft rf07 fifC Aİ İstiklal Caddesi Bora Sokaki w ■ iı No. 3/B GEMLjK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

jeleri ve icraatları dile 
getirecek. AKP'nin se 
çim miting programın
da ise 50 il bulunuyor. 
Erdoğan seçime ka 
dar 50 ilde miting dü 
zenleyecek ve seç
menle buluşacak. 
Erdoğan'ın miting ya 
pacağı iller arasında 
Güneydoğu ve doğu 
illeri de bulunurken 
Başbakan, her bölge 
deki büyük illere yö 
nelecek ve buralarda 
miting gerçekleştire
cek. AKP'de aday lis
tesinin YSK'ya sunul
masının ardından a 
daylar seçim çalışma 
larını yürütmek üzere 
bölgelerine dağılırken, 
birçok il ve ilçede de 
seçim büroları 
kiralanıyor.
AKP KÖŞK KRİZİNİ 
MEYDANLARA 
TAŞIYACAK 
Seçim sloganını “şim 
di demokrasi zamanı” 
olarak belirleyen AKP, 
Köşk seçimiyle başla 
yan ve Anayasa 
Mahkemesi'ne kadar 
uzanan krizi de mey
danlara taşıyacak. 
AKP, cumhurbaşkan
lığı seçimi nedeniyle 
yaşananlar konusun
da ana muhalefeti seç 
mene şikayet edecek. 
EKONOMİ SLOGANI 
“IMF'SİZ TÜRKİYE” 
AKP'nin ekonomi 
konusundaki sloganı 
ise “IMF'siz Türkiye” 
olacak. 4.5 yıl boyun
ca IMF ile ilişkileri 
sonlandırmak konu 
sunda başarılı olama 
yan AKP, bu seçimde 
de IMF kozunu oynay
acak ve borçların öde 
nerek ilişkilerin son- 
landırılacağı sözünü 
verecek.
50 MİLYON YTL 
HARCAYACAK 
Partinin kuruluşundan 
bu yana seçim kam
panyalarını organize 
eden Arter Reklam ile 
bu seçimde de kam
panyasını yürütecek 

olan AKP, seçim büt 
çesini ise 50 milyon 
YTL olarak belirledi. 
Bu bütçenin bir kısmı 
miting ve diğer harca
malar için bir bölümü 
de teşkilatların seçim 
kampanyası boyunca 
yapacağı etkinlikler 
için ayrıldı.
CHP'NİN HEDEFİ DE 
TEK BAŞINA İKTİDAR 
AKP'nin yanı sıra 22 
Temmuz seçimlerinin 
iddialı bir başka par
tisi de CHP. Aday lis
teleri telaşının sona 
ermesinin ardından 
seçim kampanyasını 
hızlandıran CHP, SHP 
ve DSP'nin seçimlere 
katılmamasından da 
faydalanarak gözünü 
tek başına iktidar 
hedefine dikti. DSP ile 
sağlanan işbirliğinin 
seçim sandığına olum 
lu yansımasını bekle 
yen CHP, en az 60 ilde 
miting düzenlemeyi 
planlıyor. Seçimin yaz 
sıcağına denk gelme
si nedeniyle formül 
arayan CHP, çözümü 
gece mitinglerinde 
buldu. CHP Genel 
Başkanı Deniz Bay 
kal'ın söylediği gece 

mıtihgierı'konusundâ- 
ki engel ise düzen
lenecek konser pro
gramları ile aşılacak. 
CHP seçim müziği 
arayışını da sürdürü 
yor. Bir önceki seçim
lerde sağa yakın 
sanatçı Uğur Işılak'ın 
“Haydi Anadolu” şarkı 
sini kullanan CHP'de, 
bu kez sol eğilimli sa 
natçılar gündemde. 
Türk Halk müziği 
sanatçısı Sadık 
Gürbüz'ün “Şimdi 
CHP zamanı” adlı 
şarkısının yanı sıra 
Cumhuriyet miting
lerinde de öne çıkan 
“Güzel günler göre
ceğiz çocuklar” ve 
“10. yıl Marşı'nın alan
larda çalınması bek
leniyor.
EN YÜKSEK

SEÇİM BÜTÇESİ 
CHP'DE
22 Temmuz seçimleri 
için 80 milyon YTL ile 
en yüksek seçim büt 
çesini ayıran CHP, 
seçim kampanyasını 
Saatchi&Saatchi ile 
yürütecek. CHP seçim 
mitingleri içinse tır 
kiralayacak. Stoklar 
daki 1.5 milyon flama 
ya ek olarak 4 milyon 
daha flama yaptıracak 
olan CHP, rozet, pos 
ter, afiş çalışmalarını 
da sürdürüyor. 
CHP'NİN SEÇİM 
SLOGANLARI 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, seçime 
kadar olan sürede her 
güne iki hatta üç mit
ing sığdırmaya çalışa
cak. CHP'nin seçim 
sloganı ise “CHP ikti
darında; halkı ezdirme 
yeceğiz, ülkeyi soy
durmayacağız, devleti 
böldürmeyeceğiz” ola 
cak. CHP, seçim mi 
tinglerinde DSP'nin 
“Solda yürek var”, 
“sol umut son umut” 
sloganlarını da gün
demine aldı.
BEYANNAMELER 
HAZIRLANIYOR

Seçim kampanyaları 
nın yanı sıra partiler 
de seçim beyanname
si hazırlığı da devam 
ediyor. AKP'de Başba 
kan Erdoğan yakın 
kurmayları ile beyan
name hazırlığını sür 
dürürken, partinin 
önümüzdeki dönemde 
vitrini oluşturacak 
olan Ertuğrul Günay 
ve Zafer Çağlayan'ın 
da beyanname çalış
malarında yer aldığı 
belirtiliyor. Günay 
ve Çağlayan'ın 
yanı sıra, 22 Temmuz 
seçimlerinde aday 
olmayan Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı 
Abdüllatif Şener'in 
de beyanname 
çalışmalarına 
katıldığı belirtiliyor

Listedeki eksiklikleri
tamamlamak için 

bir gün kaldı

Yüksek Seçim 
Kurulu'nun (YSK) 
23. dönem milletve 
kili genel seçimine 
ilişkin belirlediği 
seçim takvimine 
göre, milletvekili 
aday listelerini 
4 Haziran Pazartesi 
günü YSK'ya veren 
siyasi partilerin, 
listelerdeki eksiklik
leri tamamlamaları 
için bir günleri kaldı. 
Seçim takvimine 
göre, siyasi partiler, 
milletvekili aday 
listelerini 4 Haziran

Oy pusulaları 
çarşafa dönecek
Bağımsız adayların 
oy pusulasında yer 
alması, oy verme 
sıra sında sıkıntı 
yaratacak. Diyarbakır 
ve İstanbul gibi kent 
ler de pusulaların 
uzunluğu 2 metreyi 
aşacak.
Yeni sistemde bağım
sızların da adı birle 
şik oy pusulasında 
yeralacağı için oy pu 
sulaları iyice uzadı. 
39 bağımsız ismin 
aday olmasıyla bir 
rekora imza atan 
Diyarbakır, oy pusu
lasında da rekor kıra
cak. Diyarbakır'daki 
yeni tip oy pusulası 
nın uzunluğu tam 
2 metre 15 santim 
olacak.
İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa ve 
Mersin'deki oy pusu
lalarının uzunluğu 
1.5 metreyi geçecek. 
Çarşaf uzunluğuna 
erişecek pusulalar, 
oy kullanma sürele 
rinin artmasına, 
geçersiz oy sayısının 
da yükselmesine yol 
açabilecek. Bağımsız 
adaylar, eski sistem 
deki gibi oy pusula 
larının dışında tutul- 
saydı, 15 partinin 
yer alacağı oy pusu
lalarının uzunluğu 60 
santim olacaktı.
YÜZDE 10 BARAJI 
BAĞIMSIZ SAYISINI 
ARTIRDI
Yüzde 10 barajı nede 
niyle seçime parti

Pazartesi günü 
YSK'ya teslim etti. 
Bağımsız aday 
olacakların il 
seçim kurullarına 
yapacakları 
başvurular da aynı 
gün sona erdi. 
YSK, siyasi 
partilerin 
milletvekili aday 
listelerini incelemeye 
başladı. Siyasi 
partilerin, YSK'nın 
belirttiği eksiklikleri 
8 Haziran'a 
kadar tamamlaması 
gerekiyor.

olarak girmeyen DTP 
ve BBP'nin yanında 
çok sayıda kişi de 
bağımsız olarak katı 
lacağı için bağımsız 
aday sayısı önceki 
seçimlerden çok 
daha yüksek oldu. 
İstanbul'da 3 ayrı 
bölgede 100'e yakın, 
Ankara'da iki bölgede 
toplam 42, İzmir'de 
de iki bölgede toplam 
43 bağımsız aday 
çıktı. Diyarbakır'da 
39, Şanlıurfa'da 22, 
Mersin'de 23, Bursa' 
da 25 kişi bağımsız 
adaylık başvurusu 
yaptı. 22 Temmuz'da 
ilk kez bağımsız aday 
ların ismi partilerin 
isminin yer aldığı bir
leşik oy pusulasına 
eklenecek. Bu neden
le her kentte, bağım
sız aday sayısına 
göre ayrı pusula 
basılacak. Pusula 
larda her bağımsız 
adaya bir sütun 
açılacak. Sütun 
içinde 2 cm 
çapında, mühür 
basılacak bir daire 
ve adayın ismi yer 
alacak. Kenar boşluk
larıyla birlikte sütun
ların yaklaşık 4 cm 
olması bekleniyor. 
Her siyasi parti 
için de pusulada 
yaklaşık 4 cm'lik 
bir alan ayrılıyor. 
Bu nedenle bazı 
kentlerde pusulaların 
boyu görülmemiş 
uzunluğa erişecek.
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YTL, Mayıs'ta değer kazandı

Yeni Türk Lirası 
(YTL) Mayıs ayında, 
bir önceki aya 
kıyasla hem Tüketici 
Fiyatları Endeksi 
(TÜFE) hem de 
Üretici Fiyatları 
Endeksi (ÜFE) bazın
da değer kazandı. 
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
1995=100 TÜFE bazlı 
reel efektif döviz 
kuru endeksi Mayıs 
ayında, bir önceki 
aya göre yaklaşık

yüzde 1,70 artarak, 
170,4'ten 173,3'e 
çıktı.Aynı dönemde 
1995=100 ÜFE bazlı 
reel efektif döviz 
kuru endeksi ise 
yüzde 1,44 değer 
kazanarak 
145,8'den 147,9 
düzeyine yükseldi. 
Öte yandan YTL'nin 
değeri, Mayıs ayı 
itibariyle bir yılda 
TÜFE bazında yüzde 
9,34, ÜFE bazında 
ise yüzde 5,94 arttı.

Kaçak petrol 
yakalayana ödül
Petrol Piyasası 
Kanunu uyarınca, 
yakalanacak kaçak 
petrol ile ilgili 
olarak muhbir ve 
el koyanlara 
ikramiye öden
mesinde uyulacak 
usul ve esaslar 
düzenlendi. 
Yönetmeliğe göre, 
bir ihbar sonucunda 
kaçak petrolün 
sahipli yakalanması 
halinde, kaçak 
petrolün satışından 
sonra vergiler dahil 
elde edilen toplam 
gelirin yüzde 10'u 
tutarında ihbar 
edene, yüzde 10'u 
tutarında kaçak 
petrolün yakalan
ması eylemine 
bizzat ve fiilen 
katılan kamu 
görevlilerine 
ikramiye ödenecek. 
Kaçak petrole 
ilişkin mahkumiyet 
hükmünün veya 
müsadere kararının 
kesinleşmesini 
takip eden bir ay 
içerisinde kaçak 
petrolün satışından, 
vergiler dahil elde 
edilen toplam gelirin 
yüzde 15'i tutarında 
ihbar edene, yüzde 
15'i tutarında kaçak 
petrolün yakalan
ması eylemine bizzat 
ve fiilen katılan kamu 
görevlilerine ilave 
ikramiye ödenecek.

Bir ihbar olmadan 
kaçak petrolün 
sahipli yakalanması 
halinde; kaçak 
petrolün satışından 
sonra vergiler dahil 
elde edilen toplam 
gelirin yüzde 
10'u tutarı, kaçak 
petrolün yakalan
ması eylemine 
bizzat ve fiilen 
katılan kamu 
görevlilerine 
ikramiye olarak 
ödenecek. 
Kaçak petrole 
ilişkin mahkumiyet 
hükmünün veya 
müsadere kararının 
kesinleşmesini 
takip eden bir ay 
içerisinde kaçak 
petrolün satışından 
vergiler dahil elde 
edilen toplam gelirin 
yüzde 15'i tutarında 
da kaçak petrolün 
yakalanması 
eylemine bizzat ve 
fiilen katılan kamu 
görevlilerine 
ilave ikramiye 
ödemesinde 
bulunulacak.
Yakalanan kaçak 
petrolün sahipli 
olmaması halinde, 
bu madde 
kapsamında 
ihbar edenlere 
ve yakalayan kamu 
görevlilerine 
ödenecek ikramiye 
ler ise yüzde elli 
eksik ödenecek.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

7 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR 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

ABONE OLDUNUZ MU?
Mm IPJ1ABONE OLUN
UMUMMUmb okuyun okutun

eleman aranıyor
Akaryakıt

İstasyonunda çalışacak
bay ■ bayan aranıyor

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFOR ve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

KUM W ve HIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY Eî
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 9194
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Şener, neden aday olmadığını açıkladı
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullattif Şener, 
seçimlerde aday 
olmayacağını duyan
ların kendisine, 
'Popülitenin arttığı 
bir dönem neden 
bırakıyorsun?" şek
linde sorular sor
duğunu belirterek, 
aktif siyasete bir 
süre ara vererek 
üniversitedeki 
akademik çalış
malarına devam 
edeceğini söyledi. 
Şener, neden aday 
olmadığını ise "Bizim 
burada siyaset zor. 
İyi bir durumdayken 
'aday olmuyorum' 
deyip bir süre ara 
vermeye ihtiyacım 
olduğunu düşün 
düm" sözleriyle dile 
getirdi. Şener, 
KKTC Başbakanlık 
Müsteşarı Doğan 
Şaheli başkanlığında
ki Türkiye-KKTC 
Eğitim, Kültür, 
Sağlık ve Spor 
Ortak Komite 
Heyetini kabul etti.

Şener, bir gazete 
cinin, 22 Temmuz'da 
yapılacak seçimlerde 
neden aday olmadığı 
ve bundan sonra ne 
yapacağı yönündeki 
sorusuna, aday olma 
ma kararının tama
men bireysel bir ka 
rar olduğunu söyledi. 
Bu süreçte değişik 
yorumların yapıldı 
ğını ve insanların 
kendisine, 'Popülite 
nin arttığı bir dönem 
neden bırakıyorsun?' 
şeklinde sorular 
yönelttiğini anlatan 
Şener, şunları söyle
di: "Bir dönem mil
letvekili olacaksın, 
bir dönem daha mil

letvekili olacaksın, 
bir dönem daha mil
letvekili olacaksın, 
bir dönem daha mil
letvekili olacaksın, 
sonra 'Bu dönem 
aday değilim' diye
ceksiniz. Ben bunu 
yeni milletvekillerine 
söylerken yoruluyor
lar. 16 senedir 
işin içindeyiz, 
uğraşıyoruz 
Bir taraftan seçmen
ler küçük veya 
büyük ama kendile 
rince önemli sorun
ları, bir yanda bir 
ton belediyemiz var. 
Yapacakları işleri 
gelip bizimle birlikte 
yapmaya kalkarlar.

Bir tarafta medya 
dengeleri, hükümet 
dengeleri ve 
Türkiye dengeleri. 
Hepsini gözeterek 
prestijinizi boz
madan, itibarınızı 
yüksek noktada 
tutarak devam et 
meniz inanın 
çok zor. İyi bir 
durumdayken 'aday 
olmuyorum' deyip bir 
süre ara vermeye 
ihtiyacım olduğunu 
düşündüm. Siyaseti 
bırakmadığımı 
sadece 
ara verdiğimi daha 
önce açıkladım. 
Halen daha partinin 
karar organındayım, 
buradaki görevimiz 
devam ediyor.
2.5 yıl daha partinin 
MYK üyesiyim. 
Bu nedenle siyaseti 
bırakmış sayılmam. 
Hem üniversiteyi 
özledim. Üniversiteye 
gideyim diyorum. 
Türkiye'deki bir üni 
versitede hocalığı 
mızı devam ettirelim 
diye düşünüyorum".

Lice’de mayın tuzağı: 
6 asker yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında arama 
tarama çalışması yürüten askerlerin mayına 
basması sonucu 6 asker yaralandı.
Lice'nin Güldiken Köyü'ne bağlı Yaka 
mezrası yakınlarında bir askerin mayına 
basması sonucu, bu askerle birlikte bulunan 
5 asker taş ve şarapnel parçalarıyla yara
landı.
Aralarında durumunun ağır olduğu öğre
nilen askerlerin de bulunduğu yaralılardan 
3'ü Lice Devlet Hastanesinde ve 3'ü de Lice 
Jandarma Komutanlığı revirinde tedavi altı
na alındı.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satan ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATlUKveKİRALIKLARIIiIZİÇİNBİZİARAYIIIIZ

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE &

Öğrencilere ‘not’ yerine ‘yıldız’

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 Ş

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:5141021 t

Milli Eğitim Bakanlığı 
İlköğretim Genel 
Müdürlüğünce 
düzenlenen "İlköğre
tim Çalıştayı"nda, 
"İlköğretim 1, 2. ve 3. 
sınıf karnelerinde 
derslerin not yerine 
'yıldız' sembolüyle 
değerlendirilmesi, 
karnede öğrencinin 
okuduğu kitap sayısı 
bölümünün yer alma 
sı, seçmeli derslere 
not verilmesi ve 
davranış notlarının 
OKS'ye yüzde 5 
oranında katılma
ması" önerildi.
Akademisyenlerin, 
eğitimcilerin ve sen 
dika temsilcilerinin 
katılımıyla Büyük 
Anadolu Otelinde 
başlayan çahştay 
dün sona erdi 
"Öğrenci başarısının 
belirlenmesi ve yeni 
değerlendirme yakla 
şımları" konularının 
ele alındığı çahştayın 
son gününde tartışı 
lan konulara ilişkin 
katılımcıların önerile 
rini içeren genel de 
ğerlendirme yapıldı 
Değerlendirmede, 
ilköğretim 1, 2 ve 3. 
sınıf karnelerinde 
"derslerin değer
lendirilmesinde not 
yerine 'yıldız' sem
bolünün kullanıl
ması" belirtilerek, 
karnede "sınıf öğret

meninin öğrenci hak 
kındaki görüşüne yer 
verdiği, öğrencinin 
okuduğu kitap sayı 
sının bulunduğu ve 
okulda görev aldığı 
sosyal kulüplerin yer 
alacağı" bölümlerin 
olması teklifinde 
bulunuldu. "Davranış 
notu" bölümünün, 
"Zihinsel, bireysel ve 
sosyal beceriler" bö 
lümü olarak değişti 
rilmesi önerildi 
Çalıştayda önerilen 
diğer hususlar 
ise şöyle
- OKS'ye yüzde 5 
oranında eklenecek 
olan davranış notu
nun katılmaması, 
- Öğrenci başarısına 
ilişkin gözlemlerin 
yarıyıl içinde veli ve 
öğrenci ile karşılıklı 
paylaşılması, 
- Sınıf dışı çalışma 
ların sınıftaki çalış 
maları tamamlamaya 
dönük ve sınıf içinde 
öğretmen rehberli 
ğinde tamamlanacak

çalışmalar olması, 
- Performansa dayalı 
değerlendirmelerin 
sınıf içi etkinliklerle 
yürütülmesi, 
- Yapılacak sınavlar
da soruların içeriği 
nin bilgiyi hatırlama 
düzeyinin üstünde 
öğrencilerin üst 
düzey düşünmesini 
ölçebilecek nitelikte 
düzenlenmesi, 
- Gerek ülke çapında 
gerekse bölgesel 
bazda öğrenci başa 
rısını izlemek amaçlı 
yapılacak merkezi 
sınavlarının içerik
lerinin sorgulanması 
ve buradaki sınav 
içeriklerinin bilgi 
tekrarına dayalı 
olmaması, 
- Sınavların amacının 
sıralama yapmaktan 
çok durum 
belirleme olması, 
- Verilecek çalışma 
larda internetin 
tek bilgi kaynağı 
oiaıaK öğrencilere 
sunulmaması
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Haliç Zaferi Uludağ Zirvesi’ne taşındı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Yelken 
Kulübü'nün 
İstanbul Haliç’te 
kazandığı Türkiye 
birinciliği Uludağ'ın 
zirvesine taşındı. 
Özcan Büberci, 
İlkay Devir, Harun 
Bulut ve Atilla 
Gürpınar'dan 
oluşan ekip 
Bursa'nın ve 
aynı zamanda 
Marmara'nın en 
yüksek tepesi 

olan Uludağ'ın 
3543 metre 
yüksekliğindeki 
tepesine çıkarak 
Gemlik Yelken 
Kulübü flaması 
ile Türk bayrağını 
kulübün 
başarılarının 
devam etmesi 
amacıyla 
zirveye astılar. 
Volfram madenlerini 
geçerek küçük 
zirveye ulaşan 
ekip daha sonra 

rasat düzü ve 
kuşaklı kayadan 
sonra 
zirveye ulaştı.
Yedi kişiden 
sadece dört kişinin 
oluşturduğu 
tırmanma ekibi, 
gönül verdikleri 
Bursaspor bayrak 
ve flaması ile 
başarılarının 
sonsuz olmasını 
diledikleri 
Gemlik Yelken 
Kulübü'nün

İstanbul Haliç'te 
kazandığı
Türkiye birinciliğinin 
anısına zirveye 
Gemlik Yelken 
Flamasını ve 
Türk Bayrağını 
taşımanın gururunu 
yaşadı.
Ekip zirvede 
"Bu bayrak 
zirveden hiç 
inmez ve sürekli 
zirvede kalır" 
dileğinde 
bulundu.

Başkan Sahin’den birlik mesajı ve stadyum müjdesi
Bursaspor Kulübü’ 
nün yeni başkanı Ali 
Karasu ile yönetim 
kurulu üyeleri, Büyük 
şehir Belediye Başka 
nı Hikmet Şahin’i ma 
kamında ziyaret etti. 
Başkan Şahin, yöneti
cilerin ziyaretinde her 
zaman Bursaspor’la 
beraber hareket etme 
sorumluluğunu 
taşıdıklarını ve çalış
malara da bu bilinçle 
devam ettiklerini 
söyledi. Bursaspor’un 
başarısının Bursa’nın 
başarısı olduğunu 
ifade eden Başkan 
Şahin, “Küme düştü 
ğümüzde kent halkı 
ile birlikte üzüldük. 
Çünkü Bursa’ya 2. lig 
yakışmadı. Bugün 
Bursa hak ettiği sü 
per ligde yerini her 
zaman koruyacaktır. 
Diğer kulüplerin oldu 
ğu gibi Bursaspor’un 
da sıkıntıları var. 
Ekonomik açıdan 
sıkıntılı bir tablodayız. 
Ama zaman içinde, 
soluk alarak sıkın
tıların çözüleceğine 
inanıyorum” dedi. 
Her şeyden önce 
transfere önem veril 

mesi gerektiğinin 
altını çizen Başkan 
Şahin, transferlerden 
sağlıklı sonuç alın
ması için kulübün de 
kendini toparlaması 
gerektiğini bu nok
tadan gelmiş geçmiş 
tüm yöneticilere 
görev düştüğünü 
söyledi. Önümüzdeki 
günlerde eski yöneti
cilerin alacaklarının 
yeniden gündeme 
geleceğini hatırlatan 
Şahin, “Dijitürk gelir
leri üzerine temlik 
sebebiyle alınacak 
bir gelir var. Yıllık 5 - 
6 milyar dolarlık 
bu gelir Bursaspor 
açısından oldukça 
önemli. Onu alamazsa 
sıkıntılar devam eder. 
Sağduyulu insanlara 
sesleniyorum. 
Yıllardır Bursaspor’a 
sizler yardımcı olan
lar, bu dönemde de 
temlik tarihlerini uza 
tarak ve söz verilen 
bağışları yaparak 
Bursaspor’un önünü 
açmalı. Bu mesajı es 
ki yöneticilere iletmek 
istiyorum. Biz her 
zaman Bursasporlu 
yuz ve Bursaspor’la 

beraber hareket etme 
sorumluluğunu 
kendimizde hissediyo 
ruz. Bu bilinçle çalış
malarımıza devam 
edeceğiz” dedi 
BUTTİM’E SPOR 
KOMPLEKSİ
Başkan Şahin, ayrıca 
ziyaretti Bursaspor 
camiasına bir müjde 
verdi. Şahin, uluslara 
rası spor organizas 
yonlarına Bursa’nın 
da ev sahipliği yap
ması gerektiğini belir 
terek, bunun için ken 
tin en az 33 bin kişilik 
modern bir stadyuma 
ihtiyacı olduğunu ifa 
de etti. Bu düşünce
den hareketle mevcut 
stadın olduğu yeri 
Gençlik ve Spor Mü 
dürlüğü’nden alarak 
Büyükşehir Beledi 
yesi’ne kazandırmayı 
planladıklarını belir 
ten Başkan Şahin, 
BUTTİM’de Büyük 
şehir Belediyesi’ne ait 
200 dönümlük alana 
ise yeni stadyum, 
spor salonu ve olim 
pik yüzme havuzu 
yapmak için çalış
malara başladıklarını 
söyledi. Mevcut stad

yumun hem ulaşım 
hem de kapasite 
açısından kullanışsız 
hale geldiğini ifade 
eden Şahin, “BUTTİM’ 
deki arazide 3 proje 
gerçekleştirmek isti 
yoruz. 35 bin ya da 
daha fazla kapasiteli 
bir stadyum. 7 bin 
500 kişi kapasiteli 
kapalı spor salon ve 
bir de olimpik yüzme 
havuzu kompleksini 
bir arada yapacağız. 
Spor Kulübü’nün 
idare binası ve loj
manıyla dört dörtlük 
bir hizmetin gerçek
leştirilmesi için çalış
malar start verdik. 
Örnekleri Kayseri, 
Antalya, Konya da 
yapılıyor. Bursa’ya 

ve Bursaspor 
camiasına hayırlı bir 
hizmet olacak’’ dedi. 
TEK KURUŞ 
HARCANMAYACAK 
Plan aşamasındaki 
çalışmaların gelecek 
haftadan itibaren da 
ha da hızlanacağını 
dile getiren Başkan 
Şahin, bu proje için 
Büyükşehir Belediye 
si’nden herhangi bir 
ücret çıkmayacağının 
da altını çizdi. Atatürk 
Stadı’nın olduğu yere 
alışveriş merkezi, tica 
ri üniteleri, konut ve 
otel projesi yapmayı 
planladıklarını belir 
ten Şahin, bu bölge 
deki projenin şehrin 
gelişen ve değişen 
fotoğrafına uygun 

olarak gerçekleştirile
ceğini kaydetti.
Projeyi Spordan So 
rumlu Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardım 
cısı Mehmet Ali Şa 
hin’le görüştüklerini 
anlatan Başkan Şa 
hin, konu üzerinde 
Bakanlık ile belediye 
arasında konsensüs 
sağlandığını 
sözlerine ekledi. 
DESTEĞE DEVAM 
Bursaspor Kulübü 
Başkanı Ali Karasu 
ise Büyükşehir Beledi 
yesi’nin manevi 
desteğinin özellikle 
bu zor günlerinden 
kulüp açısından çok 
önemli olduğunu 
söyledi.
Şampiyonluk 
dönemdeki gibi bir 
kent birlikteliğinin 
sağlanmasını şart 
olduğunu ifade eden 
Karasu, inşaatı de 
vam eden Özlüce 
Tesisleri’nin ve yeni 
yapılması planlanan 
stadyum ile spor 
komplekslerinin 
yalnızca Bursa değil 
Türkiye açısından 
da tarihi fırsatlar 
olduğunu kaydetti.
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Roberto Carlos’dan
Fenerbahçe’ye mesaj

Pedallar Kapodakya’da dönecek
Fenerbahçe 
Kulübü'nün yeni 
sezon için kesin 
anlaşmaya vardığı 34 
yaşındaki dünyaca 
ünlü Brezilyalı futbol
cu Roberto Carlos, * 
sarı-lacivertli kulübe 
transfer olduğu için 
mutlu olduğunu 
söyledi.
FBTV'de canlı yayınla 
transferi açıklanan 
Roberto Carlos, canlı 
yayında Türkçe "En 
büyük Fenerbahçe, 
şampiyon 
Fenerbahçe" dedi. 
Fenerbahçe'ye trans
fer olmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu 
ifade eden Brezilyalı 
oyuncu,

Hakan Şükür Türkiye’ye dönmedi
Almanya'da oynanan 
Brezilya maçında 
Fatih Terim'in forma 
şansı vermediği 
Hakan Şükür, Milli 
Takım kafilesinden 
ayrılarak tedavisi 
için Türkiye'ye 
dönmedi,.. .
•Hakan Şükür 
Türkiye'ye dönmedi 
Sezon boyunca 
kaburgası ve sağ 
ayak baş parmağıri- - 
daki kırıkla uğraşan, 
ve bu yüzden önemli" r 
bir performans kaybı • 
yaşayan yıldız gol
cünün Almanya'da 
bir kaç gün süreyle

Ankaragücü'nün kamp programı
Ankaragücü’nün yeni ' 
sezon öncesi kamp, 
programı belli oldu. . 
Sarı Laciverttiler'25 
Haziran'da 
toplanacak, Ankara 
çalışmalarının ardın? 
dan Avusturya'ya, / 
gidecek...
Ankaragücü'nün yeni • 
sezon öncesi kamp . 
programı belli oldu. 
Sarı-lacivertliler, 
25 Haziran'da 
toplanacak ve 16 
Temmuz tarihine 
kadar tesislerinde 
çalışmalarını 
sürdürecek. İkinci 
etap kampı için 
Avusturya'nın

"Fenerbahçe'de 
birçok gole imza ata
cağım" diye konuştu. 
Real Madrid ve 
Brezilya Milli 
Takımı'nın

tedavi olacağı ve par- uzmanlara göstere? 
mağındaki sakatlığı ceği belirtildi.

Seefeld kentine 16 
Temmüz'tarihinde. 
geçecek olan ■ 
başkent temsilcisi, 
burada 5 hazırlık 
maçı oynayacak. 
Olympiakos ve 
Arminia Bielefeld 
takımlarıyla yapılacak 

vazgeçilmez sol 
kanat oyuncularından 
olan Roberto 
Carlos, attığı frikik 
golleri ile tanınıyok' 

maçların kesinleştiği, 
ancak maçların 
tarihlerinin ve 
hazırlık maçı 
yapılacak diğer 3 
takımın isimlerinin 
ise henüz netlik 
kazanmadığı 
belirtildi.

Olimpiyatlara en 
yüksek puanı veren 
ve Avrupa'daki 
son şampiyona 
olma özelliğini 
taşıyan "Avrupa 
Dağ Bisikleti 
Şampiyonası”,. 
12-15 Haziran 
tarihlerinde peri 
bacalarıyla ünlü 
Kapadokya'da •• 
Organize edilecek.' 
Dünya Bisiklet . 
Birliği'nin (UIC) . 
genel kurallarının 
geçerli olduğu ye , 
44 ülkeden 
.1000 sporcunun 
katılması beklenen ' 
şampiyona, TRT . 
3'den canlı olârak 
yayınlanacak-

Christanval Beşiktaş’a yakın
Beşiktaş'ın, geçen

, şezö’ri Fulham'da 
^formagiyen / ’
Fransız futbplcy 
Ph’illippe' .
'ÇhristanVafr

• transfer etmek
• üzere olduğu L ..
ddia edildi'k . •
İngiliz basınında.' ‘ 
yer alan -. ‘ 
haberlerde,

. Fulhâm'ın,’. • ;
28'yaşındaki

, futbolcuyu Beşiktaş'a 
satmaya yakın. ; 
olduğu belirtildi?

;Fülham'a 2005 . 
yılında transfer olan 
ve daha önce! ■

Trabzonspor Jabi ile anlaştı
Samsunsporlu Adnan 
ve Fenerbahçeli 
Serkân ile ön 
protokol imzalayan. 
Trabzonspor.
Kayseri 
Erciyesspor'uh 
Gineli oyuncusu 
Jabi ile de her • 
konuda anlaşmaya 
vardı. Adnan, 
Serkan ve Jabi ile 
11 Haziran'dan sonra 
büyük olasılıkla 
toplu olarak 
sözleşme imza
lanacağı bildirildi. 
Ancak Jabi'nin trans
ferinin, yabancı kon
tenjanının azaltılması 
veya Futbol 
Federasyonu'nun 
yabancı kontenjanı 
konusunda alacağı

Türkiye'nin Dağ 
Bisikleti Milli 
Takımı tarafından 
temsil edileceği . 
şampiyona 1,5 
kilometrelik 

Barçelona'da sakatlıkları nedeniyle
oynayan bu takımda 30 maç
.Christanval, forma giyebilmişti.

karara bağlı olduğu 
bildirildi. Kaleci 
transferinde ise 
Sakaryasporiu Marti 
nez'in alınmasının zor 
olduğu öğrenildi. 
Martinez'e alternatif 
olarak, Cordoba'nın 
da aralarında bulun
duğu bazı isimlerin 
gündemde olduğu 

etaplardan 
oluşan toplam 
6 kilometrelik 
parkurda 
düzenlenecek.

kaydedildi. Kaleci 
arayışlarının teknik 
direktör Ziya 
Doğan'ın isteği 
doğrultusunda daha 
sonraya bırakıldığı 
öğrenildi. Doğan'ın 
öncelikle savunmaya 
yapılacak transfer
lerin tamamlanmasını 
istediği bildirildi

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ irît^rr.ette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mikroplu sular yaz ishaline neden oluyor
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Yıldız Pekşen, 
mikroplu suların 
yaz ishallerine 
neden olduğunu 
söyledi. 
Prof. Dr. Yıldız 
Pekşen,yaz 
aylarında 
daha fazla su 
tüketildiğini, bu 
tüketimin beklen
meyen bir sonucu 
olan yaz ishal
lerinin, çoğunlukla 
mikroplu suların 
içilmesi veya bu 
sularla yıkanmış 
meyve ve sebzelerin 
yenilmesiyle ortaya 
çıktığını belirtti. 
Doğada, özellikle 
insan ve hayvan 
dışkılarıyla kirlenmiş 
sularda yaşayan, 
ishal nedeni olabile
cek çeşitli mikroplar 
bulunduğunu 
kaydeden Prof. Dr. 
Pekşen, "Bunlar 
özellikle durgun 
sularda, kanalizas 
yonun karıştığı 
sularda iyi ilaçlan
mamış içme ve 
kullanma sularında, 
özellikle yaz ayların
da uzun süre canlı 
kalarak çoğalır. 
Bu suların içilmesi, 
sıcak ortamda 
beklemiş gıdaların, 
örneğin çiğ 
sebzelerle hazırlan
mış salataların

ve meyvelerin 
tüketilmesi sonucu 
ishal yapan mikrop 
lar, ağız yoluyla alı
narak insanların 
bağırsaklarına ulaşır. 
Bunların bir kısmı 
bağırsak duvarında 
iltihap oluşturarak, 
hem bağırsak 
hareketlerini artırır 
hem de bağırsağa 
su ve iltihaplı 
hücrelerin geçişine 
neden olur; bir kısmı 
da bağırsakta iltihap 
yapmadan, sal
gıladıkları toksin 
denilen zehirli 
maddelerin etkisiyle 
su ve tuz geçişini 
anırmak suretiyle 
ishale neden olur" 
dedi.
Yaz ishallerinin 
önüne 
geçilebilmesinin en 
önemli yolunun 
menşei bilinmeyen 
suların tüketilmemesi 
olduğuna dikkat 

çeken Prof. Dr. 
Pekşen, kullanılan 
ve içilen suların 
klorlanması, arıtıl
ması veya kay
natılmasının öne
mini vurguladı. 
Şüpheli suların, 
şüpheli olmasa 
bile salgın olduğu 
bilinen yerlerdeki 
suların kay
natıldıktan 
sonra içilmesinin 
önemine işaret 
eden Pekşen, 
tedavi noktasında 
şu bilgileri 

verdi:
"İshal olunca ilk ted
bir olarak kaybedilen 
su ve tuzu geri koy
mak için pratik 
olarak hazırlanacak 
şekerli, sofra tuzlu ve 
karbonatlı suyun 
içilmesi gerekir. Bir 
litre kaynatıldıktan 
sonra soğutulmuş 
suya 1 çorba kaşığı 
şeker, 1 tatlı kaşığı 
sofra tuzu ve 1 çay 
kaşığı karbonat 
konularak karıştırılır, 
içilebildiği kadar sık 
aralıklarla içilir. 
Ancak mikrobik 
ishallerin hemen 
hepsi 24 saatten 
fazla devam eder ve 
hemen hepsi ilaç 
tedavisi almadan 
düzelmez. Bu neden
le, 24 saatten fazla 
süren ishallerde en 
yakın sağlık merke 
zine başvurularak 
muayene ve tetkik 
olunması gerekir."

Böcek ilaçları beyin 
tümörü riskini arttırıyor
Böcek ilaçlarına aşırı 
derecede maruz 
kalan çiftçilerde 
beyin tümörü oluşma 
riskinin daha fazla 
olduğu ortaya çıktı. 
İngiliz Occupational 
and Environmental 
Medicine dergisinde 
yayımlanan araştır
ma, böcek ilaçlarına 
aşırı derecede maruz 
kalan çiftçilerde 
herhangi bir beyin 
tümörünün oluşma 
riskinin bu ilaçlara 
maruz kalmayanlara 
göre iki kattan daha 

Kanser yoksul ülkelerde 
çocukları da vuruyor

| Kanserin yoksul 
ülkelerde çocukları 
dn fena vurduğu

1 1 (bildirildi Uluslararası
i । Kanı ^rle Mücadele

ı Binin" ııh yürüttüğü
ı "Çocıîığum

I । önemli..." adlı
। । pıogıamın yöneticisi 

Dr. Raul Ribeiro, 
son yılllarda kanser

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

fazla olduğunu 
gösterdi.
Ayrıca bu çiftçilerde 
beyin tümörünün en 
yaygın türü olan 
"gliom"un oluşma 
riskinin 3 kattan 
daha fazla olduğu da 
görüldü.
Fransa'nın Bordeaux 
kentindeki Kamu 
Sağlığı, Epidemiyoloji 
ve Gelişim 
Enstitüsü'nden 
Isabelle Baldi'nin 
beyin tümörü olan 
221 yetişkin üzerinde 
yaptığı araştırma, 

tedavisinde kayda 
değer ilerleme 
kaydedildiğini, 
çocuk kanserlerinde 
iyileşme oranı zengin 
memleketlerde 
yüzde 80'lere 
ulaşırken, bu oranın 
yoksul ülkelerde 
yüzde 20 civarında 
kaldığını belirtti. 

evinde bitki 
yetiştiren ve 
bu ilaçlara maruz 
kalan kişilerdeyse 
beyin tümörü 
oluşma riskinin 
2 kattan fazla 
olduğunu 
ortaya koydu. 
Ancak Dr. Baldi, 
beyin tümörleri ve 
böcek ilaçları arasın
daki bağlantı hakkın
da ayrıntılı bilgi 
edinmek için daha 
fazla araştırmanın 
yapılması gerektiğini 
vurguladı.

Amerikalı doktor, 
"Gelişmiş 
ülkelerle yoksul 
memleketlerde 
çocukların 
kanserden kurtulma 
oranları arasında 
dağlar kadar 
fark var. Bu 
mazur ve meşru 
görülemez" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılıği 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 51 3 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 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 51314 25

NÖBETÇİ ECZANE
7 Haziran 2007 Perşembe 

SAĞLIK ECZANESİ 
İstikla Cad. No: 2 GEMLİK 

Tel: 513 03 63

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2769 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Altın Koza Film
Festivali başladı
14'üncü Altın Koza 
Film Festivali 
başladı. Festival, 
gösterime giren 
"İki Süper Film

Birden", filmi ile 
sanatseverlere 
merhaba dedi.
Festival, gün 
boyunca gösterime 
girecek diğer 
filmlerle sürecek. 
Sinema ve medya 
konuklarının 
karşılanmasının 
ardından açılış töreni 
ve film gösterimi 
gerçekleşecek.
Festivalde
11 Haziran'a kadar, 
toplam 164 film 
6 sinema salonunda 
izleyicilerle 
buluşacak.
Çocukların 
istismarını 
engellemek ve 
korunmasına dikkat 
çekmek amacıyla 
Festivalin bu yıl 
ki teması "çocuk 
haklan" olarak

belirlendi.
Festival bu yıl 
uluslararası platfor
ma da taşınıyor.
Bu yıl Akdeniz 
ve Dünya 
sinemasından da 
seçkin filmler 
izleyicilerin beğeni
sine sunulacak. 
Gelenekselleşen 
"Bir Usta Oyuncu 
Bölümü"nün bu 
yıl ki konuğu ise

Hülya Koçyiğit. 
Festivalde, 
sinema sanatçısı 
Yılmaz Güney 
anısına da iki film 
gösterilecek ve 
"Büyük Jüri 
Yılmaz Güney" 
ödülü verilecek. 
Festivalin konserler 
bölümü de Müzik 
Festivali olarak 
Eylül ayında 
gerçekleştirecek.

2^3m
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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' y* İ14 Zeytin® Turizm Son. Tk. lid. Şti.

400 KİŞİLİK 
TERAS
SALONUMUZDA
KINA ve NİŞAN 
CEMİYETLERİ
ULAŞIM DAHİL

400KİŞİÜKORGANİZASYONUMUZİÇİN
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Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 ■ Umuıbey! GEMLİK 
TEL: 0.224 525 17 00 ■ GSM: 0.536 570 65 97 ■ wffl.suren.com.ti

BURSA KfBAP
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



2006 - 2007’DE 2006 - 2007 de
Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü

DÜNYA TÜRKİYE
Sanat Cğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYC 1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni'nde TÜR Kİ V€ 3.LÜĞÜ

DERECESİ
Z007-Z008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK'TEN SERVİSİMİZ VARDIR

^yücebîlgili
JF İLKÖĞRETİM OKULU^^ 1997 

“Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer”

Adres: Radar Cad. No: 170 Yalova 
Tel : O 226 811 04 74

Sosyal Bilimler Olimpiyadı’nda 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALVA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA

www.yucebilgili.com

Kesin listeler 
20 Haziran’da 
açıklanacak
Siyasi partilerin, 22 Temmuz'da yapıla
cak milletvekili seçimleri için Yüksek 
Seçim Kurulu’nun belirlediği eksiklerini 
bugün tamamlamaları gerekiyor. 6’da

İstanbul Bakırköy’de bir şahsı öldürdükten sonra kardeşinin kimliği ile 2 yıl kaçak yaşamış

Cinmlzanlısı işsiz kalınca jandarmayalesMu
\İki yıl önce İstanbul Bakırköy’de adam öldürmek suçundan şüphe- *y^jki yıldır kaçak yaşayaşan ve gidecek yri olmadığını belir 

li olarak aranan Necati Öztürk adlı vatandaş, pişmanlık duyduğunu belir ten Öztürk, Gemlik’e iş bulmak amacıyla geldiğini, iş bulama 
terek, Gemlik Jandarma Bölük Komutanlığına teslim oldu. Necati Öz yınca teslim olmaya karar verdiğini söyledi. Öztürk, çıkarıldığı 
türk’ün, kardeşi Mustafa Öztürk’e ait kimlik ve pasaporta kendi fotoğ mahkemece tutuklanarak, Bursa E Tipi Kapalı Cezaevine gön- 
rafını yapıştırarak, iki yıl boyunca sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı, derildi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Kumla’da porno operasyonu
Küçük Kumla Siteler Mahallesi’nde bir İnternet Cafe’ye baskın yapan Jandarma ekipleri, 74 GB 

boyutunda çocuk ve hayvanların kullanıldığı porno içerikli binlerce video klibi ve fotoğraf görüntüleri 
buldu. 2 hard disk ve ana bilgisayara mahkemece el kondu. İşyeri sahipleri gözaltına alındı. Haberi 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sağdan çalımlar
Seçimler yaklaştıkça sağdaki dağınıklığın 

toparlanması çabaları sürüyor.
Ağar, Mumcu çekişmesi, iki merkez sağ 

partisinin DP çatısı altında birleşmesini 
engelledi.

Şimdi iki partinin ağır toplan iş işten 
geçmeden, yeniden birlikteliği sağlamaya 
çalışıyorlar..

Bu birliktelik sağlanır mı?
Bana göre biraz zor gibi görünüyor.
İş özde sağlanamadığına göre, şimdi lis

telerde paylaşım sağlanmaya çalışılacak.
Devamı sayfa 5’de

Önemli olan milletin 
hak ve hukukudur, 
bende bu süreçte 
sade bir üye olmak 
dışında hiç bir görev 
almayacağım" diye 
sözlerini bitirdi.

Mumcu, topu Ağar’a attı
Anavatan ve DP 
arasında dün gün 
boyu süren ittifak 
arayışlarının ardın
dan Erkan Mumcu 
Mehmet Ağar'la 
teşkilat birleşme 
leri ve Genel İdare 
Kurulu seçimlerin 
de anlaştıklarını 
açıkladı. Mumcu, 
aday listelerinde 
pazarlığa girmeye 
çeklerini söyleye 
rek "Bundan sonra 
birleşmenin sorum
luluğu Ağar'a aittir" 
dedi. Mumcu, "Ana 
vatan Partisi kurum
sal olarak elinden 
gelen her türlü feda 
karlığı yapmıştır.

Özel Halk Otobüsçülerinden 
kaliteli hizmet sözü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'i ziyaret eden özel Halk 
Otobüsçüleri Odası Başkanı Akif Canıtez, 
yeni seçilen yönetim kurulunun halkın 
memnuniyetini artırmaya yönelik özel çaba 
göstereceğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

http://www.yucebilgili.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
_______ 1_________
Gürhan ÇETİNKAYA

Özel Halk Olohûsciilerinılen kaliteli hizmet sözü
Milletin efendisi köylü....

Yağmur... Bereket...
Çiftçinin, köylünün yüzümü güldürür 

mü?
Yoksa ortalığı sular seller götürür de 

toprağın niteliği azalır mı?
Gerçi toprak verimli de ne oldu ?
Marmara'daki, Ege'deki, Akdeniz'deki 

iklim koşulları nerede var?
1980’1 i yıllardan sonra Mimar Özal'la 

başladı globalizm ve dışa açılma... Dışa 
bağımlılığı esas alan tarım politikası 
dirençleri kırdı, umutları öldürdü..

Dünyada tarımın önemini kavrayan 
ülkeler kalkınmayı başarıyor.. Türkiye gibi 
yöneticileri tarımın önemini kavramayan 
ülkeler ise patinaj yapmaya devam ediyor.

Ülkede işsizlik büyüyor, ekonomide 
sıkıntılar artıyor. Hem yapısal hem de 
yönetimsel anlamda.. Tarımın sorunu 
çok.. Çarpıklık dizboyu..

Tarım küçük alanlarda ve aile işlet
meleri biçiminde yapılanmış Modern 
ilaçlama, sulama ve ambalajlama uygula
ması yok..

Tarımla uğraşan nüfus fazla..
Tarım Bakanhğı'mn yapısı hantal..
İhracat ve ithalat politikaları doğru 

planlanmıyor. Tarıma destek olarak 
sunulan doğrudan gelir desteği, büyük 
toprak ağalarının ve ekmeden biçmeden 
para alanların işine yarıyor.

İthal mallara izin verirken yerel üretici
leri korumayan Başbakan, Erzurum'daki 
konuşmasında, "hayvancılık öldü, gübre 
fiyatları çok yüksek" diye dert yanan 
üreticilere, "Bu devlet hep size mi çalışa
cak" diyerek tepki veriyor..

Tarım Bakanı, Aydın'da, "Pamuk para 
etmiyor" geçinemiyoruz diyen üreticiye 
"Git Köyünde Bakkal Aç" diye akıl veriyor. 
Adana'da’ dlî; Pamuk ve Narenciye üretici
leri ile yapılan toplantıda "Gözünüzü 
Toprak Doyursun" diyebiliyor.

Avrupa Birliği'nin dayatmalarıyla hazır
lanan AB ilerleme raporu, yok denecek 
kadar az olan tarımdaki desteklerin tüm
den kaldırılmasını, bir yandan da gümrük 
tarifelerinin indirilmesini ve dışa karşı 
tamamen korunmasız hale gelmesini isti 
yor. Pamuk, tütün, fındık üreticisinin eli 
kolu bağlanıyor..

Oysa;
Devleti yönetenlerin köylü ile alay et 

mek yerine, sorunlara çözüm getirmek zo 
runluluğu ve sorumluluğu vardır.

Soruna ciddi yaklaşmamak, çözüm 
üretmemek iş bilmezliğin göstergesi...

Çok mu gerekli...
Hormonlu çilek, domates, salatalık..

Gün görmemiş Tavuk çiftlikleri...
Hem insanlığın sonunu hazırlıyor..
Hem de tarımsal üretimi baltalıyor..
Genetik yollarla elde edilmiş ürünler 

veya genetiği değişime uğramış ürünler 
kamuoyunun kafasını karıştırmak isteyen 
bir takım çıkar çevreleri ve organik ürün 
üretimini veya organik ürün ithalatını yap
tığını savunan kişiler tarafından hazır
lanan bir tezgah...

Sonuç olarak..
Türk Tarımı ülke için yaşamsal 

önemde, ancak büyük bir darboğaz 
içerisindedir.

Ve.. Ülkeyi yönetenler çözüm yerine 
üreticiyle dalga geçmektedirler..

Hani.. Köylü milletin efendisiydi..
Ne yazık ki..
Köylünün milletin efendisi olduğu 

seçimden seçime anımsanıyor..

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'i 
ziyaret eden Özel 
Halk Otobüsçüleri 
Odası Başkanı 
Akif Canıtez, yeni 
seçilen yönetim 
kurulunun halkın 
memnuniyetini 
artırmaya yönelik 
özel çaba göstere

Meteoroloji’den sel uyarısı
Marmara Bölgesinin 
güney ve doğusunda, 
Kuzey ve İç Ege'de, 
İç Anadolu'nun 
kuzey ve batısı 
ile Batı Karadeniz 
ve Orta Karadeniz'in 
iç kesimlerinde 
sel tehlikesine 
karşı yetkililer ve 
vatandaşlar uyarıldı. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü’nden 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
Marmara Bölgesinin 
güney ve doğusu 
(İstanbul, Balıkesir, 
Bursa, Yalova, 
Bilecik, Kocaeli ve 
Sakarya), Kuzey ve

9 Eylül’e kadar operasyonlar yoğunlaşacak
Genelkurmay Başkan 
lığı, terörle mücadele 
kapsamında, Siirt, 
Hakkari ve Şırnak'ı 
kapsayan alanı 
geçici güvenlik 
bölgesi ilan etti. 
Türk Silahlı Kuvvet 
leri, yaz ayları boyun
ca, bu bölgedeki 
operasyonları da 
yoğunlaştıracak. 
Askeri kaynaklar 
bunun rutin bir uygu

ceğini söyledi. 
Özel Halk Otobüs 
çüleri Odası'nın 
yeni seçilen yönetim 
kurulu üyeleri 
Baş kan Şahin'i 
makamında 
ziyaret etti.
Yeni başkan Canıtez, 
ziyarette yeni yöne
tim kurulu üyelerini 
Şahin'e tanıttı.

İç Ege (Afyon, kuzey ve batısı
Uşak, Kütahya), (Eskişehir, Ankara,
İç Anadolu'nun Çankırı, Kırıkkale,

lama olduğunu bil 
dirirken, Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan da geciçi güven
lik bölgesi uygulama 
sının "olağanüstü hal 
ilanı" anlamına gelme 
diğine dikkat çekti. 
Askeri kaynaklardan 
alınan bilgiye göre, 
geçici bölge ilanı her 
yıl terörle mücade
lenin yoğunlaştığı 
Mart ayından itibaren 

Canıtez, vatandaşla 
rın özel halk otobüs
lerinden memnuni 
yetini daha da artıra
caklarını belirterek, 
"Odamızın üyesi 
arkadaşlarımızın da 
desteği ile Bursalıla 
rın layık olduğu 
toplu taşımacılık 
hizmetini vermek 
için eksikliklerimizi 

yaşama geçirilen 
rutin bir uygulama... 
Yani bu olağanüstü 
bir durum değil ve 
sınır ötesi operasyon 
yapılacağı anlamına 
da gelmiyor.
Ancak, Siirt, Hakkari 
ve Şırnak'ı da kap
sayan bölgenin geçi
ci güvenlik bölgesi 
ilan edilmesi ile bir
likte 9 Haziran-9 Eylül 
2007 tarihleri

gidereceğiz.
Öncelikle eğitime 
ağırlık vereceğiz" 
dedi.
Başkan Şahin, 
özel halk otobüsçü
leri odasından 
hizmet standartlarını 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
kalitesine yükselt
melerini istedi.

Yozgat, Konya'nın 
kuzey ilçeleri ve 
Kırşehir), Batı 
Karadeniz 
(Zonguldak, 
Bartın, Karabük, 
Bolu, Düzce) ile 
Orta Karadeniz'in 
iç kesimlerinde 
(Çorum, Amasya, 
Tokat) etkili olması 
beklenen yağışların, 
şehir merkezlerinde 
su baskınına, 
kırsal alanlarda da 
sel tehlikesine yol 
açabileceği bildirildi. 
Açıklamada, 
vatandaşlar ile 
ilgili birimlerin, 
hazırlıklı ve tedbirli 
olmaları istendi.

da bölgede, 
bölücü terör 
örgütüne yönelik 
kara ve hava 
operasyonların 
artırılacak.
Bu duyuru, özellikle 
bölgede yapılacak 
sivil uçuşlar ve 
yerdeki sivil 
hareketler 
?çisüidan risk 
oluşturabileceği için
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İstanbul Bakırköy’de bir şahsı öldürdükten sonra kardeşinin kimliği ile 2 yıl kaçak yaşamış

Cinayet zanlısı işsiz kalınca 
jandarmaya teslim oldu Çapları bu kadar !...

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İki yıl önce İstanbul 
Bakırköy ilçesinde 
bir kişinin ölümüyle 
sonuçlanan olayda 
şüpheli olarak 
aranılan şahıs Gemlik 
Jandarma Bölük 
Komutanlığına 
gelerek teslim oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre; isminin 
Necati Öztürk 
olduğunu söyleyen 
şahıs 2005 yılında 
İstanbul Bakırköy 
ilçesinde adam 
öldürme suçundan 
arandığını ve 
pişmanlık duyduğunu 
beyan ederek 
Jandarma'ya teslim

Kumla'da porno operasyonu
Siteler Mahallesinde bir İnternet Cafe’ye baskın yapan Jandarma 74 
GB boyutunda çocuk ve hayvanların kullanıldığı porno içerikli bin
lerce video klibi ve fotoğraf görüntüleri buldu. 2 hard disk ve ana bil
gisayara mahkemece el kondu. İşyeri sahipleri gözaltına alındı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlçe Jandarma 
Bölük Komutanlığı 
tarafından 
Küçük Kumla'da 
Internet kafelere 
başlatılan 
kontrollerde insanlar 
ile hayvanlara 
yönelik porno 
içeren görüntüler 
ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye

‘Darbe 06’ operasyonunda III kişi gözaltına alımlı
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığının 
uzun süredir 
sürdürdüğü 
çalışmalarda 
Gemlik ve 
Orhangazi'de yaptığı 
operasyonlarda çete 
oluşturmaktan ve 
muhtelif suçları 
işlemekten 10 kişi 
gözaltına alındı.
Yapılan operasyonda 
4 adet ruhsatsız 
tabanca, 4 adet 

oldu. Şahsın kimlik 
soruşturmasında 
üzerinde taşıdığı 
kimlik ve pasaportun 
Mustafa Öztürk'e 
ait olduğu ancak 
kendi adının Necati 
Öztürk olduğu 
kimlik ve pasaportta 
kullanılan ismin 
kardeşi Mustafa 
Öztürk'e ait olduğu, 
Necati Öztürk'ün 
kardeşi Mustafa 
Öztürk'e ait kimlik 
üzerine kendi 
fotoğrafını yapıştır
mak suretiyle 
sahte belge kullandığı 
tespit edildi.
Adam öldürdüğünü 
ileri sürerek 

göre, Küçük Kumla 
Siteler Mahallesi 
Cankurtaran 
Caddesi Akay
5 Sitesi'nde bulanan 
Ercan Ö'nün 
işletmeciliğini 
yaptığı 
DU-RUCK-NET 
isimli internet 
kafede yapılan 
kontrollerde, 
işletmede bulunan 
ana bilgisayar 

çeşitli marka ve 
modellerde araç, 
diz üstü bilgisayar, 
boş kredi kartları 
ve içime hazır halde 
esrar ve kenevir 
bitkisi ele geçirildi. 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı'nın 
İl genelinde 
sürdürdüğü 
operasyonlar 
devam ediyor. 
Gemlik ve 
Orhangazi'de 

teslim olan şahsın 
yapılan bilgisayar 
sorgulamasında 
İstanbul Bakırköy 
ilçe merkezinde 
meydana gelen 
adam öldürme 
olayında şüpheli 
olarak arandığı 
tespit edilirken, 
ayrıca şahsın 
alınan ifadesinde; 
2 yıldan bu yana 
kaçak yaşadığını 
ve iş bulamadığını, 
gidecek yeri olmadı 
ğım belirterek, 
Gemlik'e de iş 
bulabilmek umuduyla 
geldiğini, ancak 
iş bulamayınca 
teslim olmaya 

üzerinde yapılan 
incelemede
2 adet Hard disk 
üzerinde toplam 
74 GB boyutunda 
çocuk ve hayvan
larında kullanıldığı 
porno içerikli 
binlerce video 
klibi ve fotoğraf 
görüntüleri 
olduğu tespit edildi. 
Bilgisayar üzerinden 
Cafe'de kurulu 

yapılan 'Darbe 06' 
adlı operasyonlarda 
kurşunlama, adam 
yaralama, 6136 
kanuna muhalefet, 
muhtelif yerlerde 
silahla ateş etmek, 
iş yeri gasp, adam 
kaldırma, yağma 
ve zorla rehin tutma 
suçlarını işleyerek 
çıkar amaçlı 
çeteye karşı yapılan 
operasyonlarda 
10 kişi gözaltına 

karar 
verdiği öğrenildi. 
Askerliğini jandarma 
eri olarak yaptığını 
söyleyen kaçak 
Necati Öztürk, 
bunun için 
özellikle jandarmaya 
teslim olduğunu 
belirtti.
Adam öldürmek 
suçundan iki yıldır 
kaçak hayatı 
yaşayan 
Necati Öztürk, 
sevk edildiği 
mahkeme tarafın 
dan tutuklanarak 
Bursa 
E Tipi Kapalı 
Ceza Evine 
gönderildi.

bulunan toplam 
13 adet bilgisayarda 
kurulu ağ 
bağlantısı 
vasıtasıyla aynı 
anda video klipleri 
ve fotoğraf görüntü
lerinin izlenebildiği 
tespit edilerek 
2 adet Hard Disk 
ve Ana Bilgisayar 
kasasına Mahkeme 
kararıyla el 
konulduğu öğrenildi.

Söyleyecek söz bulamıyoruz, soruları 
nasıl cevaplayacağımızı bilemez haldeyiz: 

- Ne oldu bu merkez sağdaki birleşme 
işi?

Dilimizin ucuna “yengeniz oldu” diye 
rek devam etmek geliyor da...

Biraz kaba kaçar diye söyleyemiyo ruz.
İşin zaten suyu çıkmış, ortalık darma 

duman daha fazla rezilliğini çıkarmayalım 
de yip susuyoruz.

“Birleşme” diyerek yola çıkıp “amip gi 
bi” dağılmayı başaranların...

Kol kola giriyoruz derken dövüş usta 
lıkları sergileyenlerin...

Çeyrek asırlık bir umudu yerle yeksan 
edenlerin...

Milyonlarca insana umut olmaya so 
yunmuşken...

Umutsuzlukla beceriksizliğin sembo 
lü...

Çaresizliğin işareti...
Fiyakalarından yanlarına yaklaşala- 

mayanların, basiretsizliğin tepelerinde 
gezenlerin.

Yalancı pehlivanlığın şampiyonu olan
ların bir diyecekleri yok da...

Bir borçları olduğunu düşünüyoruz. 
Hem de ne borç..

Ellerine, ayaklarına, dillerine, yüzleri ne, 
gözlerine bulaştırdıkları bir projeyi berbat 
ettikleri için...

Özür dilemeleri yetmez..
Halkın huzuruna çıkıp “bizi seçimlerde 

affedin, adav olun da sizden ov istemeve 
bile yüzümüz kalmadı” demeleri gerekmez 
mi?

Hem de salya sümük ağlayarak...
Ortalıkta hiç gözükmemeleri, kaçacak 

delik aramaları, memleketlerine, evlerine 
uğra madan kaybolmaları gerekir..

Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Ko 
raltan, Fuat Köprülü’nün kemikleri sızlıyor
dun

Rahmetli Özal “öbür taraftan” bakar 
ken kıs kıs gülüyordun

“ Bu işler çoluk çocuk işi değil, kolay ol 
sa idi ben yapar bitirirdim, ey gafiller" di 
yordun.

Mutlaka çok üzgün olan ama sanırız, ne 
ticeyi bilen, hiç şaşırmayan Sayın Süley 
man Demirci’dir.

Çünkü...
Bu traji-komik oyunun bütün aktörlerini 

yakından tanımak gibi bir talihsizliği var 
Süleyman Demirel’in!

Meclis’te makulü normalde arayan bir 
siyasetçi topluluğu özleyenlere geçmiş ol 
sun.

AKP’lilerin gözleri aydın....

alındı.
Gözaltına alınan 
10 kişinin ev, 
işyeri ve 
araçlarında 
yapılan araştırmalar
da çeşitli olaylarda 
kullanılmış 
olduğu tespit 
edilen, çeşitli 
marka ve çaplarda 
4 adet tabanca ve 
bunlara ait şarjör 
ile fişekleri ele 
geçirildi.

Gemlik Körfez ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE
Tel: 513 96 83 GEMLİK

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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iursa'ıla başarılı polisler ödüllentliriltli
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
başarılı polisler 
teşekkür belgesi 
ve altınla ödül
lendirildi.
Yıl içerisinde 
gösterdikleri 
başarılarından 
dolayı aralarında 
2 şube müdürü, 
2 emniyet amiri, 
3 komiserin de 
bulunduğu 
40 polise İl 
Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir 
tarafından 
teşekkür belgesi 
verildi. Acemler 
Polisevi'nde 
düzenlenen törende 
konuşan İl Emniyet 
Müdürü Tahsin 
Demir, birim 
amirleri tarafından 
yapılan yıllık 
değerlendirmeler 
sonucunda, hem 
görevlerinde hem 
de halkla ilişkilerde 
üstün başarı 
gösterdikleri tespit 
edilen 40 personeli 
ödüllendirmeye 
karar verdiklerini 
söyledi.
Başarılı personeli 
2007 yılında da her 
ay çeşitli hediyelerle

ödüllendireceklerini 
ifade eden 
Demir, "Bunu gele 
nek haline getirdik. 
Bu arkadaşlar 
mesleği en üst 
seviyede temsil edi 
yor. Bu tür olaylar 
personelimizi 
teşvik ediyor" 
diye konuştu.
Öte yandan Bursa'da 
anne ile 2 çocuğu
nun boğazını kesen 
katil zanlısının 
yakalanmasına 
ve cinayetin aydın
latılmasına çok 
sevindiğini 
kaydeden Demir, 
"Bursa'da çok 
şükür aydınlatıl
mayan olay 
kalmıyor.
Olaylar geç de 

olsa bir bir 
aydınlatılıyor. 
Polis arkadaşlarımı 
gösterdikleri 
üstün başarı ve 
gayretlerinden 
ötürü kutluyorum" 
şeklinde konuştu. 
Demir, konuş
malarının ardından 
kendisiyle aynı 
isim ve soy isme 
sahip Pasaport 
Şube Müdürü 
Tahsin Demir'e 
teşekkür belgesi 
ve çeyrek altın 
takdim etti. 
Pasaport Şube 
Müdürü Tahsin 
Demir, baş 
müdürü ile bir 
akrabalığının 
olmadığını 
söyledi.

Anne ve iki çocuğunu boğazlarından 
keserek öldüren komşu tutuklandı

Bursa'da, geçtiğimiz 
nisan ayında anne 
ile iki çocuğunu 
boğazlarından 
keserek öldüren 
komşu, çıkartıldığı 
mahkemece 
tutuklandı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Tuna Mahallesi 
Gülbahçe Sokak'taki 
evde 24 Nisan'da 
gerçekleşen olayda, 
Melek Birinci (30) 
ile çocukları 2 
yaşındaki Onur ve 8 
yaşındaki Çiğdem 
boğazları kesilerek

Bşaat Mühendisleri Odası’ndan kacak yapı uyarısı
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Adem Özde 
mir, seçim dönemin de 
artan kaçak yapılaş 
ma tehlikesine dikkat 
çekti. Bilinçsiz ve 
kaçak yapılan binala 
rın cid di tehlike arz 
ettiğini belirten Özde 
mir, "Her yerel ve ge 
nel seçim döneminde 

| olduğu gibi bu seçim

öldürülmüştü. 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü 
ekiplerinin 
yaptığı çalışmalar 
neticesinde şüpheli 
davarnışlarından 

döneminde de kaçak 
yapılaşmada ciddi bir 
artış eğilimi gözlü 
yoruz." dedi. Deprem 
kuşağı üzerindeki 
kentte bulunan çok 
sayıda kaçak yapının, 
zaten ciddi risk taşı
maktayken her birinin 
üzerine yapılan ilave 
kaçak katlarla riskin 
daha da arttığına 
dikkat çeken Özde 

şüphelenilen 
komşu T.Ç (29) 
uzun süre takibe 
alındı. Daha zonra 
gözaltına alınan 
zanlı, suçunu 
itiraf etti.

mir, "Yeni başlanan 
kaçak binalar çarpık, 
güvensiz ve sağlıksız 
yapı stoğumuza ek 
lenmektedir. Yerel 
yönetimlerimiz ve 
yetkililerimiz özellikle 
seçim sürecinde artan 
kaçak yapılaşmayla 
mücadelede her 
zamankinden daha 
kararlı ve daha etkin 
davranmalıdır." dedi.

BURSA Kf BAP
HİZMETİNİZE AÇILDI

YILLARIN TECRÜBELİ SÜLEYMAN USTANIN
ELİNDEN KEBAP YEDİNİZ Mİ?

TADINA
DOYAMAYACAKSINIZ

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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Genç Parti Bursa 3. sıra Milletvekili adayı Ali Osman Yavuz, Orhangazi teşkilatını ziyaret etti

Yavuz'dan Orhangazi çıkartması
Ercüment ESEN

22 Temmuz 
genel seçimlerine 
her geçen gün 
bir adım daha 
yaklaşırken, Genç 
Parti Bursa 
Milletvekili adayı 
Ali Osman Yavuz, 
seçim çalışmalarını 
hızlandırdı.
Seçim çalışmaları 
kapsamında 
Orhangazi Genç 
Parti Teşkilatını 
ziyaret eden Ali 
Osman Yavuz, 
seçim çalışmalarını 
değerlendirdi. 
Genç Parti 
Orhangazi İlçe 
Başkanı Erol 
Koçak ve yönetim 
kurulu üyelerince 
karşılanan Gemlikli 
Milletvekili adayı 
Ali Osman Yavuz 
partililerle birlikte 
Orhangazi’deki 
çeşitli resmi daire 
amir ve müdürlükleri
ni ziyaret ederek, 
çalışmalar hakkında 
bilgi aldılar.
Orhangazi’de de 

1 büyük ilgi ile 
I karşılanan Genç

Parti Bursa bölgesi 
.. Gemlikli Milletvekili

adayı Ali Osman 
Yavuz .Orhangazi 
ziyareti sırasında

vatandaşlarında 
sorunlarını 
dinleyerek incele 
melerde bulundu. 
Genç Parti İlçe 
Teşkilatı Başkanı 
Erol Koçak, 
“Genç Parti 
olarak Orhangazi 
halkından büyük 
ilgi görmekteyiz. 
İktidar yürüyüşümüz 
tam gaz devam 
etmektedir. 
Milletvekilimiz 
Ali Osman Yavuz 
ilçemizde büyük 
ilgi ile karşılanmakta 
olup tam destek 
alıyor. Seçim 
çalışmalarımızda 
aralıksız devam

edecektir” dedi.
Genç Parti 
Milletvekili adayı 
Ali Osman Yavuz 
ise açıklamasında 
Orhangazi’den de 
gördüğü ilgiden

ve destekten 
memnun kaldığını 
belirtirken, 
seçim çalışmalarına 
aralıksız devam 
edeceğini 
söyledi.

Güne Bakı
Kadri GÜLER

. I kadri_guler@hotmail.com

Sağdan çalımlar
Kitlelerin laiklik ve rejim konusunda 

meydanları doldurduğu bir dönemden 
geçildi.

Kitleler mitinglerde merkez sağa sola 
birleşin çağrısı yaptı.

İlk hamle DYP ve ANAP’tan geldi..
DP adı altında birleşme kararları ahn 

dı.
CHP ile DSP arasında başta sağlana

mayan ittifak gerçekleşirken, merkez 
sağda ne olduysa birlik bozuldu.

DYP kurultay yaparak DP adını 
almasına karşın, ANAP partisini fesh 
etmedi.

Ağar, ANAP’ın kurultayına gelmek 
yerine Türkçe Olimpiyatına katılmayı 
yeğledi.

Sizin anlayacağınız sağdaki takım 
kaptanları birbirlerine çalım atmaya 
başladı.

Sonuçta gol kendi kalelerine girdi.
22 Temmuz seçimlerine günler sayılı 

yor.
Propagandalar başlamak üzere..
Bugün listelerin YSK verilme işlemi 

sona eriyor.
Boş bırakılan iller doldurulacak.
ANAP ve DP kurmayları bozulan bir

likteliği sağlayamazlarsa iki parti seçim
lere ayrı ayrı girecekler.

Bana göre DP de ANAP’da barajı aşa
mayarak siyasi tarihimizin derinliklerine 
gömülecekler.

Bunun sorumlusu ise iki partinin li 
| deri olacak.
I Tarih ise onları af etmeyecek.

Tabii seçimlerin sonucu Türkiye’yi 
ilgilendirecek.

Kendine merkez sağ görüntüsü ver
mek isteyen AKP ise bu işten kazançlı 
çıkacak.

‘Solive’ Mudanya
Yolu’nda açılıyor

Solive Zeytin ve Zeytinyağ Satış 
Mağazası’nın üçüncü şubesi bugün 
Mudanya Güzelyalı Feribot İskelesi 

yakınlarında hizmete giriyor.
Tevfik Solaksubaşı 
ve oğullarına ait 
Solive Zeytin ve 
Zeytinyağı Satış 
Mağazası’nın 
üçüncüsü 
hizmete açılıyor. 
Mudanya
Yolu’nda Güzelyalı 
Feribot İskelesi 
Kavşağı’nda 
bugün saat 16.oo’da 
hizmete girecek olan 
Solive’nin 
zincir halkasının 
büyüdüğünü 
söyleyen Mahmut 
Solaksubaşı, Solive 
mağazalarında 
Gemlik zeytini 
ve düşük asitli 
zeytinyağı, zeytin

ezmesi, yeşil zeytin 
çeşitleri, turşu ve 
konserve ürünlerinin 
tüketici ile buluşa
caklarını belirtti. 
Solaksubaşı, Solive 
Mudanya’nın Güzel 
yalı Feribot Iskele- 
si’ne yakın bir 
yerde 
açılmasının kaliteli 
Gemlik zeytin ve 
çeşitlerinin 
hediyelik olarak 
İstanbul’a 
giden BursalIlar 
tarafından da 
tercih edileceğini 
düşünerek, 
bu mağazayı 
Güzelyalı’da açtık
larını söyledi.

Büyükşehir konutları sahiplerini buldu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi 
(TOKİ) işbirliğiyle 
Hamitler’de yapacağı 
konutların kuraları, 
Atatürk Spor 
Salonu’nda noter 
huzurunda çekildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
kentteki konut açığını 
kapatmak ve sosyal 
konut projelerine 
katkıda bulunmak 
için (TOKİ) ile 
ortaklaşa planladığı 
Hamitler Toplu Konut 
Projesi’nin kuraları, 
dün Atatürk Spor 
Salonu’nda noter 
huzurunda yapılan 
çekilişle sahiplerini 
buldu. Çekiş ile 
katılan vatandaşlar, 
ev sahibi olabilmenin 
heyecanı ile 
Atatürk Spor 
Salonu’nu doldurdu. 
Bursa Büyükşehir

Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, çekiliş 
öncesinde yaptığı 
konuşmada, 3 yıldır 
olduğu gibi bugün 
de söz verilen 
hizmetlerden 
birini yerine getirdik
lerinin altını çizdi. 
Türkiye’de artık 
asgari ücretle çalışan 
vatandaşların dahi 
ev sahibi olmasının 
hayal olmadığını 
ifade eden Başkan 
Şahin, “Üstelik 
Başbakanımızın 
verdiği talimat ile 
artık ödemeler eve 
yerleştikten sonra 
başlıyor. Yani kira 
ödeyeceğinize 
kendi evinizin 
taksitini ödüyor
sunuz. Çocukları 
nızın evinin önünde 
oyun oynadığı, 
okuluna gittiği, 
planlı, güvenilir ve 
kaliteli konut sahibi 
oluyorsunuz" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL 
1S00 KONUT 
kuradan ev çıkma 
yanların üzülmemesi- 
ni isteyen Şahin, 
önümüzdeki yıl 
Hamitler’de 1500 
konutluk ikinci 
etaba başlanacağının 
müjdesini verdi. 
“BursalIların yüzünü 
güldürmek için bu 
göreve talip olduk" 
diyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin,

“Nasıl Bursa’nın 
sorunlarını 
çözmek için söz 
verdiklerimizi 
bir bir yerine 
getiriyorsak, 
bundan sonra da 
aynı hedef ve 
doğrultuda çalış
malarımıza devam 
edeceğiz. Çünkü 
siz her şeyin en 
iyisine layıksınız. 
Bizlerde sizlere layık 
olmaya çalışacağız" 
diye konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kesin listeler 20 Haziranca açıklanacak
Siyasi partiler, 22 Temmuz'da yapılacak milletvekili seçimleri için Yüksek 
Seçim Kurulu’nun belirlediği eksiklerini bugün tamamlamak zorundalar

Küskünlere
SMS’le çağrı

22 Temmuz'da yapıla
cak milletvekili 
seçimleri için geriye 
sayım sürüyor.
Seçim takvimini işlet
meye başlayan 
Yüksek Seçim 
Kurulu, Milletvekili 
Aday Listelerini 
incelemeye devam 
ediyor.
Siyasi Partiler, 
Kurul'un belirlediği

Yabancı İşçi Yasası’na Sezerden kısmi iade
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, yabancıların 
çalışma izinlerini 
düzenleyen kanunu 
Meclis'e iade etti. 
Ahmet Necdet 
Sezer, yabancıların 
Türkiye'de çalışma 
izinlerini düzenleyen 
yasayı, bazı mad
delerinin tekrar 
görüşülmesi için 
Meclis'e iade etti. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, yasanın, 
Türkiye Cumhuriyeti 

eksiklerini 8 
Haziran'a kadar 
tamamlamak 
zorunda.
10 Haziran'da 
Milletvekili geçici 
aday listeleri radyo 
ve televizyondan 
yayınlandıktan 
sonra 20 Haziran'da 
bağımsız adaylar 
da dahil olmak 
üzere kesin aday 

yurttaşı olmayan 
mühendis, mimar 
ve şehir plancılarına 
diploma denkliği ve 
unvanı tanınmadan 
sorumluluk verildiğine 
dikkat çekti. Yasanın 
bazı maddelerinin 
ulusal çıkarlarla 
bağdaşmadığını . 
belirten Sezer, 
ulusal egemenlik ve 
bağımsızlık ilkelerinin 
gerektirdiği "karşılık
lılık" koşuluna da 
yer verilmediğini 
kaydetti

listeleri ilan 
edilecek. 
Seçim için ilk 
oylar, 25 Haziran'da 
gümrük 
kapılarında atılacak. 
12 Temmuz'da 
başlayacak 
seçim propagandası 
21 Temmuz'da 
saat 18.00'de, 
yine 12 Temmuz'da 
başlayacak seçim

yasakları ise 
22 Temmuz'da 

saat 24.00'de 
sona erecek... 
Seçimlerin 
vazgeçilmez uygula
ması olan siyası par
tilerin radyo ve tele
vizyonda 
propaganda 
konuşmaları da 
15 Temmuz'da 
başlayacak.

Başbakan Erdoğan'ın önceki gece saat
lerinde gönderdiği cep telefonu mesajında 
milletvekilleri, 14 Haziran Perşembe günü 
saat 11:00'de AKP'nin Söğütözü'nde yapılan 
ancak açılışı yapılmayan yeni Genel Mer 
kezi'ne çağrıldı. Aday olmayan milletvekille 
rinin bir “küskünler hareketi” oluşturmasını 
istemeyen Erdoğan, aday gösterilmeyen 
bazı milletvekillerinin de seçimlerde çalış
masını isteyecek.
Erdoğan'ın davetinin şekli ise tartışma 
yarattı. Listeye alınmayan Ankara Milletveki 
li Ersönmez Yarbay, telefon mesajıyla davet 
gönderilmesini eleştirerek, “Böyle bir da 
vetin cep telefonu mesajıyla yapılması ne 
kadar doğru olduğu tartışılır. Davete katılıp 
katılmama konusunu düşüneceğim. 
Önümüzde daha bir hafta var, gelişmelere 
göre karar vereceğim” dedi.
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Sağda işbirliği konusunda 
son söz MKYK’nin

ATO’dan milletvekillerine karne
Anavatan Partisi 
ile Demokrat Parti 
arasında seçim 
işbirliğine yönelik 
çalışmalar devam 
ederken karar, 
bugün aday 
listelerindeki 
boşlukların 
tamamlanarak 
YSK'ya 
sunulması 
zorunluluğu 
nedeniyle 
netleşecek. 
Mumcu, ittifaka 
yönelik çalışmaları, 
DP Ankara 1'nci 
bölge 1'nci sıra 
adayı ATO Başkanı 
Sinan Aygün ve 
eski İzmir Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Burhan 
Özfatura ile Ümit 
köy'deki evinde sür 
dürürken, partisinin 
yetkili organı 
MKYK'yı da 
toplantıya çağırdı. 
Merkez sağdaki gö 
rüşme trafiği devam 
ederken, yapılan 
görüşmelerde uzlaş
ma sağlanması halin 
de Ağar'la görüşecek 
olan Mumcu, DP kur
mayları ile yaptığı 
görüşmelerin ardın

dan. ittifakı MKYK 
toplantısında ele 
alacak.
DP'nin seçim 
işbirliği önerisine 
ilişkin son karar 
ise MKYK toplan
tısında verilecek. 
Toplantının saat 
16.00'da yapılması 
planlanırken, 
ANAVATAN, 
bu toplantının 
ardından hangi 
İlerden aday 

göstermek istediğini 
de DP'ye bildirecek.
İKİNCİ GÖRÜŞME 
DE SONA ERDİ
ANAVATAN Genel 
Başkanı Erkan Mum 
cu'nun, Demokrat 
Partinin (DP) mil

letvekili adayları 
Ankara Ticaret 
Odası (ATO) Başkanı 
Sinan Aygün ve 
eski İzmir Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Burhan 
Özfatura ile ikinci 
görüşmesi de sona 
erdi.
Aygün ve Özfatu- 
ra'nın, Mumcu'nun 
Ümitköy'deki evinde 
dün yaptıkları 
ikinci görüşme yak
laşık 1.5 saat sürdü. 
ANAVATAN Grup 
Başkanvekili 
Süleyman Sarıbaş'ın 
da katıldığı görüş
menin ardından 
herhangi bir açıkla
ma yapılmadı.

Adana Ticaret Odası 
(ATO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Şaban-Baş, 
seçilecek her mil
letvekilinin faaliyet
lerini, iktidar partisin
den olup olmamasına 
bakmaksızın titizlikle 
takip edecek bir sis
tem oluşturacaklarını 
ve icraatlarına ilişkin 
"karne benzeri 
performans değer
lendirmesi yapacak
larını" söyledi.
Baş, yaptığı açıklama
da, tüm uyarılarına 
karşın bazı partilerin 
listelerinde kontenjan 
adaylarına yer verdik
lerini ancak bu konu
da yeni bir tartışma 
başlatmak istemedik
lerini söyledi. Baş, 
"Adana Ticaret Oda 
sı'nın; 113 yıldır Ada 
na'nın ekonomik ve 
sosyal hayatına yön 
veren bir kurum olma 
sının bilinci ve sorum 
luluğuyla aday listele 
rinin belirlenmesi 
öncesinde yaptığımız 
açıklamalarda, siyasi 
parti liderlerinden 
Adana'dan kontenjan 
adayı gösterilmemesi, 
bir başka deyimle, 
Adana dışından taşı
nacak 'ithal' nitelikli 
adayları kabul 
etmeyeceğimizi, 
adayların tümünün 
Adana'nın sorunlarını 

bilen ve bu sorunlara 
çözüm üretebilecek, 
Adana sevdalısı, ken
disini Adana'ya borç 
lu hisseden, çocuk
larının Adana'daki 
gelecekleri hakkında 
endişeleri olan, hatta 
kentin uzun yıllardır 
süren 'Bakanlık' özle 
mini giderebilecek 
kapasitede kişilerden 
oluşturulması 
konusunda hassas 
davranmalarını 
istemiştik" dedi. 
Ancak siyasi partiler 
tarafından açıklanan 
listelerde bu beklenti
lerinin tümüyle karşı 
(anmadığını belirten 
Baş, buna rağmen ' 
açıklanan isimler üze 
rinde tartışma yürüt
menin şu aşamada A 
dana'ya bir yarar sağ 
lamayacağını kaydet
ti. Bütün adayların 
kendilerini, parti lider
lerinin adayı gibi de 
ğil de, Adana halkının 
adayı olarak görmek 
ve bu sorumlulukla 
çalışmak zorunda 
olduğunu ifade eden 
Baş; şunları söyledi: 
"Geçtiğimiz dönemde 
Adana'yı temsil eden 
birçok milletvekili 
mizin listelerde veya 
seçilecek sıralarda 
bulunmaması, kentin 
TBMM'de yeni dö 
nemde yeni yüzler ve 

farklı bir vizyonla yer 
alacağının da haberci
sidir. ATO olarak geç 
tiğimiz dönemde gö 
rev yapan tüm mil
letvekillerine Adana 
için yaptıkları çalış
malardan dolayı şük 
ranlarımızı sunuyor, 
bundan sonraki ya 
şamlarında da başarı 
lar diliyoruz. Yeniden 
veya ilk kez seçilecek 
milletvekilleri ise Ada 
na'nın ekonomik ve 
sosyal so runlarının 
çözümü konusunda 
önümüzdeki dönem 
de önemli gayretlerde 
bulunacaklarına ve 
Adana'yı yeni bir 
heyecanla en iyi şekil 
de temsil edecekler
ine inanıyoruz. Yeni 
dönemde Adana 
Ticaret Odası olarak 
her milletvekilimizin 
faaliyetlerini yakından 
izleyerek Adana 
yararına her çalış
malarında yanlarında 
yer alacağız.
Performanslarıyla 
beğenimizi kazanan 
lara teşekkür edecek, 
beklentilerimizi karşı 
lamayanlara ise 
tenkitlerimizi sunar 
ken, bu konudaki 
memnuniyetsizliği 
mizi mensubu 
olduğu partinin 
en yetkili kişilerine 
aktaracağız."
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CHP, seçim kampanyasını 
şölenlere dönüştürecek

CHP, seçim kampanya 
sim şölenlere dönüş 
türmeyi amaçlıyor. 
Klasik miting yerine 
"Cumhuriyet ve 
Demokrasi" adıyla 
şölen düzenleyecek 
olan CHP, bu şölen
lerde sanatçıların 
konserlerine ve 
şovlara da yer ver
meyi planlıyor.
Seçim kampanyasının 
yaz mevsiminin en 
sıcak günlerine denk 
gelmesi CHP'yi ilginç 
arayışlara yöneltti. 
Mehmet Sevigen, pro 
paganda çalışmaları 
hakkında ANKA'ya 
açıklamalarda bulun
du. Bu seçimlerde mi 
ting yerine şölen yapa 
caklarını söyleyen 
Sevigen, "Biz miting
leri ortadan kaldırdık. 
Demokrasi ve Cum 
huriyet Şöleni yapaca 
ğız. Bunu yaparken 
de sazlı sözlü sanat 
çili ve iddialı şeyler 
olacak” diye konuştu. 
Şölenleri gece yapma 
konusunun gündem
lerinde olduğunu 
ifade eden Sevigen, 
"Yazın ortasında nasıl 
yapacağız sıcakta. 
Bu formüller içeri 
sinde /şıklandıra 
cağız. Şö len şeklinde 
olacak. Tam bir şölen 
hava sında, tam bir 
AKP' den kurtulma 
bayramı ve düğünü 
olacak’’ dedi.

DP’de mitinglere bir haftalık rötar
Demokrat Parti'de 
(DP), Anavatan 
Partisi'ye yürütülen 
'işbirliği* çalışmaları 
nedeniyle, miting 
programında 1 
haftalık rötar oldu. 
Eski başbakan 
Adnan Menderes'in

KflŞ€D€ BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER
UYGUN FİYATLARLA jOSl 
0 SAATTE TESLİM EDİLİR «g *5.
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Sevigen'in verdiği bil
giye göre, CHP'nin 
şölenleri yaz sıcağı 
nedeniyle ya sabah 
erken saatlerde ya da 
gece yapılacak. Öğle 
sıcağına denk gelen 
şölenlerde ise seç
men havadan dökülen 
suyla serinletilecek. 
SEÇİM FİLOSU HAZIR 
Hafta başında yürütü 
len seçim çalış
malarının sonuçla 
nacağını kaydeden 
Sevigen, seçim çalış
malarında kullanılmak 
üzere yurt dışından 
özel tasarlanmış 2 
adet tır kiraladıklarını 
söyledi. Tırların 
giydirilmesi çalış
malarının sürdüğünü 
belirten Sevigen, 4 
seçim otobüsünün de 
hazır olduğunu belirt
ti. Sevigen uçak ve 
helikopter de kiralaya

ilk mitingini yaptığı 
ve tutuklandığı yer 
olan Kütahya'da, 
yarın seçim miting 
lerine start vermeyi 
planlayan DYP 
Genel Başkanı 
Mehmet Ağar, 
Anavatan Partisi 

caklarını bildirdi. 
Cumhuriyet ve Demok 
rasi şölenlerinin kaç 
ilde yapılacağının 
çıkacak programa 
göre netleşeceğini 
ifade eden Sevigen, 
hedeflerinin 50 ili 
geçmek olduğunu 
söyledi. Propaganda 
çalışmalarında bütün 
iletişim araçlarını kul
lanacaklarının altını 
çizen Sevigen, mey
danlarda ana renk 
olarak “kırmızı-be 
yaz”ın kullanılacağını 
söyledi. Şölenlerde 
bir .çok sanatçının 
halkla buluşacağını 
belirten Sevigen, 
seçim şarkısının 
henüz netleşmediğini 
ancak, bu konuda 
kendilerine çok 
sayıda başvuru 
olduğunu dile getirdi. 
“Bu seçim çok farklı 

ile yeniden 
sürdürülen 
görüşmeler 
nedeniyle, miting 
programında
1 haftalık erteleme 
yaptı. Buna göre, 
bugün yapılacak 
olan Kütahya 

bir seçim olacak” 
diyen Sevigen şunları 
söyledi: 
"Seçimlerde işin 
güzel tarafı herkes 
taşın altına elini 
sokuyor. Bu seçimi 
farklı kılan şey, laik 
demokratik Türkiye 
Cumhuriyetine sahip 
çıkılması duyarlılığı. 
Herkes AKP’nin 
Türkiye'yi bölmek 
istediğini, takiyye 
yaptığını ve Türki 
ye'nin AKP'den bir an 
önce uzaklaşması 
gerektiğini düşünü 
yor. Halk, gerçekleri 
gördü. Artık taşın altı
na elini sokuyor. Top 
lum bize görev verdi 
biz birleştik. Şimdi 
genel başkanımızın 
halkla kucaklaşmasını 
sağlayacağız. Kısa 
cası, basmadık top 
rak, çalmadık kapı 
ve sıkmadık el 
bırakmayacağız. ” 
FİNAL 3 BÜYÜK 
İLDE
Sevigen, Cumhuriyet 
ve Demokrasi Miting 
lerine Mersin'den 
başladıklarını, finali 
ise Ankara, İzmir ve 
İstanbul'da aynı gün 
yapabileceklerini 
söyledi. Sevigen, 
"Sonlara doğru büyük 
şehirleri düşünü 
yoruz. İzmir, Ankara, 
İstanbul'u aynı 
günde yaparız diye 
düşünüyorum" dedi 

mitingi 
15 Haziran'a 
ertelenirken, 
Kütahya'yı 
sırasıyla, 
Tekirdağ, Hatay, 
Kocaeli ve 
Aydın mitingleri 
takip edecek.

AKP’nin seçim 
şarkısı belli oldu

AKP’nin seçim 
şarkısı belli oldu. 
AKP, meydanlardaki 
kalabalığı 70'li yılların 
unutulmaz şarkısı 
'Sev Kardeşim' ile 
coşturacak
Parti, 3 Kasım seçim
lerinde kullandığı 
'Ak Anadolu' şarkı 
sıyla birlikte Ozhan 
Eren'in AKP için 
bestelediği 'Yeniden' 
ve 'Herşey bu millet 
için* şarkılarını da 
mitinglerde kul
lanacak. AKP miting 
lerde çalacağı şarkı 
lan belirledi. AKP’nin 
seçim meydanlarında 
kullanacağı ana şarkı 
70'li yılların unutul
maz şarkısı 'Sev 
Kardeşim* olacak. 
Şarkıcı Şenay'ın ses 
lendirdiği 'Sev Karde 
şim* şarkısı AKP’nin 
seçim mitinglerinde 
meydanları dolduran
ları coşturacak. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
miting yaptığı illerde 
kullanılacak şarkının 
sözleri şöyle: 
"Bak kardeşim/Elini 
ver bana/Gel karde 
şim/Neşe getirdim 
sana/AI kardeşim/Ye, 
iç, gül, oyna/Sar kar 
deşim/Kolunu boynu- 
ma/Sev kardeşim/ 
Canım feda yoluna 
/Tap kardeşim/Tüm 
insanlara/Dünyaya 
geldik bir kere/ 
Kavgayı bırak her 
gün bu şarkımı 
söyle/Sevdikçe 
güler her çehre/ 
Amaçlar hep bir 
olsun/Kalpler birlik- 
te/Dünyaya geldik 
bir kere/Kavgayı 
bırak her gün bu 
şarkımı söyle/

Sevdikçe güler her 
çehre/Mutluluklar bir 
olsun/Acı birlikte." 
Parti, 'Kara tren' 
türküsü ile tanınan 
Özhan Eren'e yap
tırdığı 'Yeniden* adını 
taşıyan şarkıyı da 
seçim meydanlarında 
kullanacak.
3 Kasım seçimlerinde 
meydanları coşturan 
'Haydi Anadolu, Ak 
Anadolu* şarkısını da 
22 Temmuz seçimleri 
öncesinde yeniden 
kullanmaya karar 
verdLUğur Işılak'ın 
son albümü için 
hazırladığı 'Her şey 
Türkiye İçin' isimli 
şarkı da AKP’nin 22 
Temfriiiz seçimleri 
için kullanacağı 
şarkılar arasında 
yer alacak. Uğur 
Işılak'ın şarkısının 
sözleri ise şunlar: 
"Her şey Türkiye için/ 
Her bir akı karadan/ 
Seçtik memleket için/ 
En zorlu güzergah- 
tan/Geçtik memleket 
için/Hak olan doğru- 
muzu/Duyun bu 
çağrımızı/Herkese 
bağrımızı/Açtık mem
leket için/Her şey bu 
millet için/Her şey 
Türkiye için/ Rütbe 
miz şanımızdan/ 
Damar da kanımız
dan/ Kendi öz canı 
mızdan/Geçtik mem
leket için/Baba bildik 
devleti/Aziz bildik mil 
leti/Bir şahadet şer- 
beti/İçtik memleket 
için/Her şey bu 
millet için/ 
Her şey Türkiye 
için/Kınamadık 
elleri/Hoş tuttuk 
gönülleri/Taş atana 
gülleri/Saçtık 
memleket için".
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Asgari ücrete mini zam

Asgari ücret, 16 
yaşından büyükler 
için 1 Temmuz'dan 
itibaren yüzde 4'lük 
artışla net 419.15 
YTL'ye yükselecek. 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu kararı 
doğrultusunda, yıl 
sonuna kadar geçerli 
olacak asgari ücrette 
1 Temmuzdan itiba 
ren düzenlenmeye 
gidilecek.
Buna göre, halen 16 
yaşından büyükler 
için brüt 562.50, net 
403.03 YTL olan as 
gari ücret, brüt 585, 
net 419.15 YTL'ye 
yükselecek. Net 
asgari ücrette yapı 
lan artış 16.12 YTL 
olacak.
Halen 16 yaşından 
küçükler için brüt 
476.70, net 341.56 
YTL olan asgari 
ücret, 1 Temmuzdan 
itibaren brüt 491.40, 
net 352.09 YTL’ye 
yükselecek. Kapıcılar 
için brüt 562.50, net 
474.75 YTL olarak

3 milyon işsizden 
814 binine ödeme
İstanbul Serbest Mu 
hasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası 
(İSMMMO), uygula
maya başladığı Mart 
2002 tarihinden 31 
Mart 2007 tarihine 
kadar geçen sürede 
işsizlik Sigortasın 
dan yaklaşık 3 mil 
yon işsizden sadece 
814 bin kişinin yarar
landığını bildirdi. 
İSMMMO tarafından 
hazırlanan raporda, 
30 Nisan 2007 itiba 
rıyla işsizlik Sigorta 
sı Fonunun toplam 
varlığı 25 milyar 869 
milyon YTL iken, 
sigorta giderlerinin 
1,2 milyar YTL ve 
ücret garanti fonu 
nun 7 milyon 16 bin 
YTL ol duğuna 
dikkat çekildi, 
işsizlik Sigortasına 
bugüne kadar 907 
bin 941 kişinin 
başvuruda bulun

uygulanan asgari 
ücret ise brüt 585, 
net 493.74 YTL'ye 
ulaşacak.
Temmuz ayında 
yapılacak düzen
leme, asgari ücret 
üzerinden yapılan 
kesintileri ve işvere 
ne maliyeti de artıra
cak. Asgari ücretten 
16 yaşından büyük 
işçiler için yapılan 
kesinti 165.85, 16 
yaşından küçük 
işçi ler için yapılan 
kesinti 139.31, 
kapıcılar için yapılan 
kesinti 91.26 YTL'yi 
bulacak.Asgari 
ücretin işverene 
toplam maliyeti 16 
yaşından büyük 
işçiler için 710.78, 
16 yaşından küçük 
işçiler için 631.22, 
kapıcılar için 
710.78 YTL olacak 
Yeni asgari ücretle 
birlikte sosyal 
sigortalar primine 
esas kazancın alt ve 
üst sınırı da 
değişecek.
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duğu ve 814 bin 
104 kişinin işsizlik 
ödeneği almaya hak 
kazandığı ifade 
edilen açıklamada, 
Nisan 2007 dönemi 
içerisinde 103 bin 
251 kişinin işsizlik 
sigortası fonundan 
yararlanabildiği 
belirtildi.
Raporda, uygula
maya başladığı Mart 
2002 tarihinden 31 
Mart 2007 tarihine 
kadar geçen sürede 
İşsizlik Sigortasın 
dan yaklaşık 3 mil 
yon işsizden sadece 
814 bin kişinin yarar
landığı kaydedildi. 
Raporda, özellikle 
yüksek maaş alan ve 
buna göre yüksek 
tutarda pirim ödeyen 
sigortalılar işsiz 
kaldıklarında, düşük 
tutarda işsizlik 
yardımı aldıklarına 
işaret edildi.
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TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11 
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

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
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CBAL Türkü ve Şiir Gecesi’nde buluştu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, 
şiir ve türkü çalışma 
grubu tarafından 
organize edilen 
Türkü ve Şiir şöleni 
geçtiğimiz akşam 
Kültür Merkezi’nde

yapıldı. Geceye; 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, Okul Müdürü 
İdris Aka, öğretmen

ler ve çok sayıda 
öğrenci topluluğu 
katıldı. Celal Bayar 
Anadolu Lisesi müzik 
öğretmeni Metin 
Yeşildal ve Edebiyat 
öğretmeni Haşan 
Ülker tarafından 
organize edilen

gecenin açılış 
konuşmasını yapan 
Okul Müdürü İdris 
Aka; şiir ve müziğin 
birbirinden ayrılmaz 
iki sanat dalı 
olduğunu belirterek 
sözlerini şöyle 
sürdürdü. "Şiir; düş 
gücüne, hayale, im

geye gönüle seslenen 
bir edebi türdür, 
türkülerimiz ise Ana 
dolu’nun yanık yüre 
ği, atan damarı, duy
gusallığıdır. İşte bu 
denendir ki;etkinliğin 
adını türkü ve şiir 
gecesi koyduk" 
Sahne alan 10

öğrenci şiirle, 
4 öğrenci ise türkü
leriyle geceye katılan 
konuklara unutulmaz 
anlar yaşatırken, 
gecenin sonunda 
Okul Müdürü İdris 
Aka mikrofonu eline 
alarak, öğrencileriyle 
birlikte düğet yaptı.

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

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

ACİLSATILIKveKİRAUKLARINIZİÇİNBİZİARAYffllZ

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE
Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE g

Manastır Dilek Sitesinde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 E

14

_ _ _ _ _ _ _ _ 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. 
LjflMİİOlM Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

SEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

I Tel: 513 2474 Fax: 51410 21 |
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teli Spot Salonu voleybol maçlarıyla şenleniyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kamu Kurum ve 
kuruluşları ile Özel 
Sektörler arasında 
Kaymakamlık 
tarafından düzenle
nen Voleybol 
Turnuvasında 
izleyenler voleybola 
doyuyor.
Akşamlarını kapalı 
salona gelerek 
voleybol izlemekle 
geçiren sporseverler 
.özlemlerini

gidermenin sevincini 
de yaşıyorlar.
Oynanan maçlarda 
Endüstri Meslek 
Lisesi Ali 
Kütahya'yı 3-1 
yenmeyi başardı. 
EML setleri 25-22, 
26-24 ve 25-12 
alırken Ali Kütahya 
tek set sayısını 
25-15'le aidi. 
İkinci maçta ise 
Garnizon Komutanlığı 
ile Emniyet karşı 
karşıya geldi.

İIIJIIHIİIIII

iılI«K-

*

'i'r/ı baroma
MTIUJİI

İlk maçını yenik 
kapatan 
Emniyetspor, 
ikinci maçında 
bir set almayı 
başardı.
Garnizon 
Komutanlığı 
takımı'nın 3-1 
kazandığı 
maçta 
setleri 25-11, 25-15 
ve 25-18 alırken 
Emniyetspor 
25-21 'lik setle 
teselli buldu.

Voleybolcuların Slovakya randevusu
A Milli Erkek Voleybol Takımı Slovakya'ya gitti.

J A Milli Erkek 
Voleybol Takımı, 
Avrupa Ligi C 

. Grubu'nda, 8 ve 9
Haziran'da deplas-

I manda Slovakya ile 
i yapacağı karşılaş- 
' malar için bu 

ülkeye gitti.

Slovakya'ya 
liderlik için g 
ittiklerini belirten 
Milli Takım 
Antrenörü Işık 
Menküer, "Grup finali 
gibi bir maç olacak. 
Biz kazanmak 
istiyoruz. Çok iyi 

bir takımız, genç, 
dinamik, birbirini 
seven bir ekip 
oluşturduk. İnşallah 
bu takım bundan 
sonraki seneler 
daha yukarılara 
ve daha büyük 
hedeflere gider"

diye konuştu. 
Romanya ile deplas
manda, Letonya ile 
Konya'da karşılaşan 
ve 4 maçta 4 galibiyet 
alan milliler, grupta 
averajla Slovakya'nın 
ardından ikinci 
sırada buluyor.
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İkinci kümede sona geliniyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa ikinci 
amatör küme 
3.ncü grupta 
birincilik 
mücadelesi yapan 
iki takımımız

iddialarını son 
haftaya kadar 
sürdürüyorlar. 
Geçtiğimiz hafta 
Gemlik'te 
oynadıkları 
derbi maçında 
berabere kalarak

aynı puanla 
iddialarını 
sürdüren Öz 
Karadenizspor 
ile Kurşunlu 
Belediyespor son 
iki haftaya averajla 
bir ve ikinci 

sırada giriyorlar. 
18 puan ve 
averajla ilk sırada 
bulunan Kurşunlu 
Belediyespor 
Cumartesi günü 
saat 16.00 da Gemlik 
Atatürk stadında

İznik Yolörenspor 
karşısında 
3 puan hedefiyle 
sahaya çıkacak. 
Yine 18 puan ve 
averajla 
ikinci sırada 
bulunan

Öz Karadenizspor 
saat 17.00 de 
Orhangazi 
Göl Tesislerinde 
birincilikten 
kopmamak 
için mücadele 
edecek.

Gemlikli olgunlar Merinosla döktürüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa'da düzenlenen 
21. Olgunlar 
Turnuvası'na 
Hakan Ticaret 
ismiyle katılan 
Gemlikli olgunlar 
takımı çeyrek 
finalde oynadığı 
Uray Teknik 
takımını 4-1 
yenerek yarı 
finale adını 
yazdırdı.
Merinos sahasında 
oynanan maçın 
ilk yarısını 
Mehmet 
ve Nurdoğan'ın 
attığı gollerle 
2-0 önde kapatan 
Gemlikli Olgunlar 
ikinci yarının 
başında yedikleri 
penaltı golüne 
rağmen oyundan 
kopmadılar, 
ilerleyen dakikalarda 
Bilal ve Dursun'la 
iki gol daha bulan 
Gemlik olgunlan 
sahadan 4-1 galip 
ayrılarak yarı 
finale kalmaya 
başardılar.
BAŞARIYA 
YEMEKLİ ÖDÜL 
Merinos sahasındaki 

ı turnuva maçlarını

izleyen ve 
Gemlikli olgunlara 
hayran kaldığını 
dile getiren 
Engürücük 
Köyü’ndeki 
Şahinoğulları 
Tomruk Deposu 
Genel Müdürü 
Erdal Aktay takıma

TUFAD-BURSA OSMANGA 
21 OLGUNLAR FUTBOL

moral yemeği verdi. 
Kurtul Köyü 
yakınlarındaki 
Öz Akçaabat 
Izgara salonunda 
futbolcu ve 
eşlerini ağırlayan 
işadamının jesti 
takıma büyük 
moral oldu.

Gemlikli Olgunlar 
yarı final maçında 
Sah günü akşamı 
saat 18.00 da 
Merinos sahasında 
Merinos takımı 
destekli Güzel 
Ufuk Elektrik 
takımıyla 
yapacak.

İr Om

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kansızlık beyin fonksiyonlarını etkiliyor
Samsun Devlet Has 
tanesi İç Hastalıkları 
ve Kan hastalıkları 
(Hematoloji) Uzmanı 
Doç. Dr. İrfan Kuku, 
kansız kişilerde ne 
fes darlığı, çarpıntı, 
göğüs ağrısı ve uzun 
dönemde de kalp yet
mezliğinin ortaya çık
abileceğini söyledi. 
Kansızlığın, baş 
dönmesi, baş ağrısı, 
kulak çınlaması, kon
santrasyon bozuk
luğu ve çabuk 
sinirlenmeye sebep 
olduğuna dikkat 
çeken Doç. Dr. Kuku, 
kansız kişilerin çok 
üşüdüğünü ve cilt 
renklerinin daha so 
luk olduğunu söyle
di. Ellerde ve ayak
lardaki karıncala- 
maların kansızlık 
habercisi olabileceği
ni belirten Doç. Dr. 
İrfan Kuku, "Kaslarda 
güçsüzlük ve çabuk 
yorulma, iştahsızlık, 
ağız kenarında çat
laklar, tırnaklarda 
kolay kırılma, dilde 
yanma ve saç dökül 
mesi de kansız has 

talarda görülebilmek
tedir. Kansızlığın 
sebebini erken 
öğrenmek ve 
zamanında gerekli 
önlemleri almak bazı 
durumlarda hayat 
kurtarıcı olabilir. Bu 
nedenle, bir kişide 
kansızlık tespit 
edildiği zaman, bu 
kansızlığa yol aça
bilecek tüm neden
lerin araştırılması 
gerekmektedir" dedi. 
Kansızlığı olan hasta
ların, çeşitli kan 
yapıcı ilaçlardan ya 
da kan verilmesinden 
fayda görebileceğini 
hatırlatan Doç. Dr. 
İrfan Kuku, kansızlı 
ğa neden olan hasta 
lığın ne olduğunu 
anlamadan, sadece 
kansızlığı düzeltmek 
ile zaman kaybet
menin doğru olma 
dığının altını çizdi. 
Kanser gibi kansı
zlığa yol açabilen 
ciddi hastalıkların bu 
süre içerisinde ilerle 
meşini sürdürerek 
telafisi zor sağlık 
problemlerine sebep 

olabileceğini eden 
Doç. Dr. Kuku, 
"Kansızlığın tedavisi 
ve takibinde hekimler 
kadar hastalara da 
iş düşmektedir. 
Hastalar doktorların
dan mutlaka kansı- 
zlıhklarının nedenini 
sormaları, tedavileri
ni aksatmamaları ve 
düzenli kontrollere 
gitmeleri gereklidir. 
Kansızlık 
durumlarında iş 
işten geçmeden, 
yani testi kırılmadan, 
hem hekimin hem de 
hastanın gerekli 
önlemleri alması 
gerekmektedir.
Sonuç olarak; kansı
zlığı, başka bir 
hastalığın işareti ola
bileceği için ciddiye 
almak gerekmektedir. 
Bu nedenle, tahlil
lerinde kansızlığı 
tespit edilen kişiler 
erken tanı ve uygun 
tedavi için zaman 
kaybetmeden hema
toloji polikliniklerine 
(kan hastalıkları ) 
müracaat etmelidir" 
diye konuştu.

Bebeklerin güneşe ihtiyacı var
Ondokuzmayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. 
Şükrü Küçüködük, 
bebeklerin sağlıklı 
gelişimi için aldığı 
gıdalar kadar güneş 
ışığının da önemli 
olduğunu bildirdi. 
Prof. Dr. Küçüködük, 
D vitamininin kemik 
gelişimi için önemli 
olduğuna işaret etti. 
D vitamini eksik
liğinde raşitizm 
hastalığının geliştiği
ni belirten Prof. 
Dr. Küçüködük, 
raşitizmi! bebeklerin 
bıngıldağının geç 
kapandığını, diş
lerinin geç çıktığını, 
oturmasının ve 
yürümesinin gecik
tiğini, kemik gelişi
minin ise bozul
duğunu söyledi. 
"Bebeğin sağlıklı 
gelişimi için aldığı 
gıda ne kadar önemli 
ise güneş ışığı da o 
kadar önemlidir"

çok soğuk olmayan 
havalarda, günde en 
az 2 saat kadar dışarı 
çıkarılarak güneş 
ışığından yarar
landırılması 
gerektiğini söyledi. 
Prof. Dr. Küçüködük, 
yaz aylarında 2-3 
aylık bebeklerin 
güneş ışığından 
yararlandırılabilmeleri 

tutulmaya başla 
nabileceğini bildirdi. 
Güneşin yararlı 
olduğu kadar zararlı 
olabileceğine de 
dikkati çeken Prof. 
Dr. Küçüködük, 
yaz aylarında 
çocuklarda güneş 
çarpmalarına 
karşı dikkatli olun
masını istedi.

İyot eksikliği 
zeka geriliğine 
yol açıyor

Erken gebelikte yeter
ince iyot alınmaması, 
doğacak çocuğun okul 
çağında diğer çocuklara 
göre zekasında geriliğe 
ve daha ciddi hastalık
lara yol açabiliyor. 
Konya İl Sağlık Müdürü 
Dr. Haşan 
Küçükkendirci, dünyada 
önlenebilir zeka geril

iğinin en önemli 
nedeninin iyot eksikliği 
olduğunu belirtti. Küçük 
kendirci, "İyot eksikliği 
en yıkıcı etkilerini erken 
gebelik döneminde 
beyin ve merkezi sinir 
sisteminin gelişimini 
bozarak, özellikle okul 
çağındaki çocuklarda 
geri dönüşü mümkün 

olmayan öğrenme 
yeteneğinde azalmayla 
göstermektedir. Günlük 
alınması gereken miktar 
ise bir toplu iğne başı 
kadar az bir miktar dır" 
dedi. Ülkemizde in san
ların besinler ve içme 
suyu yoluyla yeterince 
iyot alamadığını da dile 
getiren Dr. Haşan Küçük 

kendirci, "İyot yetersiz 
liği hastalıklarını önle
mek için alınacak başlı
ca ön lem, bireylerin iyot 
alını mini arttırmaktır. 
Bu ne denle sofralık 
tuzlar iyot ça zengin
leştirilmiştir. Bu tuzlar
daki iyot, ısı, ışık ve 
nemden olumsuz 
etkilenir.” dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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. 51310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
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 613 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

______ OTOBÜS_______

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DENİZ OTOBÜSÜ

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 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 51417 00

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

NÖBETÇİ ECZANE
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SENA ECZANESİ 

D.Subaşı Mh. Ş.Mehmetçik Sk. 
Tel: 513 01 02 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 34 SAYI : 2770 
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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DUYURU
GEMLİK GÜBRE SANAYİİ 

PERSONEL ALIM İLANI
Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.’ne ait Gübre 

Fabrikası’nın İşletme Bölümü’nde çalıştırılmak 
üzere aşağıda belirtilen özelliklere sahip personel 
alımı yapılacaktır.

- Askerliğini yapmış, deneyimli;
■ Endüstri Meslek Lisesi’nin Kimya, Elektrik, 

Kaynak-Montaj,
Torna- Testiye bölümünden mezun teknik 

personel,
■ İş makinesi operatörü (kepçe, dozer, portif, vinç 

operatörü) alınacaktır.

Son müracaat tarihi 15.06.2007 mesai bitimine 
kadar olup, başvuru formları 
www.gemlikgubre.com.tr adresinden ya da fabrika 
ana nizamiyeden temin edilebilir.

MÜRACAAT:
E- mail adresi: bilgiişlem@gemlikgubre.com.tr
Fax : (0224) 519 00 93 - 519 00 85
Ata Mahallesi Gemsaz Mevkii GEMLİK I BURSA 

adreslerinden yapılacaktır.

■

400 KİŞİLİK

TERAS
SALONUMUZDA^
KINA ve NİŞAN 
CEMİYETLERİ

ULAŞIM DAHİL

...

400KİJİLİKORGANİZASYONUMUZİÇİN

p O O O O O

«W

? VİDEOPHLERİ

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Um urbey I GEMLİK ) 
TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0.536 570 65 9? • www.suren.com.tr [f

VARAN

MİZAN MÜHENDİSLİKTEN
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
B Airfel Petek (6mt) 
it Airfel vana 12 adet 

Fırat folyolu boru tesisatı 
gO;Dogalgaz iç tesisat

- •; r

VARAN2 KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL 

M 60.00- YTL’den başlayan taksitler
ARTIK KİMSE

KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN
Mak. Müh.

Erdal DOĞRU
Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh.
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YSK;‘Erbakan ve 
DEP’liler aday olamaz’ 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muam 
mer Aydın, eski Başbakanlardan Nec 
mettin Erbakan ile 3 eski DEP millet 
vekilinin 22 Temmuz genel seçimi için 
yaptıkları adaylık başvurularının kabul 
edil mediğini açıkladı. Sayfa 7’de

Gemlik Belediye Meclisi’nin Haziran ayı ikinci toplantısı dün yapıldı

Meclis, Encümene Tibel Oteli 
tahliye etme yetkisi verdi

Dün toplanan Belediye Meclisi, 
İmar Komisyonu’n dan gelen rapor
ları görüşerek karara bağladı. 
Belediye’nin yarı hissesine sahip 
Tibel Otel’i işleten Recep Yüzü 
cügil’in tahliye edilmesi yeni işletici 
şartnamesi hazırlanması için Beledi 
ye Encümeni’ne yetki verilmesi ka 
bul edildi. Tibel Otel’in dereye doğru 
büyütülmesi istemi ise reddedilir 
ken, Festival AlanTnın siyasi partiler 
tarafından kullanılması uygun 
bulunmadı. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ANAP’ın sonu
Siyasi partiler de insanlar gibi doğar 

büyür ve ölürler..
Anavatan Partisi’de bunlardan biri..
Eski Başbakanlardan Merhum Turgut 

özal tarafından 12 Eylül 1980 askeri dar 
besinden sonra kurulan ve yapılan seçim
lerde mecliste çoğunluğu sağlayarak ikti
dara gelen ANAP, şimdi ölüm döşeğinde..

Turgut özal ile iki dönem yaşanan iktidar, 
özal’ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesi, 
Mesut Yılmaz’ın genel başkanlığa gelme
siyle başlayan gerileyiş, Erkan Mumcu ile 
bitişe doğru gidiyor. Devamı sayfa 5’de

Nurettin Avcı, 
II Genel 
Meclisi

Başkanı oldu

İl Genel Meclisi’nin 
AKP'li Başkanı Meh 
met Tunçak'ın Mil 
letvekilliği için göre 
vinden ayrılmasın
dan sonra bu göre 
ve Gemlik AKP 
İl Genel Meclis 
Üyesi Nurettin Avcı 
seçildi. Sayfa 2’de

Anavatan seçimlerden çekildi
22 Temmuz’da yapılacak olan milletvekili seçimleri yaklaşırken, dün sürpriz 
bir gelişme yaşandı. DYP ile DP çatısı altında birleşemeyen Anavatan Partisi, 
seçimlerden çekileceğini açıkladı. Anavatan Partisi’nin Demokrat Parti lis
telerinden de aday gösteremeyecek. Bazı ANAP’lılar, DP listesinden seçim
lerde yer alması DP Genel Başkanı Mehmet Ağar’ın in siy ati fi ne bırakıldığı 
belirtilirken, ANAP’lıların DP’yi desteklemesi istendi. Haberi sayfa 8’de

Onur Övmen, bugün Gemlik’te
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22 Temmuz günü yapılacak olan Milletvekili seçimle 
rinde CHP Bursa 1. nci sıra Milletvekili adayı olan 
Emekli Diplomat Onur Öymen, bugün ilçemize gelerek, 
Dilek Aile Çay Bahçesi’nde partililerle buluşacak.
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Buluşma
I Gürhan ÇETİNKAYA

Onur Öymen....
CHP'de adaylar kesinleşti...
Milletvekili adaylarının seçim kampan 

yaları başladı..
Gemlik ilk konuğunu bugün ağırlıyor..
CHP Bursa Milletvekili Adayı Onur 

Öymen..
Onur Öymen ithal aday..
Ama..
Bana göre...
Onur Oymen Türkiye Milletvekili adayı..
Onun niteliği, bilgi birikimi ve devlet 

adamlığı kişiliği aday olduğu her seçim 
bölgesine önemli katkı yapar..

Onur Öymen, emekli büyükelçi.
Halen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 

Milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı..

Onur Öymen klasik politikacılardan çok 
farklı..

Yaklaşım biçimi ve gerçekleştirdikleriy 
le bu farkı çok net olarak ortaya koyuyor.

Çabalarını Türkiye'nin dünyadaki 
yerinin daha sağlam temeller üzerine otur
tulması üzerinde yoğunlaştırıyor.

Çağdaşlık, demokratlık, değişimcilik 
ve ulusal çıkarları doğru tanımlıyor,bu 
kavramları kullanarak ulusu kandıran 
karşı devrimcilerin çanlarına ot tıkıyor...

Türkiye'nin ulusal çıkarlarının, başka 
ülkelerin ulusal çıkarları adına reddedil 
diği, başka ulus devletlerin varlıkları ve 
menfaatleri adına Türkiye'nin ulus-devlet 
yapısının yadsındığı günümüzde Onur 
Öymen'in geliştirdiği ve ortaya attığı 
tezler özel anlamlar içeriyor..

Onur Öymen "geleceği yakalaması" 
için neler yapılması gerektiğine de kafa 
yoruyor..

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştir 
diği büyük reformlarla yeniliklere açık ve 
dünyanın en ileri gelişmelerini benimsem
eye hazır bir toplum olduğunu kanıtlayan 
Türk halkının, şimdi de çağının en ileri 
toplumları arasında yer almak istediğin
den kuşku duyulmaması gerektiğine 
dikkati çekiyor..

Devletin, değişen dünya koşullarında 
üstlenmesi gereken ekonomik, sosyal, 
kültürel işlevlere ilişkin yeni düşünceleri 
dile getiriyor.

I Demokrasi anlayışındaki evrimi, ülkele 
rin siyasal yapılarındaki değişimi irdeliyor. 
Avrupa Birliği nin kendini yenileme 
çabalarını ve Helsinki Zirvesi nden sonra 
Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini nasıl 
hızlandırabileceğini her fırsatta açıklıyor.

Türkiye'nin çağın en ileri devletleri 
arasında yer alması için yapması gereken 
atılımları araştırıyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında köklü 
reformları başarıyla sonuçlandıran 
Türkiye'nin, zengin birikimi ve deneyimi 
ile, 21. yüzyılda çağın en ileri ülkeleri 
arasında yer alabileceğini örneklerle 
kanıtlıyor.

Onur Öymen Türkiye için önemli bir 
şans..

Bursa için de öyle..
Türkiye'nin bu şansı çok iyi değer

lendirmesi gerekiyor..

Sonunda önlem alındı
İlfilJKI

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te bulunan 
eski evlerin önlerinde 
alınmayan önlemler 
vatandaşlara 
tehlike yaratırken, 
bazılarında ise 
önlem alınmaya 
başlandı.
Bahkpazarı 1 Notu 
Cadde girişinde 
bulunan Tangün 
Ailesi’ne ait eski 
ve kullanılmayan 
evin cadde ve deniz 
tarafına belediye 
ekipleri tarafından 
beton bariyer 
konularak, araç 
park edilmesi 
ve geçmesi 
yasaklandı. 
Duvarlarına tehlike 
yarattığı ve park 
etmenin yasak 
olduğu yazılan eski

evin yanına 
uzun süre araçlar 
park ederek 
tehlikeye davetiye 
çıkarılıyordu.

Eski ve yıkılmaya yüz 
tutan evlerin belediye 
tarafından tehlike 
yaratmaması için 
yıkılmaları gerektiği

savunulurken, 
beton bariyerle 
kapatılması 
geçici önlem 
olduğu belirtildi.

Nurettin Avcı, İl Genel Meclisi Başkanı oldu

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ NDE 

KİRALIK DAİRE 

Tel : 513 96 83 GEMLİK

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İl Genel Meclisi'nin 
AKP'li Başkanı 
Mehmet Tunçak'ın 
Milletvekilliği 
için görevinden 
ayrılmasından 
sonra bu göreve 
Gemlik AKP 
İl Genel Meclis 
Üyesi Nurettin Avcı 
seçildi.
AKP Bursa İl 
Genel Meclisi 
grubunda 
üç aday arasında 
yapılan oylamada 
Nurettin Avcı, 
25 oy alırken 
diğer adaylar 
ise 18 ve 17 oy 
aldılar.

Çıkan sonuca 
grup kararının 
alındığı toplantıda 
tek aday kalan 
Nurettin Avcı 
il Genel Meclisi’nin 
yeni başkanı oldu. 
1994-1999 yılları 
arasında Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
görevinde bulunan 
Nurettin Avcı, 
2004 yerel seçim
lerinde AKP'den 
İl Genel meclis 
Üyeliğine seçilmişti. 
Nurettin Avcı 
geçtiğimiz yıl İl 
Genel Meclisi 
Daimi Encümen 
üyeliği görevinde de 
bulunmuştu.
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Gemlik Belediye Meclisi’nin Haziran ayı ikinci toplantısı dün yapıldı

Encümene Tibel Otel'i
tahliye etme yetkisi verildi
Dün toplanan Belediye Meclisi, İmar Komisyonu’ndan gelen raporları 
görüşerek karara bağladı. Belediye’nin yarı hissesine sahip Tibel Otel’i 
işleten Recep Yüzücügil’in tahliye edilmesi yeni işletici şartnamesi hazır
lanması için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi kabul edildi. Tibel 
Otel’in dereye doğru büyütülmesi istemi ise reddedilirken, Festival 
Alanı’nın siyasi partiler tarafından kullanılması uygun bulunmadı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi Haziran 
ayı toplantılarını 
tamamlarken, 
Belediye’nin ortak 
sahibi olduğu 
Tibel Otel 
İşletmecisi 
hakkında Belediye 
Encümeni’ne tahliye 
davası açma ve yeni 
ihale şartnamesi 
hazırlama yetkisi 
verildi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
başkanlığında 
toplanan Belediye 
Meclisi, Pazartesi 
günkü toplantıda 
komisyonlara 
havale edilerek, 
meclise gelen 
konuları görüşerek 
karara bağladı. 
İmar Komisyonu 
Başkanı Cemal 
Aydın Ay bey, 
TEDAŞ'ın ilçe 
içinde ihtiyaç 
duyduğu yerlere 
konacak trafolar 
için belirlenen 
yerler hakkında 
bilgiler verdi.
Trafo yerlerinin 
bazıları oy birliği 
ile, bazıları ise 
oy çokluğu ile

kabul edildi. 
Jandarma 
karşısında 
bulunan Akman 
Yapı Kooperatifi’nin 
kullanmakta olduğu 
yolun 18 uygula
masına alınarak, 
imar yolu olarak 
yapılması oy birliği 
ile kabul edilirken, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın Tibel 
Otel’in dere yanında 
yapmak istediği 
ek bina için kıyı 
kenar çizgisine 
tabi olduğundan 
komisyonun ret 
kararı oy birliği 
ile kabul edildi. 
Festival alanının 
kimlere ve nasıl 
tahsis edileceğini 
konusunda 
Çevre Sağlık 
Komisyonu Başkanı 
Dr. Haşan İnce 
konunun Encümen'e 
yetki verilmesini 
uygun bulduklarını 
belirtti.
Mecliste tartışılan 
görüş sonucu 
Festival alanının 
siyasi partiler 
dışında 
Kaymakamlık 
talebi halinde 
tahsis edilmesi

İmar Komisyonu Başkanı Cemal Aydın 
Aybey, TEDAŞ'ın ilçe içinde ihtiyaç 

duyduğu yerlere konacak trafolar için 
belirlenen yerler hakkında bilgi verdi.

görüşü benimsendi. 
Yapılan oylamada 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
3 meclis üyesinin 
ret oyu vermesine 
karşılık oy çokluğu 
ile Encümen'e 
yetki verilmesi 
kararı verildi.
TİBEL 
İŞLETMECİSİNE 
TAHLİYE
DAVASI 
Öte yandan 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Gemlik 
Belediyesi’nin 
yarı yarıya ortak 
oldukları Tibel 
Otel’in yeterince 
kullanılamadığı 
gerekçesiyle

TSO Meclis 
Başkanlığınca 
Belediye 
Başkanhğı’na 
gönderilen yazı 
ile işletmecisi 
hakkında tahliye 
davası açılması 
ve yeni şartname 
hazırlanarak 
ihaleye çıkarılması 
istenmişti.
Recep Yüzücügil’in 
Otel’in yapılışından 
bu yana işletmeci 
liğini yaptığı Tibel 
Otel için Meclis 
tahliye davası açma 
ve yeni şartname 
hazırlamak için 
Encümen'e oy 
birliği ile yetki 
verdi.

Vicdanca
Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Parantezdeki mebus kadınlar
Anadolu'nun çeyiz 

sandığından ne kadınlar 
gelmiş geçmiş... Oya gibi 
işlenmiş kadınlar... Dilleri, 
yüzleri, eğitimleri ve bilgi
leriyle...

Benim en çok ilgimi ise 
Satı Kadın (*Hatı Çırpan) 
çekti. Hani türban mürban 
diye tartışılır ya... Siz asıl 
parantez içinde kalana 
bakın!..

Tarihin çekmecelerinde, sandukasının içinde o 
kadınlar. Anadolu kadını demek; gerektiğinde yaş
mağını, çarşafını sıyırıp atan 'devrimci* kadındır.

Migreni tutanların tedavi (!) niyetine başlarına 
bağladıkları-hem de sıkı sıkıya- yemeninin düğümünü 
çözdükleri an; sancıdan kurtulan kadınlar yaşar yanı 
başlarımızda. Ruhbanlığın tespih tanelerinden 
söküldüğü o dönemdeki mebus kadınlar ile bugünün 
kadın adaylarına baktığımda dökülen tanelerin hala 
dizilmelerine hayret ediyorum!

Özellikle 'Satı Kadın'ı sevdim. Okumuşluğuna dair 
bir belge yok. Sadece mebus olması için köyünden, 
tarlasından kopartılıp getirilen 'Satı Kadın'ın bindal
lısını bilirim. O bindallısını inatla taşıma mücadelesini 
görürüm gizli kalmış parantezlerde.

Bugün kentlileşemeyen ve zengin bölgelerden oy 
toplayan Ulusalcı-milliyetçi CHP; bakın o dönemde 
Ankara'dan kimi aday göstermiş!

Satı Kadın köyünden getirilip mebus yapılmış.
CHP'nin o dönemdeki yöneticileri, Satı Kadın'a 

köylü kıyafetiyle Meclis'e gelmemesini söylerler- 
Bugünkü CHP'nin genetiği-. Saçlarını açmalıdır.

Köylüm 'Satı Kadın', geniş alnını ortaya çıkararak 
atkuyruğu yaptığı saçlarını, yemenisinden içinden fır
latır gibi açar. Kravatlı bir takım elbiseyle Meclis . 
kürsüsündeki yerini alır. Ancak; O, köyünün ruhunu 
taşıyan güllü bindallısını normal yaşamında üstünden 
hiç eksik etmez.

Satı Kadın'ın bu giyim tarzını.Atatürk'e şikâyet bile 
ederler. Öyle yazıyor kendisiyle görüşen Nezihe Araz.

Atatürk'ün kıyafet konusundaki yanıtı şaşırtıcıdır: 
"O yapacağını bilir. Ne isterşe öyle yapsın, hiçbir 

şeye zorlamayın."
Anadolu köylüsü olarak yaşar Satı Kadın ve resmi 

törensiz bir köylü milletvekili olarak toprağa saklanır...
İşte Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 

'örtülü' bir kadın milletvekilinin kıyafetiyle ilgili çarpıcı

21. yüzyıldayız... Kadın özgürlüğü diye ortalıkta 
dolaşanlar, bugün 'Satı Kadın'ı bulsalar belki de yer
den yere vururlar... Vay efendim Meclis'te böyle dışarı
da böyle diye!

Satı Kadın'ın fotoğrafına bakıyorum... 72 yıl önce 
tarlasından ve muhtarlık görevinden kopartılıp bindal
lısı ve başında örtüsüyle Ankara'nın tek kadın mil
letvekili olan 'Satı Kadın'ın yanına orta okul mezunu 
Bursa mebusu Şekibe Insel'i de koymalıyız.

O dönemde eğitim ve kültür seviyesi yüksek kadın
larımız var, Meclis'te. Londra'da yüksek eğitim almış, 
Paris Sorbonne Üniversitesi mezunu olan kadınların 
Arapça, Fransızca, Rusça, İngilizce ve Almanca konuş
tuklarına tanık oluyoruz.

Unutmayınız; Halide Edip Adıvar da milletvekili 
olduğunda çarşafını fırlatan kadınlarımızdan.

1935'teki Meclis'e bakmaya devam edelim.
Kadınlardan beşi okul müdürü, altısı belediye 

meclisi üyesi, ikisi çiftçi, ikisi öğretmen, biri muhtar, 
biri doktor, biri de emekli eğitimciydi. Görüldüğü gibi 
bu dönemde seçilen kadınların yüzde 70'e yakını yük
sek öğrenimli. Yani hemcinslerinin oldukça üstünde 
bir eğitim ve kültür seviyesine sahip Anadolulu kadın
lar.

Şimdi bakın bakalım adaylarımızdan kaçı yabancı 
dil biliyor? Dünya kentlerini gezmişler mi? Siyasi 
deneyimleri ne kadar? Ne gibi hizmetlerde bulun
muşlar?

Çok geç çok! Parti başkanlarının 'çağdaş' olarak 
sundukları kadınlar ne kadar şanslı?

Hangi parti Ankara'dan ilk sırada bir kadını aday 
gösterdi? Satı Kadın var mı aralarında?

Bulunamadı mı? Oysa o kadar çoklar ki...
Allah için milletvekili adayı kadınlarımız çok şık...
Ancak; Sorulara verdikleri yanıtlar 'cılız' ya da 

'ezber*. Oysa sorum çok basit. 'Topluma kadın olarak 
neler verdiniz? Aday olmadan önce hangi kültürel, 
sosyal, sanatsal etkinliklerde yer aldınız? Mebus olun- 
ca neler yapacaksınız?

'Genel Başkanımız..." diye başladıkları an karnım 
ağrıyor!..Tarım ülkesiyiz ya, 'Bir Satı Kadın' yok muydu 
köylerden yetişmiş; hem de diplomalı.

Sorularım yanıtsız... Ben hala köylerde, kentlerin 
varoşlarında yetişen parantezin içinde kalan Satı 
Kadınları arıyorum.. 72 yıl sonra!
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Berkay KARABULUT

Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin 
düzenlediği "şiir 
dinletisi ve tiyatro 
gösterisi" büyük 
alkış aldı. Gemlik 
Belediyesi Kültür 
Merkezi'nde 
gerçekleştirilen 
geceye Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe 
Milli Eğitim Şube 

Müdürü Ali Osman 
Cura, öğretmenler 
ve çok sayıda 
davetli grubu katıldı. 
Okul Müdürü 
Cemal Kurt, gecenin 
açılışında yaptığı 
konuşmada başarının 
iki formülü olduğuna 
dikkat çekerken 
sözlerini şöyle 
sürdürdü.
"Bu formüller çizilen 
yolda bir hede f belir
lenmesi, belirlenen 
hedefte herkesin 
görevini tam yap
masıdır. Biz bunu 

başardık ve 
bu yıl ilçemize
2 birincilik getirdik." 
Kurt'un konuşması 
mn ardından gece 
öğrencilerin şiir 
dinletileriyle başladı. 
Toplam 32 şiirin 
bulunduğu ve 
organizasyonu 
Türkçe öğretmenleri 
Belma Tosun ve 
Tahsin Top'un 
yaptığı gecenin 
ilk bölümünde 
izleyiciler 
lirik ve duygu yüklü 
şiirler ile keyifli anlar

yaşadılar.
Gecenin ikinci 
bölümünde ise 
Şener Aksu tarafın
dan yazılıp Okul

öğretmeni Ruşen 
Akar tarafından 
yönetilen 3 perdelik 
‘Sarı Çizmeli FM’ 
isimli oyun 11

öğrenci tarafından 
sahnelenirken, 
seyircilerden 
büyük alkış 
aldı.

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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SP ilk seçim bürosunu hizmete açtı Güne Bakış!

Ercüment ESEN

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
22 Temmuz 2007 
tarihinde yapılacak 
olan genel seçimler 
öncesi ilk seçim 
karargahını 
Gemlik'te açtı.
Ahmet Dural 
Meydanı’nda dün 
törenle partililerce 
karagah olarak

kullanılacak seçim 
koordinasyon büro
sunu faaliyete 
geçiren Saadet 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı, seçim 
startını da verdi. 
Seçim Koordinasyon 
Bürosu açılışına 
Saadet Partisi 
Bursa Milletvekili 
adayları yanışı sıra, 
Saadet Partili il 
Yönetim Kurulu

üyeleri de katıldı. 
Kurdele kesimi önce
si açılışa katılan 
Bursa Milletvekili 
adayları partili 
üyelere kısa konuş
malara yaparlarken, 
adayların ortak 
isteği ise destek 
ve oy oldu.
SP Gemlik İlçe 
Teşkilatı Başkanı 
Recep Aygün ise 
açılış öncesi yaptığı

konuşmada seçim 
bürosunun hayırlı 
olmasını dilerken, 
Gemliklilerden 
22 Temmuz seçim
lerinde destek istedi. 
Saadet Partisi 
Bursa Milletvekilleri 
nin de katılımıyla 
seçim bürosunun 
kurdelası kesilerek 
Seçim Koordinasyon 
Bürosu hizmete 
açıldı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ANAP’ın sonu
Anavatan Partisi’ne AKP’den transfer 

edilerek getirilen Erkan Mumcu, son 
günlerde yaşanan siyasi olaylarda lider
liğini koruyamadı ve partisinin 22 Tem 
muz seçimlerine girme şansını yitirince 
partisinin de sonunu getirdi.

Mumcu, fizik olarak yakışıklı sayılacak 
bir Türk erkeği tipini sergiliyor.

Ağzı laf yapmasını da biliyor.
Dik duruşu ile daima kendini ön plana 

çıkarmasını bilen bir genç siyasetçi pro
fili çizdi.

ANAP’ta başladığı siyasi yaşamına, 
AKP saflarında devam ederek sürdürdü. 
Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlıkları 
yaptı.

Doğru söylemek gerekirse, AKP ile 
pek yıldızları barışamadı. Bu nedenle 
teklif gelince yok olmakta olan ANAP’ın 
başına kurtarıcı olarak getirildi.

Cumhurbaşkanı seçtiremeyen AKP 
hükümetinin 22 Temmuz da erken mil
letvekili seçimi kararı almasından sonra, 
kitlelerin meydanlarda “Birleşin” iste 
ğine sıcak bakarak, DYP ile girdiği 
diyaloğ memnunluk yaratmışsa da, 
bunun sonu getirememesi ve de aday 
listelerini tamamlayamamaları sonlarını 
hazırladı.

Tabii burada, AKP’nin kuyruğuna 
takılarak Cumhurbaşkanı’nı halkın 
seçmesi konusunda verdiği destek unu 
tutmadı.

ANAP 22 Temmuz 2007 seçimlerine 
katılamayacak.

DYP’nin birleşme aşamasında 
ANAP’a attığı kazık unutulmazken, bir 
partinin seçimlere katılamaması demek, 
bitmesi demektir.

ANAP’ın bitişi 22 Temmuz’dan sonra 
hızlanacak.

Tabii bu bitiş, DP’nin de bitişi olabilir.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı ve SSK kartımı kaybet- 

tim. Hükümsüzdür. Şuayip USLU

GEMPORTlular Çanakkale gezisini unutamadı
Geçtiğimiz hafta 
Çanakkale Gezisi 
düzenleyen 
GEMPORT A.Ş. 
aradan bir hafta 
geçmesine karşın 
geziye katılanlar, 
gezdikleri yerlerin 
etkisinden 
çıkamadılar. 
GEMPORT A.Ş. 
tarafından çalışanları
na yönelik yürütülen 
üçüncü gezi olan 
‘Çanakkale Gezisi’ne 
yaklaşık 300 GEM
PORT çalışanı katıl 

>mış, Çanakkale’ nin 
tarihi yerlerinin yanı 
sıra, Çimenlik Kalesi, 
Nusret Mayın Gemisi, 
Kabatepe Müzesi, 
Anzak Köyü, Arıbur 
nu, Kanlısırt, 57. Alay 
Şehitliği, Conkbayırı, 
Atatürk’ün Gözetleme

yeri vurulduğu yer, 
Seddülbahir, Yahya 
Çavuş Şehitliği, 
Mehmetçik Abidesi, 
Şahindere Şehitliği, 
Şehit Onbaşı 
Kilit Bayır Kalesi 
gezilmiş, Çanakkale 
Savaşları’nın gerçek
leştiği alanlar, 
tüneller ve siperler 
ziyaret edilmişti. 
Aradan bir hafta 
geçmesine karşın 
geziye katılanlar 1918 
yılında gerçekleşen 
Dünya’nın en büyük 
donanmasının durdu
rulduğu alanlardaki 
Türk askerinin 
kahramanlık 
destanı yazdığı 
yerleri unutamadık
larını söyleyerek, 
şirket yetkililerine 
teşekkür ettiler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Adaylar ne kadar harcayacak?
22 Temmuz’da yapılacak olan milletvekili'seçimlerinde adayların yapacakları 

harcamaların ortalama 150 bin YTL ile 500 bin YTL arasında değişiyor
Siyasi partilerin 22 
Temmuz'da yapılacak 
olan milletvekili genel 
seçimlerine ilişkin ola 
rak aday listelerini 
Yüksek Seçim Kuru 
lu'na teslim etme 
terinin ardından lis 
tede yer alan vekiller 
şimdiden ne kadar 
para harcayacaklarını 
hesaplamaya başladı. 
Adaylar, seçimlerde 
yapacakları harca
maların ortalama 150 
bin YTL ile 500 bin 
YTL arasında değişe
ceğini belirledi.
HANGİ SEKTÖRLER 
ZENGİN OLACAK? 
Milletvekili seçim
lerinde bazı adaylar 
kazanırken bazı 
adaylar kaybedecek. 
Ancak, bazı sektörler 
milyon dolarlara va 
ran karlar elde etme 
imkanı bulacak. 
Milletvekili adayları 
özellikle reklamcılar, 
davul-zurnâcılar, mat
baacılar, oteller, kamu 
oyu araştırması ya 
pan şirketier, lokanta

lar, çiçekçiler, balon
cular, ses tesisat 
çılan, araba kiralama 
şirketleri, akaryakıt 
bayileri, otobüs fir
maları, seyyar satı 
cilan, kumaş ima 
lafçıları, naylon bas 
kıcılar, çiçekçiler, bay 
rakçılar, rozetçilerle 
fotoğrafçıların yüzünü 
güldürecek.
Siyasete atılmaya ka 
rar veren milletvekili 
adayları ilk harcama 
larını adaylık başvu- * 
rusu sırasında yaptı. 
Siyasi partiler, aday 
adaylarından 500 YTL 
ile 6 bin YTL arasında 
değişen ücretler talep 
etti. Aday olmayı başa 
ranlar için büyük ma 
raton yeni başlıyor. 
Milletvekili adayının, 
listeler kesinleştikten 
sonra el ilanı, poster, 
bayrak diktirme, genel 
başkanla fotoğraf çek
tirme, yaka rozeti 
gerekiyor. Adayın 
büyük ya da küçük 
ilden olması halinde 
afiş masrafı en düşük 

5000 YTL, en yüksek 
20 bin YTL’yi buluyor. 
Adaya özel beste ve 
sözü ile 3 günde hazır 
lanan seçim şarkıları 
2-5 bin YTL, profes 
yönel çekim ekipleri 
nin adayın seçim böl
gesine giderek hazır
ladıkları özel tanıtım 
filmlerinin fiyatları 10- 
30 bin YTL tutuyor. 
Kaset CD çoğaltımları, 
seçmene göre 
değişmekle beraber 
ortalama 2-5 bin YTL 
arasında değişiyor. 
Adaya özel İnternette 
web sayfası 500 lira 
ila 3 bin YTL tutarken, 
bir bilboard 35-40 lira, 
ışık geçiren baskı 
tekniği kullanıldığında 
100-150 lira, yerel 
televizyon reklamları 
5 bin YTL, branda, 
folyo ve kağıt üzerine 
yapılan baskılardan 
ışıklı bilboardların 
metrekaresi 25 dolar, 
kağıt baskıların ise 
metrekaresi 15 dolar. 
Bu çapta bir tanıtım 
için adayın 10-30 bin

YTL, el ilanları, afişler, 
bayrak, çakmak, 
kalem ve diğer baskılı 
tanıtım malzemeleri 
ise 1,5-2 bin YTL 
civarında.
SİYASET OKULU 
GİDERİ DE VAR 
Siyaset okuluna gide 
rek siyasetin incelik
lerini öğrenmek 1 ila 
1.5 aylık programda 
450 YTL'ye maloluyor. 
Adayın kılık kıyafet 
konusuna da özen 
göstermesi ve bu 
alanda da harcama 
yapması gerekiyor. 
Adayların açık hava 
mitingleri, yemekler, 
konferanslar için 
ayrı ayrı takım elbise 
almaları gerekecek. 
Milletvekili adayının 
aynı zamanda seçim 
bürosu kiralamak, da 
nışmanlar tutmak, eki 
bin konaklama, yeme- 
içme masraflarını üst 
lenmesi de gerekiyor. 
Adaylar, medyada yer 
bulmak için reklamlar 
vermek zorunda da 
kalacaklar. Milletvekili 

adaylarının otobüs ya 
da minübüs kiralayıp 
seçim bölgesini gez 
mesi zorunlu bir du 
rum. Bunun için araç 
kiralayacak olan 
vekiller ortalama bin 
ile 10 bin YTL harca
mak zorunda. Aday 
ların seçim kampan 
yası boyunca kullana 
cakları ses donanımlı 
seçim otobüsleri ise 
15 bin YTL'ye mal 
oluyor. Araç giydirme 
reklamların metre 
karesi ise 35 dolar. Bir 
seçim otobüsü nün 
giydirilmesi yaklaşık 3 
bin YTL yi buluyor. 
ÇAY PARASI BİLE 
SERVET DEĞERİNDE 
Çaylar, kahveler, bin
lerce seçmene verilen 
davetler, salon kira 
lan, yemek paraları 
hepsi adayın faturası
na ekleniyor. Adayın 
küçük bir yerde top 
lantı düzenlemesi ha 
linde maliyet düşer 
ken, büyükşehirdeki 
bir salon ya da kah 
vede toplantı düzen

lenmesi halinde ma 
liyet artıyor. Seçim 
bölgesine göre tutula
cak seçim bürosu için 
3-7 bin YTL ödemek 
zorunda kalacak. 
Seçim bölgesindeki 
hatırlı kişilerin düğün
lerine gitmek, gelin ya 
da damada mücevher 
takmak, yardıma muh 
taç kişi ve kurumlara 
basın önünde 
bağışlarda bulunmak, 
cami ve okullara 
bağışta bulunmak, 
telefonla konuşmak 
da ayrı masraf gerek
tiriyor. Kampanya 
süresince çalışacak 
gönüllülere bin-5 bin 
YTL, yemek, kokteyl, 
tören, promosyon, 
tanıtım vb. tanıtım 
toplantıları için 2-10 
bin YTL vermek 
gerekiyor. Açıkhava, 
kahve toplantısı ve 
ikramlar ve hesapta ' 
olmayan giderler için 
3-5 bin YTL. Diğer 
giderler (çay, kahve, 
yemek, içecek 1,5-5 
bin YTL'yi buluyor

KARTLARINA PEŞİN FİYATINA M 
12 AYTAKSİT

ÖZELLİKLER
ASUS M2V-TVM ANAKART 
AMD 64 BİT 3000 CPU 
512 DDRR 667 MHZ RAM KİNSTON 
ASUS Ex. AX1050/TD/256/512 MB 
350 WATT ÇİFT FANLI KASA 
160 GB SATA 8 MB CACH HDD 
LG18XDVDRW 
MULTIMEDIA KLAVYE 
OPTİCALMAUSE 
500 WATT HOPARLÖR 
ASUS 8 MS LCD MONİTÖR 
LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ

BUNLARIN HEPSİ
KARNE HEDİYESİ

NOWOX BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSfl

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

vvww.gemliknowox.com
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Uzun oy pusulalarına çözüm aranıyor
Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK), bağımsız 
adayların isimlerinin 
oy pusulasında yer 
alması nedeniyle 
uzun oy pusulasının 
yaratacağı soruna 
çözüm arıyor.
YSK'ya milletvekili 
aday listesi veren 15 
siyasi partinin seçi 
me girip girmeyeceği 
kesinleştikten sonra 
daha önce yapılan ku 
ra çekimine göre par
tiler birleşik oy pusu
lasına yerleştirilecek. 
Kurut, yalnızca siyasi 
partilerin yer alacağı 
gümrük kapılarında 
kullanılacak oy pusu
lalarının, 60 x 10.5 
santimetre boyutla 
rında bastırılmasına 
karar verdi.
Milletvekili Seçimi 
Kanunu'nun 26. mad
desine göre, çekilen 
kura sırasına göre, 
en başta ve ortada 
partinin özel işare
tinin altında kısaltıl 
mış adı, altında tam 
yazı halinde adı, o 
nun altında koyu 
renkli harflerle parti 
genel başkanının adı 
ve soyadı yer alacak, 
belirli bir aralık veya 
çizgiden sonra çapı 
iki santimetre olan

bir boş daire basıla
cak ve bütün bunla 
nn altı çizilecek. 
Siyasi parti sütunları 
arasında yarım san
timetre ve iki çizgi ile 
belirlenmiş aralık 
bırakılacak. 
Yasadaki tüm bu kri 
terlere göre, her siya 
si parti için pusulada 
4 santimetre ayrılma 
sı gerekecek. 15 siya 
si partinin seçime gi 
receği dikkate alındı 
ğında birleşik oy pu 
sulasının uzunluğu 
bağımsızlar hariç yak 
laşrle60 santimetre 
olacak. Kanunun aynı 
maddesi, bağımsız 
adayların da aynı 
hükümler çerçevesin 
de pusulaya yerleşti 
rilmesini öngörüyor. 
Buna göre, her 

bölgeler için bile fark 
lı oy pusulası hazır
lanması gerekecek. 
Uzun oy pusulasının 
yaratacağı soruna 
çözüm arayan 
YSK'nın düşündüğü 
formüller arasında, 
dikdörtgen şeklindeki 
birleşik oy pusulası 
mn alta doğru geniş 
letilmesi bulunuyor. 
Siyasi partilerin ar 
dından belli bir uzun
luğa kadar bağımsız 
adayların isimlerinin 
sıralanması planlanı 
yor. Belli uzunluktan 
sonra ise genişletilen 
oy pusulularının 
altına kalan
-bağımsı j^adaylşrın 
isimlerinin sıralan- "" 
ması düşünü lüyor. 
Başka bir çözüm 
olarak da oy pusu
lasının üst kısmı na 
siyasi partiler 
sıralandıktan sonra 
geniş letilerek alt 
kısımda bağımsız 
adayların isimlerine 
yer verilmesi 
planlanıyor.
YSK, bu konudaki 
kararınuönümüzdeki. 
günlerde verecek. 
Oy pusulasının 
hacmine göre 
uygun zarflar 
hazırlanacak.

bağımsız aday için de 
oy pusulasında 4 
santimetre ayrılması 
öngörülüyor.
YSK, seçime girecek 
siyasi partiler ve ba 
ğımsız adâyfarMteSÎTF^- 
leştikten sonra 19 
Haziranda birleşik oy 
pusulasının basımına 
başlayacak.
Bağımsız adayların 
bulunduğu illerde a 
daylıkların kesinleş 
tiği 19 Hazirandan 
sonra aday sayısı bir
den fazla ise kura çe 
kimi yapılacak. Belir 
leneçek şıraya göre 
bağımsız adaylar, si 
yasi partilerden son 
ra gelmek üzere sira 
lanacaklar. Bağımsız 
adayların kesinleşme 
sinin ardından her il 
ve büyük illerdeki

YSK; ‘Erbakan ve 
DEP’liler aday olamaz1
Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) 
Başkanı Muammer 
Aydın, eski Başba 
kanlardan Necmettin 
Erbakan ile 3 eski 
DEP milletvekilinin 
22 Temmuz genel 
seçimi için yaptıkları 
adaylık başvuru
larının kabul edil 
mediğini açıkladı. 
Aydın, Anavatan 
Partisi'nin seçimden 
çekilmesi durumun
da bu partinin lis
telerinde yer alan
ların Demökrat Parti 
listelerinden aday 

.~®österilerneyeçeğini 
de söyledi.
Erbakan ve 3 eski 
DEP’li Aday 
Olamıyor 
Muammer Aydın, 
Yüksek Seçim 
Kurulu'nun aday 
listelerini incelemeyi 
sürdürdüğünü 
belirtti.
YSK Başkanı 
Aydın,.eski DEP 
milletvekilleri 
Hatip Dicld, 
Orhan Doğan ye y 
Selim Sadak iîfe 
eski Başbakanlardan 
Necmettin 
Erbakan'ın 

adaylığının kabul 
edilmediğini 
bildirdi.
Aydın, "Biz sabıkaya 
bakıyoruz. Elimiz 
deki adli sicilden 
gelen kişilerin 
sabıka kaydına 
bakıyoruz. Kaydı 
varsa bu engel. O 
yasada belli. Biz 
buna göre o kişilerin 
aday olup olmaya
cağına karar 
veriyoruz." 
diye konuştu.
Muammer Aydın 
davası süren kişi
lerin ise halen 
sanık konumunda_ 
ol’dugünâ’dikkâf 
çekerek, bu 
adayların başvu
rusunun aynı 
kapsamda değer
lendirilemeyeceğini 
ifade etti. 
Sağda Birlikte 
Planlar Karıştı 
Aydın, Anavatan 
Partisinin 
seçimden çekilmesi 
durumunda bu 
partinin listelerinde 
yer alanların^ / 
Demokrat 
Parti listelerinden 
aday gösterilemeye
ceğini açıkladı.

HER TÜRLÜ 
BOYA ve HIRDAVAT MALZEMELERİ

Haşan GÜLLÜ
*
*
*
*
*
*
*
*

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

GÜLLÜ YAPs
BİLİMUM iNŞ. MALZ. HIRDAVATIN

TESıSAT - BOYA - İZOLASYON &
_ aksesuar
TEL: 513 32 32 FAX: 513 35 75 L. g

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



Anavatan seçimlerden çekildi
Anavatan Partisi 
TBMM Grup 
Başkanvekili 
Süleyman Sarıbaş, 
Anavattan Partisi'nin 
seçimlerden çekile
ceğini açıkladı. 
Anavatan Partisi 
DP listelerinden de 
aday göstermeyecek. 
Anavatan Partisi 
TBMM Grup 
Başkanvekili 
Süleyman Sarıbaş, 
Anavatan Partisi'nin 
seçimlerden çekile
ceğini açıkladı. 
Anavatan Partisi,

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa milletvekili adayı 
Onur Öymen, Bursa il binasında basın toplantısı düzenledi 

Oymen; “Türk halkının AKP’ye bir 
daha oy vermesi akla aykırıdır”

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bursa 
milletvekili adayı 
Onur Öymen, Türk 
halkının AK Parti'ye 
yeniden oy ver
mesinin akla aykırı 
olduğunu idda etti. 
Öymen, "AKP gidi
cidir. Bunu daha önce 
de söyledik ve tavsiye 
ediyoruz, hiç kimse 
batan gemiye bilet 
almasın." dedi.
Bursa İl binasında 
basın toplantısı 
düzenleyen Öymen, 
Bursa'dan aday 
olmasının gerekçeleri
ni anlattı.

Sinan Aygün 
adaylıktan çekildi
Demokrat Parti'den 
Ankara 1. Bölge 1. 
sıradan milletvekili 
adayı olan Sinan 
Aygün adaylıktan 
çekildi.
Ankara Ticaret Oda 
sı Yönetim Kurulu 
Başkanı Sinan Ay 
gün yazılı açıklama 
sında, birkaç gündür 
ailesi, arkadaşları ve 
Ankara Ticaret Oda 
sı yöneticileriyle 
sürekli istişare için 
de olduğunu belirte 
rek, ‘‘Onların ve be 
nim ortak kararımız 
şudur ki; siyasete 
girme gerekçelerim 
sakatlanmıştır.

i Ülkeme ve miletime, 
bu ortamda yararlı 

t olamayacağım dü 
[ şüncesi ağır bas- 
| mıştır. Kendime, ül 

DP listelerinden de 
aday göstermeyecek. 
Sarıbaş, 22 Temmuz* 
da yapılacak milletve 
kili seçiminden çeki 
leceklerine dair dilek 
çeyi YSK'ya verdi. 
Sarıbaş, Anavatan 
teşkilatlarından 
bazı isimlerin 
aday listelerinde 
yer bulmasını tama
men Mehmet 
Ağar'ın insiyatifine 
bıraktıklarını ve 
Anavanhları DP'ye 
oy vermelerini iste
diklerini söyledi.

Öymen, Bursa'nın 
çok önemli bir sanayi, 
tarım ve turizm 
kenti olduğunu 
belirterek, Türkiye’nin 
kalkınması için bu 
alanlarda Bursa'nın 
da kalkınması 
gerektiğini 
kaydetti.
Öymen, parti olarak 
Bursa'ya çok önem 
verdiklerini, Bursa'nın 
tüm sorunlarını 
çözmeye kararlı 
olduklarını, ancak 
her şeyden önce 
ulaşım sorununun 
çözülmesi gerek
tiğinin altını çizdi.

keme, milletime olan 
saygım, beni ülke ve 
milletime en çok 
katkı vereceğim bir 
yerde hizmet etmeye 
zorlamaktadır” dedi. 
Kimseye kızgın ve 
kırgın olmadığını 
belirten Aygün, 
“Adaylığımı geri çek
mekle, listede bir 
rahatlama sağla
maya katkı vermeyi 
de umuyorum” dedi.

Hürparti, CHP’ye katılıyor
Hürparti Genel Baş 
kanı Yaşar Okuyan, 
CHP'ye iltihak kararı 
alacaklarını söyledi. 
Okuyan, CHP Genel 
Başkanı Deniz ,Bay 
kal'ı CHP Genel 
Merkezi'nde ziyaret 
etti. Ziyaret sonrası 
Baykal ve Okuyan 
açıklamalarda bulun
du. CHP lideri Bay 
kal, Yaşar Okuyan'la 
2 yıldır Türkiye'nin 
sorunları üzerinde 
görüştüklerini belir 
terek, “Bu çalışma 
larımız iki yılı bulan 
bir geçmişe sahip. 
Bu ilişkinin temelin 
de Türkiye'nin maruz 
kaldığı tehlike ve 
tehdit, bu tehdit kar 
şısında ne yapılması 
gerektiği konusu 
öncelikli konu 
olarak ortaya 
çıkmıştır” dedi. 
Baykal, Okuyan'ın 
CHP ve DSP arasın

daki ilişkilerin geliş 
tirilmesine çok bü 
yük destek sağla 
dığına dikkat çekti. 
Baykal şöyle dedi: 
“Ne kadar mutluyuz 
ki bugün ortaya 
çıkan tablo CHP 
etrafında şekillenen 
bütünleşme bu 
gayretlerin bu emek
lerin sonucunda 
ortaya çıkmıştır. 
Buna Sayın Yaşar 
Okuyan'ın çok 
büyük katkı sun
duğunu dikkatinize 
çekmek istiyorum. 
Hiçbir talebin içine 
girmeden, hiçbir 
bekleyiş içinde 
olmadan sadece 
Türkiye için doğru 
olduğuna inandığı 
bir projeyi yaşama 
geçirmek için sürekli 
destek vermiştir, 
katkı yapmıştır. 
Kendisine teşekkür 
ediyorum.”

Erdoğan’ın seçim startı 
15 Haziran’da Siirt'ten

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
miting programı belli 
oldu. Erdoğan, startı 
15 Haziran'da mil
letvekili seçildiği 
Siirt'ten verecek. 
Başbakan Erdoğan, 
22 Temmuz seçimleri 
öncesinde 53 ilde 
miting yapacak.
Seçim kararının alın
masının ardından 
'Başbakan' sıfatıyla 
birçok ilde halka 
hitap eden Başbakan 
Erdoğan, şimdi de 
partisinin seçim 
mitinglerine katıl
maya hazırlanıyor. 
Erdoğan, 28 Mart 
seçimlerinde olduğu 
gibi seçim gezilerine 
Siirt'ten start vere
cek. Tüm siyasi lider
lerin seçim bölgeleri
ni de miting listesine 
dahil eden Erdoğan, 
finali seçimlerden bir 
gün önce Osmaniye 
ve Hatay'dan yapa 
cak. AKP Seçim Koor 
dinasyon Merkezi 
(SKM) tarafından ha 
zırlanan programa 
göre Başbakan Erdo 
ğan, 53 ilde miting 
yapacak. Başbakan 
Erdoğan'ın gitmediği 
illerde ise Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül'ün miting yap
ması bekleniyor. 
Erdoğan, 15 Haziran 
Siirt'te, 16 Haziran 
Bingöl ve Muş'ta, 17 
Haziran Şanlıurfa'da, 
19 Haziran Ağrı ve

Genç Parti 
listedeki eksikleri 

tamamladı
Seçimlere katılan 
siyasi partilerin 
milletvekili aday 
listelerindeki 
eksikleri tamamla
malarının son 
gününde YSK'ya 
gelen ilk parti 
Genç Parti oldu. 
YSK'nın eksiklerin 
tamamlanması için 
belirlediği süre dün 
saat 17.00'de sona 
erdi. Geçici aday 
lişteleri Resmi 
Gazete'de 
yayımlayacak.
Parti genel merkez
lerinde eksikler 
için yoğun çalışma 

Gemlik Körfez ABONE OLUN 
OKUYUN
OKUTUN

İğdır'da, 22 Haziran 
Batman ve Erzincan, 
23 Haziran Elazığ ve 
Malatya'da, 24 
Haziran Adıyaman ve 
Diyarbakır'da, 26 
Haziran Gaziantep ve 
Kahramanmaraş'ta, 
28 Haziran Tokat ve 
Çorum'da, 29 Haziran 
Kastamonu ve Sam 
sun'da, 30 Haziran 
Kayseri ve Anka 
ra'da, 1 Temmuz Trab 
zon ve Rize'de, 2 
Temmuz Giresun’da, 
3 Temmuz Karabük 
ve Zonguldak'ta, 5 
Temmuz Bolu ve 
Düzce'de, 6 Temmuz 
Kütahya ve Aydın'da, 
7 Temmuz 
Afyon ve Eskişe 
hir'de, 8 Temmuz 
Antalya ve İzmir'de, 
10 Temmuz Uşak ve 
Denizli'de. 12 
Temmuz Muğla ve 
Manisa'da, 13 
Temmuz Çanakkale 
ve Balıkesir'de, 14 
Temmuz Sakarya ve 
Bursa'da, 15 Temmuz 
Kocaeli ve İstanbul'
da, 16 Temmuz 
Edirne ve Tekirdağ' 
da, 18 Temmuz Ispar 
ta ve Konya'da, 19 
Temmuz Niğde ve 
Aksaray'da, 20 
Temmuz Mersin ve 
Adana'da, 21 
Temmuz'da 
Osmaniye ve 
Hatay'da miting 
yapacak. Erdoğan, 
53 ilde halka hitap 
ederek AKP 
için oy isteyecek.

sürerken, GP, 
YSK'ya belgelerini 
ulaştırdı. _ 
Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
GP Genel Başkan 
Yardımcısı Emin 
Şirin, “Genç 
Parti'nin düzenli, 
dikkatli ve süratli 
çalışması YSK 
yetkililerince de 
takdir edildi ve 
YSK Genç Parti'nin 
en düzenli çalışan 
Parti olduğunu 
bildirerek, Genç 
Parti yöneticilerine 
tebriklerini iletti” 
dedi
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Otomotiv pazarında 
gerileme sürüyor

Otomotiv pazarında 
geçen yılın son 
aylarında gözlenen 
durgunluk ocak- 
mayıs döneminde de 
devam etti. Otomotiv 
toplam pazarı yüzde 
31.8 oranında geril
erken, otomobil 
pazarı ise yüzde 34.8 
oranında azaldı. 
Mayısta pazarın ger
ileme hızının arttığı 
gözlendi. Mayıs ayın
da toplam pazar 
yüzde 39, otomotiv 
pazarı ise yüzde 40.1 
oranında geriledi. 
Otomotiv Sanayi 
Derneği (OSD) 
tarafından açıklanan 
otomotiv sektörü 
verilerine göre, 
toplam taşıt üretimi, 
geçen yılın ocak- 
mayıs dönemine 
göre yüzde 8.6'hk 
artışla 438 bin adet 
oldu. Otomobil üreti
mi ise yüzde 15.2 
artarak 255 bine yük
seldi. Bu yılın ilk beş 
ayında üretim 
minibüste yüzde 26, 
otobüste yüzde 9,

kamyonette yüzde 2 
artarken, küçük 
kamyonda yüzde 33, 
midibüste yüzde 26, 
büyük kamyonda ise 
yüzde 14 oranında 
azaldığı görüldü. 
OTOMOBİL 
İHRACATI YÜZDE 
36 ARTTI 
Yılın ilk beş ayında 
toplam otomotiv 
ihracat geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 36'lık artışla 
7.5 milyar dolar oldu. 
Türkiye ihracatında 
birinci sırada olan 
otomotiv sanayinin 
toplam ihracattaki 
payı yüzde 20 oldu. 
Bu yılın aynı dönem: 
lerinde toplam taşıt 
aracı ihracatı yüzde 
22.1 artarak 334 bin 
adet olarak gerçek
leşti.
Pazardaki toplam 
taşıt aracı satışları 
bu yılın aynı döne
minde 200 bin adet 
oldu. Satışlar 2006 
yılının ocak-mayıs 
ayına göre yüzde 
31.8 azaldı

Gümrüklerde ‘Mobil
imza’ uyarısı

Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen, 
gümrüklerde 'mobil 
imza' uygulamasıyla 
gümrük işlemlerinin 
Türkiye'de cep tele
fonu ile yapılabilir 
hale geldiğini 
belirterek, "Bu bir 
devrimdir" dedi. 
Tüzmen, mobil imza 
uygulamasıyla güm
rük işlemlerinde 
yüzde 18, parasal 
olarak ise 50 milyar 
YTL'lik tasarrufun 
getirilmiş olacağını 
söyledi.Tüzmen, 
cep telefonu ile 
gümrük işlemlerinin 
yapılması 
amacıyla, Gümrük 
Müsteşarlığı ile 
Turkcell arasında 
imzalanan "Mobil 
İmza Projesi" 
töreninde yaptığı 
konuşmada, ken

disinin Dış Ticaret 
Müsteşar Yardımcısı 
iken 'sayısal vatan
daşların, dijital 
vatandaşların 
elektronik hükümeti 
oylayacağını' 
söylediğini hatırlattı 
ve o zaman için 
bu cümlenin çok 
iddialı olduğunu 
kaydetti.
Gelinen noktada, 
e-ticaretin bir çok 
kurumda rahatlıkla 
uygulanır hale gel 
diğini ifade eden 
Tüzmen, e-gümrüğe 
geçildiğini ve 
Türkiye'de 117 
gümrük idaresinin 
elektronik ortamda 
çalıştığını ve dış 
ticaret işlemlerinin 
yüzde 100'ünün 
elektronik ortamda 
yapılabildiğini 
söyledi.

ELEMAN ARANIYOR 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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 
bay • bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFOR ve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

KURBANLIK ve AMKIIİİ
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMEIİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY El
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Genelkurmaydan terör açıklaması
"TSK terörle mücadelede sarsılmaz bir kararlılığa sahiptir."
Genelkurmay 
Başkanlığı, son 
günlerde artan terör 
olaylarına ilişkin 
bir açıklama yaptı. 
Açıklamada, "Türkiye 
Cumhuriyeti, ulusal 
ve üniter yapısının, 
çağ dışı bir yapı ol 
duğunu düşünen bir 
yaklaşım ile karşı 
karşıyadır. Ulusumu 
zun bu tehlikeli 
yaklaşımı fark etmek 
zorunluluğu vardır 
ve olmalıdır." ifade* 
sine yer verildi. 
Türk Silahlı Kuvvetle 
ri’nin, terörle mücade 
le konusunda sarsıl
maz bir kararlılığa 
sahip olduğu ve bu 
saldırılara gereken 
cevabın verileceği 
vurgulanan açıklama
da, "Türk Silahlı Kuv 
vetlerinin beklentisi; 
bu tür terör olayları
na karşı, yüce Türk 
milletinin kitlesel kar 
şı koyma refleksini 
göstermesidir." 
denildi.

Genelkurmay Başkan 
lığı'nın açıklaması 
şöyle;
"Sayın Genelkurmay 
Başkanı Org. Yaşar 
BÜYÜKANIT, 12 Ni 
san 2007 tarihinde 
yapmış olduğu basın 
toplantısında, terörün 
Mayıs 2007 tarihin
den itibaren tırmana 
cağını, kamuoyuna 
açık bir şekilde açık
lamıştır. Son günler 
de ortaya çıkan terör 
olayları, bu açıkla
maların gerçekçi 
olduğunu göster

miştir. Bu terör eylem 
leri, aynı zamanda 
bölücü ve ırkçı terör 
örgütünün gerçek 
niyetlerini de çok 
açık bir şekilde orta 
ya koymuştur.
Her fırsatta, yurt 
içinde ve yurt dışında 
barış, özgürlük ve 
demokrasi gibi 
insanlığın yüksek 
değerlerini, terör 
örgütüne paravan 
olarak kullanan kişi 
ve kuruluşların, bu 
olayların gerçek 
yüzlerini görme 

zamanı artık 
gelmiştir. 
Ortaya çıkan ve 
giderek artan terör 
eylemlerinin, bu 
tür düşüncelerin 
ve bunları dolaylı 
ve doğrudan 
destekleyenlerin 
çarpık düşüncelerini 
çok açık bir 
göstergesi olduğu 
şüphesizdir.
Türk Silahlı 
Kuvvetleri, 
terörle mücadele 
konusunda 
sarsılmaz bir karar
lılığa sahiptir ve bu 
tür saldırılara 
gereken cevabı 
vereceği tartışılmaz 
bir gerçektir.
Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin 
beklentisi; bu tür 
terör olaylarına 
karşı, yüce Türk 
milletinin kitlesel 
karşı koyma reflek 
sini göstermesidir. 
Kamuoyuna saygı 
ile duyurulur."

Eşini öldürdüğü iddia 
edilen polis memuruna 
ağırlaştırılmış müebbet 

hapis talebi
Bursa'da tartıştığı 
17 yıllık eşine beylik 
tabancasıyla 4 el 
ateş ederek öldür 
düğü iddia edilen 
polis memuru için 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası talep edildi. 
Ertuğrulgazi 
Mahallesi'nde 
17 yıllık eşi İlknur 
Gelen'i (38) beylik 
tabancasıyla 
4 el ateş ederek 
öldürdüğü iddia 
edilen Haşan G.'nin 
(45) yargılanmasına 
başlandı. Bursa 
4. Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde "eşini 
öldürmek" suçundan 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası talebiyle 
yargılanan Haşan 
G. ilk kez hakim 
karşısına çıktı.

Yıldırım İlçe
Emniyet Müdürlüğü 
Ertuğrulgazi 
Polis Merkezi'nde 
görev yapan 
polis memuru, 
eşinin psi kolojik 
tedavi gördüğünü 
belirterek, 
"Olay günü eşimle 
tartışmaya başladık. 
Beylik silahımı ala 
rak intihar etmeye 
kalkıştı. Ben de elin
den silahı almak 
istediğim sırada 
patladı. 112 ve 155 
Polis İmdat telefon
larını ben arayıp 
yardım istedim. 
Pişmanım" dedi. 
Duruşma eksik 
evrakların tamam 
lanması ve 
şahitlerin 
dinlenmesi için 
ileri bir tarihe 
ertelendi.

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN Geçen halta 40 öliimlii kaza meydana geldi
Her Çeşit Emlak Alım. Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE
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. n
■■_ _ _ _ _ _ _ Önünde 115 m2 Bahçeli_ _ _ _ _ _  B

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan haftalık raporda, geçen hafta 
40 ölümlü trafik kazasının meydana geldği açıklandı. Bu kazalarda 
49 kişi hayatını yitirdi, 75 kişi yaralandı. Polis sorumluluk bölgesinde 
meydana gelen 305 asayiş olayında 42 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

i
K.Kurnla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

&

Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre, 
geçen hafta 40 ölüm
lü trafik kazası 
meydana geldi. Bu 
kazalarda 49 kişi 
hayatını yitirdi, 75 
kişi yaralandı. Polis 
sorumluluk böl
gesinde meydana 
gelen 305 asayiş 
olayında 42 kişi öldü, 
43 kişi yaralandı. 
Olaylarla ilgili 263 
kişi gözaltına alındı. 
Mali suçlara karşı 
polisin gerçek
leştirdiği operasyon
larda 824 kişi yaka
landı. Bu kişilerle 
birlikte sahte olduğu 
belirtilen 18 adet 
pasaport, 7 adet 
nüfus cüzdanı, 2 adet 
vize, 2 adet 100'lük 
ABD Doları, 3 adet 
200'lük AVRO, 3 adet 
500'lük AVRO, 95 
adet 10 YTL, 575 adet 
20 YTL, 651 adet 50 
YTL, 110 adet 100 
YTL, 130 bin 616 
paket sigara, 3 bin 
654 şişe içki, 110 bin 
205 litre akaryakıt, 4 
adet otomobil, 214

tarihi eser ile 
198 adet sikke 
ele geçirildi. 
Uyuşturucuya karşı 
düzenlenen operas 
yonlarda 180 kişi 
yakalandı. Bu 
kişilerle birlikte 137 
kilo 702 gram eroin, 
449 kilo 578 gram 
esrar, 7 milyon 260 
bin adet captagon, 
492 adet ecstasy ve 
53 adet sentetik 
eczaya el konuldu. 
Organize suçlara 
yönelik gerçekleştir
ilen olaylarda 51 kişi 
yakalandı. Gözaltına 
alınan kişilerle birlik
te 1 adet kurusıkıdan 
çevrilme tabanca, 5

adet av tüfeği, 5 adet 
kurusıkı tabanca, 3 
adet delici ve kesici 
alet, 1 adet senet, 
147 adet fişek ve 2 
adet şarjör ele geçi 
rildi. Silah kaçakçı 
larına yönelik 
operasyonlarda 20 
adet tabanca, 2 adet 
av tüfeği, 190 adet 
fişek, 28 adet şarjör 
ve 5 adet kesici ve 
delici alet ele geçi 
rilirken bunlarla ilgili 
17 kişi gözaltına 
alındı. Ülke genelinde 
terör nitelikli 32 olay 
meydana geldi. Bu 
alaylarla bağlantılı 
oldukları şüphesiyle 
82 kişi yakalandı.
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Aykent İlköğretim Okulu’nda mezuniyet sevinci

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Kep Giyme 
Töreni ve Tiyatro 
Gecesi düzenledi. 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen 
gecede öğrenciler, 
yıl içinde hazırladık

ları tiyatro oyunlarını 
sahnelerken, 
8. nci sınıf 
öğrencil'eri de 
mezun olmanın 
sevincini yaşadılar. 
Tiyatro gösterilerinin 
ardından Müzik 
Öğretmeni Murat

Onat’ın yönetiminde 
hazırlanan 
Okul Orkestrası 
birbirinden 
güzel eserler 
seslendirerek, 
göz doldurdu.
8. nci sınıf 
öğrencileri

Okullar erken tatil olabilir 824 bin öğrenci 
OKS’de ter dökecek

Düzenleme yapılırsa eğitim-öğretim yılı 15 Haziran'da sona erecek.
Okullar 4 gün erken 
kapanabilir.
Milli Eğitim Bakanlığı 
okulları 15 Haziran 
Cuma günü kapat
maya hazırlanıyor. 
Bakanlık ilgili 
yönetmelikte 
yapılan değişikliğin 
Resmi Gazete'de 
yayımlanmasının 
ardından konuyu 
genelge ile 
duyuracak.
Resmi 
düzenlemenin 
yapılmasının 
ardından yaklaşık 
14 milyon 
öğrencinin 
devam ettiği ilk 
ve ortaöğretimde 
bu eğitim öğretim 
yılı 19 Haziran Salı 
günü yerine 15 
Haziran Cuma 
günü sona erecek. 
Ortaöğretim

Kurumlan Sınıf 
Geçme ve 
Sınav Yönetme 
liği'nin "Ders yılının 
180 iş gününden 
az olamayacağı" 
ilkesi nedeniyle 
18 Eylül 2006'da 
başlayan eğitim 
öğretim yılının 
kapanışı 19 Haziran 
Salı gününe denk 

gelmişti.
Bakanlık, yönet
meliğin ilgili 
maddesine "180'inci 
iş gününün haftanın 
ilk üç iş gününe 
rastlaması durumun
da ders yılının bitim 
tarihi, bir önceki 
haftanın son iş 
gününe alınarak 
kısaltılabilir" cüm

lesini ilave etti. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
düzenlemenin 
Resmi Gazete'de 
yayımlanmasının 
ardından bir 
genelge ile 
okulların 15 
Haziran'da tatile 
gireceğini ilan 
edecek

Fen, Anadolu ve 
Sosyal Bilimler 
liseleri, Polis Koleji 
ve özel okullarda 
okumak isteyen 
öğrencilere yönelik 
OKS, 10 Haziran 
Pazar günü yapıla
cak. Sınava 824 bin 
551 aday giriyor 
Fen, Anadolu ve 
Sosyal Bilimler 
liseleri, Polis Koleji 
ve özel okullarda 
okumak isteyen 
öğrencilere 
yönelik Ortaöğretim 
Kurumlan 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı 
(OKS), 10 Haziran 
2007 Pazar günü 
yapılacak. Sınav, 
81 il, 53 ilçe ve 7 
yurt dışı sınav 
merkezi (Lefkoşa, 
Riyad, Cidde, 
Medine, Trablus, 
Bakü ve Aşkabat) 
olmak üzere 
toplam 141 sınav 
merkezinde, 
2 bin 458 binada, 41 

bin 853 salonda 
yapılacak.
Saat 10.00'da 
başlayacak ve tek 
oturumda gerçek: 
leştirilecek sınav 
120 dakika sürecek. 
Adaylara Matematik, 
fen bilgisi, sosyal 
bilgiler ve Türkçe 
alanında çoktan 
seçmeli test uygu
lanacak. Sınavda, 
399 bin 771'i kız, 
424 bin 780'ü 
erkek toplam 824 
bin 551 aday ter 
dökecek. Sınava, 767 
özürlü aday katıla
cak. Adayların sına
va gelirken yanların
da, sınav giriş 
belgesi ile özel 
bir kimliklerini 
(nüfus cüzdanı, pas
aport), en az 2 adet 
koyu siyah ve 
yumuşak kurşun 
kalem, yumuşak 
ve leke bırakmayan 
silgi ve bir 
kalemtıraş bulundur
maları gerekiyor.

KflŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Ivörrez Ofset n°:3/bgemlİk** Tel : (0.224) 513 96 83
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Fax : (0.224) 513 35 95
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ÜlPOKt'

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Devam eden 
kurumlar arası 
Kaymakamlık 
Voleybol 
Turnuvâsı’nda 
Emniyet önlemlerinin 
alınmaması 
nedeniyle tatsız 
olaylar yaşanmaya 
başladı.
Önceki akşam 
oynanan Gemlik 
Gübre ile Jandarma 
Voleybol takımları 
arasındaki 
maçta seyircilerin 
masa hakemine 
saldırıda 
bulunmaları gergin 
anlar yaşanmasına 
neden oldu. 
İlk maçta karşı 
karşıya gelen

GEMPORT ile 
Kaymakamlık 
takımları arasında 
başlayan olaylar 
ikinci maça da 
yansıdı.
Turnuvanın güçlü 
takımlarından 
GEMPORT rakibi 
Kaymakamlık takımını 
yenerken zorlanması 
dikkat çekti. 
GEMPORT'un ikinci 
tur maçlarında işi 
bir hayli zor 
görünüyor.
İlk seti 25-14 kolay 
alan GEMPORT ikinci 
sette Kaymakamlık 
takımı önünde 
oldukça zorlanmasına 
rağmen seti 
25-22 almasını bildi. 
Üçüncü sette 
turnuvanın ilk 

kırmızı kartını 
Kaymakamlık 
takımından Mehmet 
Emin Kuru gördü. 
Çizgi hakeminin 
bulunmadığı maçta 
topun çizgiyi geçip 
geçmediğini file 
hakemiyle tartışan 
Mehmet Emin Kuru, 
önce sarı daha sonra 
kırmızı kart görerek 
oyun dışında kaldı. 
Üçüncü seti de 25-20 
alan GEMPORT iki 
maçını da kazanırken 
ilerleyen maçlarda 
işinin bir hayli zor 
olduğu gözlendi. 
STAT TERÖRÜ 
SALONA GİRİYOR 
İkinci maçta ise 
turnuvanın en 
güzel ve çekişmeli 
maçına seyircilerin 

masa hakemi 
Ömer Erdem'e 
saldırmaları 
nedeniyle gölge 
düştü.
İlk seti 25-23 
Jandarma takımının 
aldığı maçta 
ikinci seti 25-18 
Gemlik Gübre 
takımı aldı.
Üçüncü seti 25-13 
Gemlik Gübre 
takımı alırken 
dördüncü seti 
Jandarma takımı 
25-20 alarak 
durumu 2-2 yaptı.
Çekişme ve 
heyecanın dorukta 
yaşandığı maçın 
beşinci setinde 
masa hakemlerinin 
hemen arkasında 
bulunan Gemlik

Gübre taraftarları 
skorbortta yazılan 
sayılara itiraz eden 
voleybolculara 
uyunca önlerindeki 
hakemlere sözlü 
saldırıda bulundular. 
Son seti 15-11 

alan Gemlik 
Gübre takımı 
maçı 3-2 kazanırken 
seyircilerinin 
hakemlere yönelik 
saldırısı turnuvaya 
gölge düşürdü.
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Sınava gireceklere uyarı: ‘Kahvaltı yapın1
Sağlık Bakanlığı, 
OKS öncesinde 
düzenli kahvaltı 
yapılmasını, kahvaltı
da ise maydanoz 
yenilmesini önerdi. 
Sağlık Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
son günlerde çeşitli 
kaynaklarda, sınav 
öncesi algılamayı ve 
konsantrasyonu artır
maya yönelik diyet 
önerilerinin yer aldığı 
belirtilerek, bu öneri
lerin bir kısmının 
sağlıksız ve bilimsel 
temelden yoksun 
olduğu bildirildi.
Açıklamada, öğrenci
lerin sınav öncesi ve 
sınav sabahı bilinçli 
beslenmeleri gerek
tiğine dikkat çekile 
rek, “Sınavlarda hiç 
bir besin başarıyı tek 
başına, mucizevi bir 
şekilde etkilemez. 
Tüm öğrencilerimizin, 
özellikle bu günlerde 
beslenme kurallarına 
uymaları oldukça ö 
nemli. Yeterli ve den
geli beslenme, dört 
besin grubunda bulu
nan besinlerin yeterli 
miktarda tüketilme
siyle sağlanır. Bu be 
sinler, süt grubunda 
yer alan süt ve yo 
ğurt, et grubunda yer 
alan et; tavuk, yumur
ta, peynir ve kuru 
baklagiller, sebze ve 
meyve grubu ile tahıl 
grubuna giren ekmek, 
bulgur, makarna, 
pirinç, mısır ve 
tarhanadır” denildi. 
Bu besinlerin öneri

len tüketim miktar
larının, kişiye özgü 
olarak değiştiğine 
işaret edilen açıkla
mada, bireyin yaş, 
cinsiyet ve fiziksel 
aktivite durumunun 
bu miktarları etk
ilediği kaydedildi. 
“DÜZENLİ BESLENİN 
STRESİ YENİN” 
Açıklamada, öğrenci
lerin sınav öncesi ve 
sınav sabahı yoğun 
stresin yol açtığı fiz 
yolojik etkilere maruz 
kaldığı vurgulanarak, 
bu etkilerin düzenli 
ve uygun beslenme 
ile kontrol edilebile
ceğine dikkat çekildi. 
Stres ve heyecanın 
insan vücudunun e 
nerji tüketimini artır 
dığı vurgulanan açık
lamada, OKS sınavı 
için son hazırlıklarını 
yapan öğrencilere 
yönelik şu uyarılara 
yer verildi: 
“-Öğrenciler için en 
önemli öğün kahval 
tidir. Gece boyu açlık' 
tan sonra, vücudu
muz ve beynimiz 
güne başlamak için 
acil olarak enerjiye 

gereksinim duydu 
ğundan, kahvaltı ya 
pılmadığı takdirde 
dikkat daha çabuk 
dağılmakta, baş 
ağrısı ve yorgunluk 
oluşmaktadır.
-Yapılan araştırmalar, 
iyi kahvaltı yapan 
öğrencilerin daha 
başarılı olduklarını 
ortaya çıkarmıştır.
Yeterli enerji ve besin 
öğelerini sağlayan bir 
sabah kahvaltısında, 
peynir ve yumurta, 
birkaç dilim ekmek, 
pekmez-tahin, zeytin, 
domates, yeşil biber, 
salatalık, maydanoz 
veya meyve 
bulunmalı.
-Sindirim rahatsızlık
ları ve zehirlenmelere 
yol açabileceği için 
dışarıda ve açıkta 
satılan yiyecekler 
tercih edilmemeli, 
sınavdan bir gün 
önce kuru baklagiller 
gibi gaz yapıcı besin
ler tüketilirken 
dikkatli olunmalı.
ŞEKER YERİNE 
KURU ÜZÜM YEYİN 
-Sınav öncesi ve 
sınav esnasında, 

şeker, şekerleme gibi 
basit şekerlerin ye 
rine, kuru üzüm, erik 
ya da A ve C vitamin
leri bakımından zen
gin olan taze meyve 
ve sebze gibi besinler 
tercih edilmeli.
-Mali olanaklar 
ölçüsünde, bahk, et, 
yumurta, fındık, fıstık 
ve ceviz tüketilmeli. 
Bu besinler protein 
içerikleri nedeniyle 
uyanık kalma ve ener
jinin tamamen kulla 
nılmasını sağlar, içer 
diği yağ asitleri £>eyin 
hücrelerinin çalışma 
sında önemli rol 
oynar.
-Sınav esnasında 
susamaya neden 
olacak yağlı ve 
tuzlu besinlerden 
kaçınılmalı, 
sınavda su tüketi
minin yanı sıra, 
sıkıl mış taze 
meyve suyu tüket
menin hem sıvı 
ihtiyacını karşılaya
cağı hem de 
dikkati toplamaya 
yardımcı olacağı 
unutulmamalı.
-Kafein içeren ürünler 
adrenalinin serbest 
kalmasına, böylece 
stres düzeyinin 
artmasına neden 
olabilmektedir.
Sınav öncesinde çay, 
kahve, kolalı içecek
ler gibi kafein içeren 
ürünlerin yerine 
süt, taze meyve 
suyu, ıhlamur ya da 
kuşburnu çayı 
tercih edilmeli.”

Dondurma çocuk 
gelişimine 

katkı sağlıyor
Havalar ısındı 
dondurma 
tüketimi de arttı. 
Ancak çok faydalı bir 
besin olan bu lezzetli 
yiyecek, sağlıksız 
koşullarda üretilmesi 
ve satılması 
durumunda 
birçok hastalığın 
kaynağı olabiliyor. 
Dondurmanın 
besleyici değeri 
oldukça yüksek. 
Özellikle çocukların 
kemik gelişimine 
katkı sağlıyor. A, B, 
C ve E vitaminleri 
içeren, çinko, fosfor 
ve potasyum açısın
dan zengin bir besin. 
Uzmanlar süt tüketi
minin az olduğu 
ülkemizde dondurma 
yemenin faydalı 
olduğunu vurgu 
luyor.
Ancak bu lezzetli bir 
o kadar da faydalı 
besini tüketirken 
belli noktalara dikkat 
edilmezse fayda 
zarara dönüşebiliyor. 
Açıkta Satılan 
Dondurmalara 
Dikkat!
Özellikle mahalle 
aralarında açıkta 
satılan dondurmalar, 
sağlık için ciddi 
tehlike oluşturuyor. 
Dışarıda satılan 

sağlık koşullarına 
uygun olmayan yer
lerde üretilen don
durmalar hastalık 
yapıcı özellikle 
bağırsakları bozucu 
mikropları üretir. 
Hazır olan dondur
malar da pastörize 
sütten ve meyva aro
malarından yapılıyor. 
Bu nedenle besleyici 
değeri daha yüksek. 
Açıkta dondurma 
alırken bazı nokta
lara dikkat edilmesi 
gerekiyor.
Özellikle dondur
manın külaha yer
leştirilmesinde 
kullanılan kaşıkların 
uygun yöntem 
kullanılmadığında 
mikrop yuvası 
olduğu 
unutulmamalı.
Kaşık üzerindeki 
bakteriler her 
kaba daldırılıp 
çıkarıldığında 
dondurmaya 
bulaşıyor. Oysa 
kaşık için özel 
solüsyon 
bulunması gerekiyor. 
Dondurmada Buz 
Taneciği Olmamalı 
İçinde buz tanecik
leri olması, dondur
manın kurallara 
uygun üretilmediğini 
gösteriyor.

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 5^4 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 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
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
9 Haziran 2007 Cumartesi 

OZAN ECZANESİ Tel:5121854 
10 Haziran 2007 Pazar 

YEŞİM ECZANESİ Tel:5121145

Gemlik Karfez
OCKLİK’İH İLK «ONLOK SİYASİ SAZSTISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2771 

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 Şehir Tiyatrosu perdelerini açıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu “Her yer 
tiyatro, her yerde ti 
yatro” sloganıyla bu 
yaz da yollara düş 
meye hazırlanıyor. 
Şehir Tiyatrosu oyun 
cuları, ilki geçtiğimiz 
yıl gerçekleştirilen 
ve büyük ilgi gören 
tiyatro turnesine 14 
Haziran’da Kirazlı 
Beldesi ile başlıyor. 
Tiyatroya gitme imkâ 
m bulamayan çevre 
ilçe, köy ve yerleşim 
bölgelerinde yaşayan 
BursalIları tiyatro ile 
tanıştırmak ve onla 
rın şehir ile .araların
daki bağı güçlendir 
mek amacıyla başlatı 
lan turne projesi 
kapsamında bu yıl 
Şehir Tiyatrosu 
tarafından “Tantanalı 
Temaşa” adlı oyun 
sahnelenecek.
Şehir Tiyatrosu, 
hazırladığı “Tantanalı 
Temaşa” adlı oyunla, 
yaz boyunca çevre 
ilçe ve beldelerde 
sahne ye çıkacak. 
Geçen yıl çevre yer
leşimlerde sahnele-

nen 30 oyunla yak
laşık 15 bin izleyiciye 
ulaşan Şehir 
Tiyatrosu'nun, bu yıl 
da büyük ilgi görme
si bekleniyor.
Türk tiyatrosunun en 
sevilen örnekleri Ka 
ragöz, Hacivat, Orta 
oyunu, İbiş, Kantolar 
ve Direklerarası’nı 
aynı sahnede buluş
turan ve geleneksel 
metinlerden yola 
çıkarak Günay Güney 
ve Ertan Akman’ın 
derlediği Tantanalı 
Temaşa oyunu, yine 
Ertan Akman tarafın
dan sahnelenecek. 
Oyunda Tuğrul Tülek, 
Sabahattin Yakut, 
Nilgün Türksever 
Görgü, Bülent Uçar, 
Müge Açıkdüşünen 
ler, Nihal Türksever, 
Ebru Ergüç, Murat 
Liman, M. Eren

Topçak ve Altuğ 
Görgü de rol alacak. 
Birinci tur programı 
kapsamında 1.4 Hazi 
ran’da Kirazlı’da per 
de diyecek olan Şe 
hir Tiyatrosu, sırasıy
la 16 Haziran’da Gü 
zelyalı’da, 19 Hazi 
ran’da Gürsu’da, 20 
Haziran’da Emek’te, 
21 Haziran’da 
Demirtaş’ta, 22 
Haziran’da Kestel’de, 
23 Haziranda 
Keles-Kocayayla’da, 
26 Haziran’da 
Akçalar’da, 27 
Haziran’da Çalı’da, 
28 Haziran’da 
Umurbey’de, 29 
Haziran’da Soğuk 
pınar’da, 1 Tem muz’- 
da Zeytinbağı’nda, 3 
Temmuz’da 
Görükle’de tiyatro 
severlerle buluşacak.

KAVI D Mersin Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
ı f\M fil cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Menekşe KIZILBAY

VARAN
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3.100.0 YIL'

, US 4.1

400 KİŞİLİKTERASSALONUMUZDA KINA ve NİŞAN CEMİYETLERİULAŞIM DAHİL
ersin

İnş. Zeytindik Turisti Son. îıclid.Şti.

400KİSİIİKORGANİZA5YONUMUZİÇİN
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AlatûrkCaddesi Parsbey Mh. No:55-Umurbey/ GEMLİK J
TEL:0.224525 1700 -GSM: 0.536 570 65 97-www.suien.com.il

MİZAN MUHENDISHK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE TESİSAT
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE

Kayıt için lütfen irtibata geçiniz.
KAMPANYAMIZ STOKLARLA SINIRLIDIR.

KA PANYA BİTİŞ TARİHİ: 1 5 HAZİRAN 2007

Airfel Kombi
Airfel Petek (6mt)

Airfel vana 12 adel 
Fırat folyolu boru tesisatı

KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI 
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL 
60.00- YTL’den başlayan taksitler

ARTIK KİMSE
KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN

Mak. Müh. 
Erdal DOĞRU

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh.
Mahmut KÖKBIYIK

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK 
Tel: 513 54 92 -Fax:513 55 36

http://www.suien.com.il


2006 - 2007’DE 2006 - 2007 'de
Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü

DÜNYA TÜRKİYE

Sanat Cğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYC1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni'nde TÜRKİYC 3.LÜGÜ

DERECESİ
2007*2008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

“Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer” 

Adres: Radar Cad. No : 170 Yalova 
Tel : o 226 811 04 74

Sosyal Bilimler Olimpiyadı'nda 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALYA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA
www.yucebilgili.com
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Geçici aday 
listelerine itiraz 

için bugün son gün 
Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim 
takvimine göre, geçici aday lis
telerine en son bugün itiraz edile
cek. Geçici aday listeleri, radyo, 
televizyon ve Resmi Gazete'de 
yayımlanıyor. Haberi sayfa 6’da

PKK’nın Şırnak’ta iki subayı haince şehit etmesi halkın sabrını taşırdı

Terör bir ayda 42 can aldı
Türkiye terör saldırılarında 

son bir ayda 42 kurban verdi. 
9 Mayıs - 9 Haziran arasında 
terörist saldırılar nedeniyle 26 
güvenlik görevlisi şehit olurken, 
yaralı sayısı 60 oldu. 16 sivil 
vatandaş da terör nedeniyle 
hayatını kaybetti. Şırnak’ın 
Güçlükonak İlçesi karayolundaki 
pusuda 2 şubayın şehit olması 
yurtta büyük infiale neden oldu. 
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi 
karayolunun 10. kilometresinde 
terör örgütü PKK üyelerinin 
döşediği uzaktan kumandalı 
patlayıcının patlatılması sonucu 
şehit olan Bursa doğumlu 
Yarbay Melih Gülova, bugün 
toprağa verilecek. Sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Onur Öymen...
Bir ayda 42 er ve subayımızı teröre kurban 

verdiğimiz bir dönemde seçimlere gidiyoruz.
ABD’nin hemen yanıbaşımızda kurdurduğu 

Kürt Devleti sınırları içinde koşullanan PKK 
teröristleri, mevsimin uygunluğu nedeniyle 
sınırlarımızı aşıp, pusuya yatıyorlar.

Hain pusuda canlarımızı yitiriyoruz.
Güney sınırlarımız güvende değil.
Asker huzursuz, halk huzursuz.
İşte bu ortamda siyasiler oy istemeye çıktı. 

CHP, Bursa Milletvekili adayları Gemlik’teydi.
Cumartesi günü, diplomat siyasetçi, Onur 

öymen’i dinledik. Devamı sayfa 5’de

Şüphe üzerine polis tarafından üst 
aramaları yapılan-3 şahıs, mahkeme 

tarafından serbest bırakıldı

52 adet ekstazi 
hapla yakalandılar

Orhangazi Caddesi Marmarabirlik depoları 
önünde önceki gece sabaha karşı aramada, 
üç kişide ekstazi hap bulundu. Şahıslar, Bur 
sa’dan Gemlik’e gezmeye geldiklerini ve hap 
lan Bursa’dan temin ettiklerini söyledi. 3’de

CHP Bursa birinci sıra Milletvekili adayı Onur Öymen, Gemlik’i ziyaret etti

“Zengin ülkenin fakir çocuklarıyız”
22 Temmuz günü yapılacak olan 
milletvekili seçimlerinin yaklaş
ması nedeniyle CHPTıler de 
seçim startını verdiler. 
Cumartesi günü, CHP Bursa 
Milletvekili adayları Gemlik ilçe 
örgütü ile Umurbey Beldesini 
ziyaret ettiler. CHP Bursa birinci 
sıra Milletvekili adayı eski 
Diplomat Onur Öymen, yaptığı 
konuşmada, dünyanın en zen
gin ülkesinden birinin Türkiye 
olduğunu, ancak gelir dağılımın
daki yerimizin 99. sırada 
olmasının üzücü olduğunu 
söyledi. 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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Buluşma
CHP Bursa birinci sıra Milletvekili adayı Onur Öymen, Gemlik’i ziyaret etti

Gürhan ÇETİNKAYA “Zengin ülkenin laldı çocuklarıyız"
Paranın gücü ulusal 

çıkarları eziyor..

Güneydoğu'da kan gövdeyi götürüyor.
İktidar seçim telaşında..
Bölgeden gelen şehit haberleri ulusun 

bağrını yakıyor..
Siyasi otoritenin tavrını bekleyen asker 

sonunda kendi önlemlerini almak zorunda 
kalıyor..

Genişletilmiş güvenlik çemberi oluştu
ruyor..

Hükümet sessiz kalıyor..
Ulusal çıkarları korumakla görevli 

olduğu halde üzerine düşeni yapmıyor..
Askerden talep bekliyor..
Asker daha önce Bosna'ya gitti..

Afganistan'a gitti..
Kore'ye gitti..
O zaman asker yazılı istekde mi bulun

du?
Siyasal Otorite'nin kararları doğrul

tusunda hareket ederek yurt dışı görev
lerini yerine getirdi, getirmeye de devam 
ediyor..

Yoksa..
İşin içinde başka şeyler mi var..
Ağırdan almanın ardında mahdumların 

akçeli ilişkileri mi yatıyor?
Önceki gün Onur Öymen Gemlik'teydi..
Genel anlamda bir ufuk turu yaptı..
Sorunları ve çözüm önerilerini ortaya 

koydu.. .
Ama...
Orada çok önemli bir konuya işaret 

etti..
Benim tüylerim diken diken oldu..
Türkiye'nin doğu sınırlarındaki mayınlı 

bölgelerin temizlenmesine Türk Silahlı 
Kuvvetleri talip olur..

Araştırır ve bütçeyi saptar..
35 milyon dolar..
Ancak dönemin Ecevit Başbakanlığı'n 

daki DSP-MHP-ANAP hükümeti teklife 
sıcak bakar..

Ne varki seçim kararı alınınca "temizlik 
operasyonu" ertelenir..

AKP Hükümet'i seçim sisteminin aziz 
liği ve Türk seçmeninin duyarsızlığı sonu
cunda iktidara gelince durumu ele alır..

Ele alır da ne yapar?
TSK'nın istediği bütçeye mi onay verir..
Tabii ki hayır...
Ne yapar?
"Temizlik" işini Unakıtan'a havale eder..
Unakıtan'da gizli kararnamelerle işi 

kökünden çözme girişimlerinde bulunur..
Çözüm ne biliyor musunuz?
Sınırlardaki mayınlı bölgeleri temizleme 

karşılığında "temiz" yerleri yabancılara 49 
yıllığına kiraya vermek...

Yani sınırları yabancıya emanet 
etmek..

İşte Türkiye'yi yöneten hükümetin 
"ulusal güvenliğe" bakışı...

Bu hükümet mi Türkiye'deki kırmızı 
çizgileri koruyacak ve kollayacak..

İnönü'nün meşhur sözüyle yanıt vere
lim..

"Hadi canım sende.."
Onun için de...
22 Temmuz Pazar günü ne yapılacak 

edilecek seçim sandığına gidilecek...
İçeride gerici, dışarıda verici olan bu 

hükümet gönderilecek...

Seyfettin ŞEKERSOZ 
CHP Bursa birinci 
sıra Milletvekili adayı 
ve Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
Öymen, ziyaret 
ettiği Gemlik'te 
vatandaşlarla 
buluştu.
İskele Meydanı 
Dilek Çay Bahçesi’n 
de partililer ve halkla 
bir araya gelerek 
dertlerini dinleyen 
Öymen, "Zengin 
ülkenin fakir 
çocuklarıyız, sorun
ların çözümü sizin 
elinizde" dedi.
CHP Bursa milletve 
kili adayları Kemal 
Demirel, Abdullah 
Özer, Emir Birgün'ün 
de bulunduğu 
kalabalık ekiple 
Gemlik'e çıkarma 
yapan Onur 
Öymen'e vatandaşlar 
Gemlik'in Büyükşe 
hir'e alınmasıyla 
yaşanan sıkıntıları 
dile getirdiler. 
Zeytinliklerin yok 
edilmekte olduğu, 
yerlerine tomruk 
depolarının yapıldığı, 
Belediye hizmet
lerinin yok denecek 
kadar az olmasından 
yakınan vatandaşlar, 
AKP hükümetinden 
kurtulmak istedikleri
ni dile getirdiler.
"Gemlik 'i Türkiye ’nin 
incisi haline getire
ceğiz" diyen Onur 
Öymen, Serbest 
Bölgesiyle Bursa ve 
Gemlik'in mutlaka 
demiryoluna ihtiyacı 
olduğunun altını 
çizdi.
GEMLİK ÖRNEK 
İLÇE OLACAK 
Hızlı deniz otobüs
lerinin sürekli Gem 
lik'e ulaşması gerek
tiğini de söyleyen 
Öymen, "En önemli 
olanı ise Belediye 
lere arıtma tesisi 
yapmalarının zorunlu 
olmasıdır. Çocuklu 

'Gemlik Körfez’ internette wgemlikkorfezgazetesi.com

ğumun incisi Gem 
lik'in denizi içler acı 
sı olmuş. Biz bunu 
belediyelere zorunlu 
kılacağız. Gemlik'e 
turist gelmesini 
sağlayacağız, 
başlatacağımız yeni 
turizm hamlesiyle 
Gemlik ülkede örnek 
olacak. Kumla ile 
başlayan Bursa 
turizmi ne yazık ki 
şimdi en geride kal 
mış durumda, kültür 
turizmini geliştirme 
liyiz. Gemlik'i kültür 
ve kongre turizm 
merkezi haline dö 
nüştüreceğiz bütün 
bunla Gemlik'te el 
birliği ile yapacağız" 
şeklinde konuştu. 
BÜYÜKŞEHİR 
NE GETİRDİ 
Gemlik'in Büyükşe 
hir sınırlarına alın
masıyla başlayan 
sorunların ilçeye 
getirisi mi yoksa 
götürüşü mü olduğu
nun mutlaka araştırıl 
ması gerektiğine 
işaret eden Öymen, 
"Gemlik'ten bir yılda 
Büyükşehir'e 7 tril 
yon para aktarılıyor 
ve ilçenin geliri aza
lıyor. Meclisten gece 
yarısı çıkarılan yasa 
ları halka anlatmalı 
lar, eğer Gemlik'in 
bir kazancı olduysa 
alkışlayalım. Devlet

1 -

CHP Bursa birinci sıra Milletvekili adayı 
Onur öymen, Gemliklilerle buluştu. ]

vatandaşına ceza 
vermez, ama bunlar 
veriyor. Biz Gemlik'e 
özel bir önem vere
ceğiz, pek çok soru 
nu birlikte çözücez, 
gördüğüm bu 
otobüsler ise 
Büyükşehir'e hiç 
yakışmıyor" dedi. 
ZENGİN ÜLKENİN 
FAKİR 
ÇOCUKLARIYIZ 
Dünyanın en zengin 
20 ülkesinden biri 
olan Türkiye'nin gelir 
dağılımında ise 99'un 
cu sırada olmasının 
üzücü olduğunu 
söyleyen Onur 
Öymen, "Kiminle 
konuşsak ağlıyor, 
zengin ülkenin 
fakir çocuklarıyız. 
Türkiye'de dolar 
milyarderleri 
çoğalırken, fakir 
insanların açız diye 
ağlaması bugünkü 
AKP hükümetinin 
eseridir. Bu çözüm

lerin anahtarı ise 
sîzlerin elindedir. 
Seçim günü tatile 
çıkmayın oyunuzu 
kullanın sonra 
pişman olursunuz" 
ikazında bulundu. 
Terörün kaynağını 
kurutmayı bir türlü 
beceremediklerini de 
söyleyen Onur 
Öymen, "Şu anda 
orduya verecek 
yetkileri yok, 
meclis tatile 
girmeden
gelin bunu çıkartalım 
dedik dinlemediler, 
Amerika kızar korku 
suyla devlet idare 
edilmez. Pastörize 
yumurtadan 
sonra pastörize 
mayın görürsek 
şaşırmayalım" dedi. 
AKP HÜKÜMETİ 
GİDİCİ
AKP hükümetinin 
22 Temmuz'da 
mutlaka gidici 
olduğunun altını 
çizen Onur Öymen, 
son olarak verdiği 
mesajda, "Bunlar 
içerde gerici, 
dışarıda verici, ilk 
seçimde gidicidirler" 
şeklinde konuştu. 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve 
Bursa Milletvekili 
adayı Onur Öymen 
Umurbey beldesini 
de ziyaret ederek 
Celal Bayar'ın Anıt 
Mezarın'’, çiçek 
âuıidu, partililerle 
çay bahçesinde 
sohbet etti.

wgemlikkorfezgazetesi.com
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Terör bir ayda 42 can aldı YazıYORUM

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi karayolunun 10. kilometresinde terör örgütü 
PKK üyelerinin döşediği uzaktan kumandalı patlayıcının patlatılması sonucu 

şehit olan Bursa doğumlu Yarbay Melih Gülova, bugün toprağa verilecek.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Türkiye terör 
saldırılarında son 
bir ayda 42 kurban 
verdi. 9 Mayıs - 9 
Haziran arasında 
terörist saldırılar 
nedeniyle 26 güvenlik 
görevlisi şehit 
olurken, yaralı sayısı 
60 oldu. 16 sivil 
vatandaş da terör 
nedeniyle hayatını 
kaybetti.
Sınır ötesi operasyon 
tartışmaları ve 
Genelkurmay 
Başkanlığı'nın 
teröre karşı toplum
sal refleks çağrısının 
yankıları sürerken, 
Güçlükonak'ta 
uzaktan kumandalı 
tuzakla 1 yarbay, 1 
binbaşı ve 1 onbaşı 
hayatını kaybetti. 
Belirlemelere göre 
9 Mayıs- 9 Haziran 
tarihleri arasında 
25 asker ve 1 
korucu şehit oldu. 
İzmir'de pazaryerine 
bomba patlaması 
ve Ankara Ulus'taki 
intihar saldırısının da 

| yaşandığı bu ay
I içerisinde terör 

nedeniyle hayatını 
i kaybeden sivil . 

vatandaş sayısı ise

Şüphe üzerine polis tarafından üst aramaları yapılan 
3 şahıs, mahkeme tarafından serbest bırakıldı

52 adet ekstazi hapla yakalandılar
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik 
depolan önünde 
önceki gece 
sabaha karşı 
şüphe üzerine 
üst araması yapılan 
üç kişide 52 adet 
Ekstazi hap 
bulundu. Adliye’ye 
çıkarılan şahıslar 
mahkeme tarafından 
serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, 
Uğur K. (18) Gökhan 
S. (18) ve Deniz Y. 
(19) isimli şahısların 
yapılan üst ara
masında Uğur K.'nın 
üzerinden 52 adet 
üzerlerinde çeşitli 
figürlerin olduğu 
haplar çıktı.
Bursa'dan Gemlik'e 
gezmeye geldiklerini 
söyleyen üç genç, 
hapları yaklaşık 20 
gün önce yine 
Bursa'dan 250 YTL 
karşılığında temin 
ettikleri öğrenilirken

16 oldu. Düzenlenen 
operasyonlarda çıkan 
çatışmalar ve mayınlı 
tuzaklar sonucu 60 
güvenlik görevlisi de 
yaralandı. Bir ay 
içinde terörün mal- 
olduğu can kaybı 
42'ye yükseldi. 
ŞEHİTLER İÇİN 
TÖREN
Şırnak'da şehit düşen 
iki subay ve bir erin 
cenazeleri düzenle
nen askeri törenin 
ardından Bursa, Anka 
ra ve İstanbul'a gön
derildi. Güçlükonak 
ilçesinde teröristlerce 
yola döşenen mayı 
nın patlaması sonucu 
şehit olan Yarbay 
Melih Gülova, Binba 
şı Ramazan Armut 
çuoğlu ve er Haşan 
Güreşen için

hapları kendilerinin 
kullandıklarını ancak 
satmaya da çalıştık
ları öne sürüldü.

Üç gencin daha 
öncede çeşitli suçlar
dan sabıkalarının 
olduğu öğrenilirken

Adliyeye sevk edilen 
gençler çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından 
serbest bırakıldılar.

23'üncü Tümen 
Komutanlığı'n da'bir 
tören düzenlendi. 
Törenin ardından 
Yarbay Melih Gülo 
va'nın cenazesi 
Bursa'ya, Binbaşı 
Armutçuoğlu'nun 
cenazesi Ankara'ya, 
er Haşan Güreşenin 
cenazesi ise İstan
bul'a gönderildi.
BURSALI ŞEHİT 
YARBAYIN ÖYKÜSÜ
Şırnak'ta şehit olan 
yarbay Gülova'nın 
geçen ağustosta yeni 
rütbesini aldıktan 
sonra Güneydoğu'ya 
gitmek için gönüllü 
olduğu ortaya çıktı. 
Ailesini Manisa'da 
bırakan şehit Gülova, 
bir yıldır Şırnak dağla 
rında görev yapıyor
du. Şırnak'ın Güçlük 

onak ilçesi kara yolu
nun 10. kilometresin 
de terör örgütü PKK 
üyelerinin döşediği 
uzaktan kumandalı 
patlayıcının patlatıl- 
ması sonucu şehit 
olan Yarbay Melih 
Gülova'nın cenazesi, 
bugün Manisa'da 
düzenlenecek askeri 
tören sonrası 
toprağa verilecek.

Genç Parti “Truva atı” mı?

Bursa'da 1963 yılında 
doğan Yarbay Melih 
Gülova'nın Manisa 
1. Piyade Er Eğitim 
Tugayına bağlı 8. 
Piyade Alayı'ndaki 
görevinden, geçen 
Ağustos ayında rütbe 
aldıktan sonra kendi 
isteğiyle doğuya ta 
yin olduğu öğrenildi. 
Naz adında 4 yaşında 
bir kız çocuğu olan 
şehit yarbayın eşi 
Asena Gülova'nın, 
haberi tatil için gittiği 
ailesinin yazlığının 
bulunduğu İzmir'in 
Foça ilçesinde aldığı 
bildirildi. Celal Bayar 
Üniversitesinde öğre
tim görevlisi olan 
Asena Gülova'nın 
geçe geç saatlerde 
ambulansla Manisa 
ya getirildiği belirtildi.

Cem Uzan'ın Genç Parti’si, İbrahim 
Tatlıses’in katılımıyla İstanbul’da yaşayan 
Kürt oylarını alabileceğini hesaplıyor..

Yaş tahtaya bastığına pek tanık olma 
dığımız, her devrin insanı İbrahim Tatlı 
ses’in bu tercihi anketlerden bile ciddi bir 
alamet olabilir.

Zaten Genç Partinin ilanları günlerdir 
en büyük gazetelerimizin birinci sayfala 
rında. Resmen “Barajı aştık” diyorlar:

“Ezilenler iktidar olacak/’ diyorlar...
(Bu partilere seçim için verilen paralarla 

bir düşünün sayın okurlar; O kadar ilanın 
parasıyla kaç ezilenin evladı okutulur, kaç 
çocuk tedavi edilirdi, kaç işsiz için iş kap 
ısı açılabilirdi.)

Belli ki eski reklâmcılardan bir şeyler 
öğrenmiş Oâm Uzan.

Kısa ve net basit, halkın anlayacağı söz 
ler...

Onun mazide yaptıkları gibi sade ve me 
sajı kafadan veren ilanlar bunlar.

Ne Cumhuriyet Halk Partisi gibi kimse 
nin anlamayacağı karmaşık laflar ediyor, 
ne de AKP tarzı laf ebeliklerine kalkışıyor.

Bir kez daha anlıyoruz ki Cem Uzan Bey 
akıllı bir insan...

Sonra girişimci ve cesur...
Sonra yakışıklı...
Hitabeti de güçlü ayrıca...
Tek bir kötü huyu var kendisinin:
İnsan zekâsını küçümsüyor.
Zekâ düzeyi elliyle yüz arasındaki bir 

toplumu yönetmeye talipmiş gibi bir hali • 
var.

Bence, Genç Parti’ye iki nedenle oy 
verir bir insan: Ya zekâ düzeyi Cem Uzan 
Bey’in beklediği gibi fazladır, ya da çare
sizdir, işsizdir, cebi deliktir..

Bu yüzden Genç Parti’yi seçmekte ken 
dince haklı İbrahim Tatlıses: İhtiraslarına 
en iyi orası hizmet edebilir.

Tatlıses’i kabul eden Cem Uzan Bey de 
haklı: Çaresizliğin acılarını yıllarca onun 
türküleriyle uyuşturmuş

Kürt arkadaşlar bu duruma iltifat ederse 
Genç Parti’nin “Zenginler Partisi” havası 
biraz dağılacaktır.

Şimdi köşe yazarları gibi bağlantılar 
kurmak istemiyorum.

Ama “ben de isterem” şarkısıyla mem
leketi şenlendirmiş bir adamın Genç Par 
ti’yi seçmesinde hoş bir kader cilvesi oldu 
ğunu da kabul etmek lazım.

“Biz de isteriz” diyor ezilenler: “İnsan 
gibi yaşamak sizin de hakkınız...”

Laiklik, Cumhuriyetçilik nutukları bu aç, 
işsiz, biçare insanlara Hint’çe-Çince gibi 
geliyor.

Anlamıyorlar ki dinlesinler..
İnsanca hayat vaat eden bir sol partileri 

olmadığı için de bu fakir, işsiz, çaresiz 
halk gidip başkalarına oy veriyorlar.

Yoksa bayıldıkları için değil.

Gemlik Körfez ABONE 
OLDUNUZ

MU?

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Öymen’den balıkçı esnafına ziyaret
CHP Bursa Milletvekili adayı Onur Öymen, İşçi Emeklileri Derneğini ziyaret etti

“Evimizde dertten başka bir $ey kaynamıyor'
Seyfettin ŞEKERSÖZ $ W,. Kr^Jtr' , I

l^#.i ’ r 1 !. lu

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
CHP Bursa Birinci 
sıra milletvekili 
adayı Onur Öymen, 
cumartesi günü 
ilçemize gelerek, 
partililerle buluştuk
tan sonra, Balıkçı 
esnafını da ziyaret 
etti.
Balık satış yerinde 
balıkçı esnafını 
ziyaret eden CHP 
Bursa birinci sıra 
Milletvekili adayı 
Onur Öymen'e 
dertlerini dinledikten 

sonra, esnafa 
sorular sordu. 
Onur Öymen, 
"AKP hükümetinin 
gitmesi mi yoksa 
kalması mı hayırlı 
olur” sorusuna 
Gemlik'li balıkçı 
esnafı "Gitsinler" 
cevabını verdi. 
Onur Öymen, 
balıkçı esnafına 
"İki ay daha 
dişinizi sıkın, 
sonrasında 
ise gidecekler" 
dedi.

Üç tarafı denizle 
çevrili ülkenin 
balıkçılık sorunu 
yaşamasının 
yanlışlığına değinen 
Öymen, bu sıkın
tıların CHP'nin 
iktidar olmasıyla 
çözümleneceğini 
söyledi. 
Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan'ın 
Cumhurbaşkanlığı 
adaylığı için 
Sarıyer Balıkçı 
esnafına danışmasını 
gülerek hatırlattı.

Gemlik İşçi
Emeklileri Derneği'ni 
ziyaret eden CHP 
Bursa Milletvekili 
adayı Onur öymen, 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yener ile 
işçi emeklilerinin 
sorunlarını dinledi. 
Öymen'e emeklilerin 
sıkıntılarını içeren 
dosya veren Yener, 
"Evimizde dertten 
başka bir şey 
kaynamıyor" dedi. 
İşçi emeklilerini 
rahatlatacak olan 
intibak yasasının 
hükümetler 
arafından seçim 
öncesinde sürekli 
vaat edilmesine, 
rağmen bir türlü 
çıkarılmamasından 
yakınan Hüseyin 
Yener, emekliye 
verilen yüzde 
oranındaki zammın 
ücretlerde giderek 
farkın açılmasına 
neden olduğunu . 
söyledi.
Verilecek zammın 
mutlaka seyyanen 
verilmesi gerek
tiğinin de altını 
çizen Yener, 
emeklilere sendika 
hakkı verilmesinin

fakir hale geliyor. 
Ülkenin parası var

yanı sıra hastane 
lerde alınmakta
olan katkı paylarının 
kaldırılması, aylık
ların açlık sınırının 
üzerine çıkarılması, 
yaşam alanlarında 
emeklilere gereken 
saygının gösterilme
si için destek istedi. 
GÖKTEN 
PARAŞÜTLE 
GELMEDİLER 
Bu hükümetin 
gökten paraşütle 
gelmediğini, bu 
ülke insanının 
verdiği oylarla 
geldiklerini söyleyen 
Onur Öymen, 
"Devletin parası 
Ali Dibo'lara gidiyor. 
Zengin daha zengin 
olurken fakir daha 

ama bu paralar eşe 
dosta gidiyor" dedi. 
Şehit ailesine 
verilmekte olan 
240 YTL aylığı^ 
gülünç olduğuna 
da değinen Öymen, 
"Emeklilere 
verilen 500 YTL 
ile nasıl yaşanır 
bunu düşünmüyor
lar. Bunlar gökten 
paraşütle gelmedi, 
bizler getirdik, 
götürmekte 
bizim elimizde. 
Seçimlerde 
sandığa gidelim 
ve onları bir daha 
gelmemek üzere 
geri gönderelim" 
şeklinde konuştu.

BURSA KEBAP
HİZM€TİNİZ€ 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



11 Haziran 2007 Pazartesi Gemlik Karffez Sayfa 5

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Bitsin Artık Bu çile....

I Kadri GÜLER
k3dri_guler@hotmail.com

Güne Bakr

Onur Öymen...
Büyükşehirli 

olduk.
Olduk ta ne oldu?
Kanun gereği, yer

leşim yeri sakin
lerinin seçtikleri 
vekillerce idare 
edilmek üzere kurul
muş bulunan 
Belediye'nin 
Büyükşehir'e alın
makla yetkileri 
büyük oranda elin
den alındı.

Yerel Belediyenin 
ihtiyaçtan doğan 
kararları, Büyükşehir 
Belediyesi'ni oluştu
ran diğer ilçe ve 
belde Belediye 
Başkan ve üyelerinin 
onaylan ile geçerlilik 
kazanacak veya red
dedilecek.

Yasa, en iyisini, 
doğrusunu ve gerek
lisini halkın temsil
cisi olan yerel yöne
timler belirlesin, ye 
rine getirsin diye 
çıkarılmıştı oysa.

Büyükşehirli 
olmakla halkın irade
sine bir noktada 
ipotek konuluyor. 
Büyükşehir'in verdiği 
kararlar geçerli 
kılınıp uygulanmak 
mecburiyetinde 
bırakılıyor.

Büyükşehirli olun
makla Gemlik halkı 
ulaşım sıkıntısı yaşar 
oldu.

Eskiden Belediye 
otobüsleri ile özel 
sektöre ait mini 
büsler Gemlik'ten 
Bursa terminaline

kadar yolcu taşıyor, 
terminalden 
Gemlik'e yolcu ' 
alabiliyordu.

Şimdiki 
özelleştirme ile halk 
otobüsleri ulaştırma 
görevi yapıyor ama 
terminale giremiyor.

Bir kez araç sayısı 
donduruldu. Belirli 
miktarda araçla 
hizmet verilmeye 
çalışılıyor. Araçların 
bagajı yok. Ulaşım 
sanki yalnız Bursa 
şehir içinde. Gurbete 
gidecek veya gurbet
ten gelecek bir yol
cunun herhalde bir 
valizi olacak.

Tıklım tıklım dolu 
araca nasıl eşyasını 
koyacak?

Dışarıdan gelen 
yolcu nasıl Gemlik'e 
dönebilecek?

Bunu düşünen, 
dikkate alan yok.

Gemlik Bursa 
arası 33 kilometre. 
Türkiye'nin en işlek 
ikinci karayolu.

Böylesine trafiği 
yoğun bir yolda 31 
kişi koltukta 41 kişi 
ayakta, balık istifi 
halinde Bursa'ya 
gidip dönüyor.

Acaba özel bir 
otobüs firması 
Gemlik'ten Bursa'ya 
koltuk sayısından 
fazla yolcu ile seya
hat edebilir mi?

Trafik ekipleri 
mani olmaz mı?

"Büyükşehirliyiz. 
Niye mani olunuyor, 

cezalandırılıyoruz?" 
denilirse nasıl bir 
uygulama yapılır.

Araç seyahatten 
men edilir mi?

Cezada ısrar edilir 
mi?

Merak bu ya.
Gemlik'in 

Büyükşehir kapsamı
na alınması çok önce 
Bursa milletvekili 
olan Sayın Turhan 
Tayan tarafından 
TBMM'ye önerilmiş, 
öneri görüşülemeyip 
kadük olmuştu.

AKP iktidar oldu, 
bu kez Bursa mil
letvekili Sayın Faruk 
Çelik'in bu doğrul
tudaki önerisi 
TBMM'nde 
görüşülüp yasalaştı. 
Gemlik bundan böyle 
Büyükşehir kap
samında.

22 Temmuz'da 
milletvekili genel 
seçimleri var.

Sayın Tayan 
DP'derı, Sayın Çelik 
ise AKP'den liste 
başı milletvekili 
adayları.

Şüphesiz seçim 
çalışmaları için 
Gemlik'e gelecekler.

Lütfen bıraksınlar 
lüks özel araçları da 
sade bir vatandaş 
olarak halk ulaşımda 
ne sıkıntı ve ıstırap 
çekiyor bizzat 
görsünler.

Yağmur altında, 
güneş altında 
kuyruklara girsinler, 
sıra tutsunlar.

Ayakta balık istifi 
gibi 33 kilometre yol 
alsınlar kan ter 
içinde.

Yaşarlarsa, bu 
sıkıntıya belki çare 
bulurlar.

Sözüm size de 
Büyükşehir Belediye 
Başkanınız Sayın 
Hikmet Şahin.

Sizde yaşayıp 
görün halkın çilesini.

20 dakikada bir 
kalkan otobüsün 
şehir içine girmesi 
trafiği ne oranda et 
kileyecek ki izin ve 
rilmiyor.

Bir turist otobüsü 
şehir içine girebili 
yor, park edebiliyor.

Gemlik otobüs
lerinin duraksamak- 
sızın şehir içine 
girmesine izin veril 
memesi yadırgana 
cak bir hal değil 
midir?

Neymiş, sözde 
Büyükşehirliyiz.

Gemlikli eza, 
cefa, çile, suya ve 
emlak vergisine 
zamdan başka ne 
gördü?

Gemlikli birçok 
kişi ulaşımdaki 
sıkıntıyı Bursa 
yerel gazetelerinde 
dile getirdiği halde 
bir sonuç alına
madığı için bir kez 
de ben yazayım 
istedim.

Belki oy için 
konunun üzerine 
eğilinip, sorun 
çözülür.

Gemlik Belediyesi’nden yapılan anonsa 
karşın, Dilek Aile Çay Bahçesi hınca hınç 
dolu değildi.

Hep bildik yüzleri gördük tanışma top 
lantısında..

Seçim atmosferine girdiğimiz bu gün
lerde, seçimlere sıkıntısız başlayan 
CHP’nin yerel kadrosunda coşku da yoktu.

22 Temmuz seçimlerinin Bursa sırala
masında ilk sıraları paylaşan milletvekili 
adayları ilçeleri ziyaret ederek görücüye 
çıkmışlardı.

Bursa’nın ağır topu da yerel olmayan An 
kara mahreçli birinci sıra adayı, eski diplo
mat, Baykal’ın dış politika danışmanı ve 
Milletvekili Onur Öymen’di.

Öymen, uzun yıllar yurt dışında Türki 
ye’yi başarıyla temsil etmiş, saygın diplo- 
matlarımızdandır.

ABD’de ve AB ülkelerinde önemli görev 
ler üstlendi.

Kısacası dış siyaseti iyi bilen aydın bir 
siyasetçi.

Öymen, yasaklar nedeniyle mikrofonsuz 
konuştu.

Yaşının ilerlemiş olması nedeniyle ses 
tonunun gür olmaması, izleyenleri neler 
söylediğini anlamada zahmete soktu.

Onur Öymen yaptığı kısa konuşmada 
yerel olarak Gemlik’ten söz ederken, Tür 
kiye’de turizmin Kumla, Gemlik ve | 
Erdek’ten başladığını, şimdi ise çok geride 
kaldığını söylemesi anlamlıydı.

Öymen, AKP’ye de yüklendiği konuş
masında, iktidarın Amerika kızar korkusuy
la devletin idare edilemeyeceğini söyler 
ken, teröre karşı orduya yetki veremeye 
rek meclesi tatil etmelerini kınadı.

Gemlik’te değerli biri siyasetçiyi din
ledik.

Dileğim, kalitenin meclise yansıması..

cu Gemlik Nüfus Müdürlüğümden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. NURCAN KARAASLAN

İstanbul 
Bakırköy’de 

patlama

Sezer; ‘Son terörist yok olana kadar miicedeleye devam’

Bakırköy'de bir 
mağaza önünde 
patlama oldu, 14 
yaralı hastaneye 
kaldırıldı.
Ebuziya Caddesi'nin 
girişindeki bir 
bankın altına yer
leştirilen bomba, 
jdün saat 15.30 
sıralarında büyük 
bir gürültüyle pat
ladı. Patlamanın 
ardından olay yerine 
gelen ambulanslarca 
Bakırköy Dr. Sadi

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Konuk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
ile Özel Acıbadem 
Hastanesi'ne 14 
yaralı ulaştırıldı. 
Patlama nedeniyle 
çevredeki çok 
sayıda iş yerinin 
camlarının kırıldığı 
görüldü.
Çevrede gerekli 
önlemleri alarak 
inceleme yapan 
polis, patlamaya ses 
bombasının neden 
olduğunu belirledi

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Se 
zer, Türkiye Cum 
huriyeti'nin, bir
liğine ve bö lünmez 
bütünlüğüne yöne
len bölücü teröre 
karşı haklı savaşımı 
nı, "son terörist yok 
oluncaya kadar" 
Ulusuy'la, Türk 
Silahlı Kuvvetle 
ri'yle ve tüm güven
lik birimleriyle 
kararlılık içinde 
yürüteceğini belirtti. 
Sezer, "Türkiye Cum 
huriyeti, bu savaşı 
mın gerektirdiği 
adımları, çekinmeden 
Ulusu'yla bütünleşe 
rek atacak, bu ve 
benzeri hain eylem
lere kalkışanlara 
hakettikleri yanıtı 
verecektik" dedi. 
Sezer, Şırnak'ın

Güçlükonak 
ilçesinde Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin üç men 
subunun şehit olması 
nedeniyle yazılı bir 
açıklama yaptı. 
Açıklamasında, Şır 
nak'ın Güçlükonak 
ilçesinde karayoluna 
teröristlerce döşenen 
uzaktan kumandalı 
patlayıcının patlatıl- 
ması sonucunda, 1

Yarbay, 1 Binbaşı ve 
1 Erin şehit olması, 
5 askerin de yaralan
masından dolayı bü 
yük bir üzüntü duy
duğunu ifade eden 
Sezer, "Bu alçakça 
saldırıyı nefretle kını 
yor, gerçekleştiren- 
leri ve arkasındaki 
güçleri lanetliyorum" 
dedi. Türkiye Cumhu 
riyeti'nin, birliğine ve 
bölünmez bütünlü 
ğüne yönelen bölücü 

teröre karşı haklı 
savaşımını, "son terö 
rist yok oluncaya ka 
dar", Ulusu'yla, Türk 
Silahlı Kuvvetleri'yle 
ve tüm güvenlik bir
imleriyle kararlılık 
içinde yürüteceğinin 
altını çizen Sezer 
şöyle dedi:
"Türkiye Cumhuriyeti, 
bu savaşımın gerek

tirdiği adımları, çekin
meden Ulusu'yla bü 
tünleşerek atacak, bu 
ve benzeri hain eylem 
lere kalkışanlara hak 
ettikleri yanıtı vere
cektir. Ulusumuzun 
ve Devletimizin bu 
konudaki sarsılmaz 
istenci karşısında 
hiçbir güç duramaya
caktır. Şehitlerimize 
Tanrı'dan rahmet, 
ailelerine, Ulusumuza 
ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerimize 
başsağlığı diliyor, 
yaralılarımıza da acil 
şifa dileklerimi 
iletiyorum" 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, ayrıca Genel 
kurmay Başkanı örge 
neral Yaşar Büyüka 
mt'a bir telgraf gön
dererek, başsağlığı 
dileklerini iletti.

mailto:k3dri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Geçici aday listelerine 
itiraz için bugün son gün Oy pusulaları genişletiliyor

Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK), milletvekili 
geçici aday listelerini, 
radyo, televizyon 
ve Resmi Gazete'de 
yayımlanıyor.
YSK'nin seçim takvi 
mine göre, geçici 
aday listelerine en 
son 11 Haziran 
Pazartesi günü 
itiraz edilecek.
Seçim takvimine göre 
bundan sonraki sü 
reç şöyle işleyecek: 
12 Haziran Salı: 
Gümrük kapıları 
sandık kurullarının 
oluşturulması tamam 
lanacak ve ilgililere 
tebliğ edilecek.
Geçici adayların ilgili 
il seçim kurullarınca 
incelenmesi sona 
erecek. Geçici aday 
listelerinde il seçim 
kurullarının incele 
meleri sonucunda 
meydana gelen 
noksanlık ve 
aykırılıklar; il seçim 
kurullarınca ilgili 
adayla, siyasi parti 
il başkanlığına ve 
ilgili siyasi parti 
genel merkezine de 
iletilmek üzere 
YSK'ya bildirilme 
sinin son günü.

13 Haziran 
Çarşamba: 
İl seçim kurullarının 
milletvekili aday lis
telerine yapılan itiraz 
üzerine verdikleri 
kararlara karşı YSK' 
ya itirazın son günü. 
15 Haziran Cuma: 
Milletvekili geçici 
aday listelerine karşı 
il seçim kurullarına 
yapılan itirazlar üze 
rine bu kurullarca 
verilen kararlara 
yapılan itirazların 
YSK'ce karara bağlan 
masının son günü. 
Milletvekilliği geçici 
adaylığından istifa 
edenlerin, YSK'ya 
bildirilmesinin son 
günü. İstifa, itiraz ve 
ya inceleme üzerine 
adaylıktan çıkarılan- 
lar nedeniyle aday 
eksilmeleri tamam
lanacak, YSK'ce 
siyasi partilere 
bildirilecek.
17 Haziran Pazar: 
Aday listelerinde 
mey dana gelen 
eksikliklerin, ilgili 
siyasi partilerce 
tamamlanarak, 
YSK'ya bildirilme 
sinin son günü.
19 Haziran Salı:

YSK'ce milletvekili 
kesin aday listeleri 
seçim çevreleri 
itibariyle ilan 
edilmek üzere; il 

-seçim kurullarına, 
ResıfîDGazete, radyo 
ve televizyonda 
yayınlanmak üzere 
ilgili mercilere 
gönderilecek.
Seçim çevrelerine 
ilişkin kesin aday 
listeleri il seçim 
kurullarına 
gönderilecek.
YSK tarafından 
birleşik oy pusulası 
basımına; basım 
tamamlandıkça 
bir plan dahilinde 
dağıtımına 
başlanacak. Gümrük 
kapılarında kullanıla
cak oy pusulalarının 
basımı ve gereçlerle 
birlikte ilgili 
seçim kurullarına 
gönderilmesine 
başlanacak.
20 Haziran 
Çarşamba: 
Milletvekili kesin 
aday listeleri 
(bağımsızlar dahil) 
radyo, televizyon, 
Resmi Gazete ve 
illerde ilan 
edilecek.

YSK, milletvekili 
genel seçiminde 
bağımsız adayların 
adlarının da yazılacak 
olmâsı nedeniyle oy 
pusulalarının alta 
doğru genişletilme- 
sinekataMterdi. 
Alınan bilgiye göre 
YSK, 22 Temmuz mil
letvekili genel seçi
minde bağımsız 
adayların adlarının da 
yazılacak olması 
nedeniyle bazı seçim 
bölgelerinde oy pusu 
lasının boyutlarının 
yaratacağı sorunu 
hem teknik hem de' 
yasal gereklilikler 
bazında ele aldı. 
Yapılan değerlendir 
melerin ardından, oy 
pusulasının, alta 
doğru genişletilme
sine karar verildi. 
Oy pusulalarının üst 
bölümünde siyasi 
partilere, alt bölü 
münde bağımsız 
adayların isimlerine 
yer verilecek. 
Bağımsız adayların 
sayısının tek sıraya 
sığmaması halinde 
pusula, alta doğru bir 
sıra daha genişletile
cek. Pusulada her 
siyasi parti ve bağım
sız aday için 4 san

timetre genişliğinde 
alan ayrılacak. 
Bağımsız adayların 
adları oy pusulaların
da yer alacağından 
her seçim bölgesi 
için ayrı oy pusulası 
hazırlanacak. 
Milletvekili Seçimi 
Kanunu'nun 26. mad
desine göre, çekilen 
kura sırasıria göre, 
en başta ve ortada 
partinin özel işare
tinin altında kısaltıl 
mış adı, onun altında 
da tam yazı halinde 
adı, onun altında 
koyu renkli harflerle 
parti genel başkanı 
mn adı ve soyadı, 
belirli bir aralık veya 
çizgiden sonra çapı 
iki santimetre olan 
bir boş daire basıla
cak ve bütün bun
ların altı çizilecek.

Siyasi parti sütunları 
arasında yarım 
santimetre ve iki 
çizgi ile belirlenmiş 
bir aralık bırakılacak. 
14 siyasi partinin 
seçime gireceği 
dikkate alındığında 
birleşik oy pusu
lasının uzunluğu 
kenar boşlukları 
hariç, 64 santimetre 
olacak. Birleşik oy 
pusulalarının basımı, 
bu yıl özel sektöre 
ihale edilerek 
yapılacak. Pusulalar, 
seçime girecek siyasi 
partiler ve bağımsız 
adaylar kesinleş 
tikten sonra 19 
Haziranda basılmaya 
başlanacak. YSK 
bu seçim için 61 
milyonun üzerinde 
oy pusulası 
bastıracak.
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Meclis, olağanüstü toplantıyı tartışıyor
Terör olaylarının 
yeniden tırmanması, 
bölgeden hemen 
hergün şehit haber
lerinin gelmesi, tatile 
giren Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin ola 
ğanüstü toplanmasını 
gündeme getirdi. 
CHP Meclis'in terör 
gündemiyle olağan 
üstü toplantısını 
değerlendirmeye 
alırken, çağırıp çağır
mayacağını da bu 
hafta içinde yapılacak 
Merkez Yönetim 
Kurulu toplantısında 
karara bağlayacak. 
AKP ise muhalefetten 
gelebilecek olası 
öneriye Meclis'teki 
küskün milletvekilleri 
nedeniyle temkinli 
yaklaşıyor. Meclis'te 
grubu bulunan bir 
diğer parti Anavatan 
Partisi'nden ise "se 
çimler ertelensin, 
Meclis derhal 
toplanarak teröre 
karşı acil çözüm 
önerilerini görüşsün" 
teklifi geldi.
CHP KARAR 
VERECEK 
Güneydoğu'da peş 
peşe yaşanan terör 
olayları ve şehit cena 
zeleri, terörle müca 
dele konusunda 
hükümetle Genelkur 
may arasındaki görüş 
ayrılıklarını bir kez 

daha ortaya koyar 
ken, CHP de, Mec 
lis'in terör gündemiy 
le olağanüstü toplan
masını değerlendirm
eye aldı. CHP içerisin 
de bu konudaki 
görüş CHP Genel Baş 
kan Yardımcısı Onur 
Öymen tarafından 
dile getirilirken, Oy 
men, Meclis'in olağan 
üstü toplantısına iliş 
kin kararı bu hafta 
içinde yapacakları 
MYK toplantısında 
karara bağlayacak
larını bildirdi.
CHP olarak hükümete 
daha önce de bu yön 
de bir çağrıda bulun
duklarını ancak red
dedildiğini kaydeden 
Öymen, "Meclis'i dev 
redışı bıraktılar, Ku 
zey Irak'a asker için 
yetki istemediler" 
dedi. AKP'nin Mec 
lis'in olağanüstü top 
lanması konusunda 
"küskün milletvekil
leri" endişesi taşıdı 
ğına yönelik iddialar 
konusunda ise Öy 
men, "AKP'nin tek 
korkusu var, ABD... 
Tek endişesi ABD ne 
der? Başından itiba 
ren de terör konusu 
nu dış baskılara göre 
yürütüyorlar.
Sınırı yönetmek için 
başka yerlerden ica 
zet alıyorlar. Son 

günlerde terör arttı, 
değerli insanlarımızı, 
askerlerimizi kaybe
diyoruz. Bu hüküme 
tin cesaretsiz politika 
larından kaynaklanı 
yor. Bu kan mutlaka 
durdurulmalı. Ancak 
bu baskılarla, icazet 
alarak, dış baskılarla 
yapılamaz. Terör par- 
tilerüstü bir konudur, 
iç politika malzemesi 
yapılmamalıdır" dedi. 
AKP, CHP'DEN 
GELECEK ADIMI 
BEKLİYOR
Artan terör olayları 
nın Meclis'in olağan 
üstü toplanmasını 
gündeme getirmesine 
ise hükümet 
temkinli yaklaşıyor. 
Hükümetin Meclis'in 
toplanması konusun
daki en büyük endişe 
sini "küskün milletve 
killerinin harekete 
geçebileceği, terörün 
dışında başka konu
ların da gündeme 
gelebileceği" oluştu
rurken, AKP Grup 
Başkanvekili Eyüp 
Fatsa Olağanüstü 
toplantıya nasıl bak
tıkları konusunda 
şunları söyledi: 
"İhtiyaç duyulursa 
Meclis toplanır, biz 
buna itiraz etmeyiz. 
Gerekli değerlendir 
meleri, gerekli yetkili 
kurullarımızda yapa 

rız. Öncelikli görülür 
se de Meclis'in toplan 
masını sağlarız. 
Ancak güvenlik güç
lerimiz var, anayasal 
kurumlanınız var. 
Gereken önlemler 
alınıyor. Ancak yine 
de olağanüstü top1 
lantı gerekirse 24 
saatte Meclis'i top 
larız ve Meclis üze 
rine düşeni yapar." 
ANAVATAN: SEÇİM 
İPTAL EDİLSİN 
Anavatan Partisi 
Genel Sekreteri 
Muharrem Doğan ise 
Meclis'in terör gün
demiyle toplanması 
konusunda geç bile 
kalındığını ifade ede 
rek "hükümet ve di 
ğer siyasi partiler 
liste derdinde. 
Şırnak'ta miting 
yapıldı hemen 
ertesinde üç önemli 
canımızı daha teröre 
kurban verdik.
Bu konuda yapılması 
gereken seçimlerin 
bir an evvel iptal 
edilmesi, hükümetin 
siyasi partilerle 
bir araya gelmesi 
ve ciddi önlemler 
alınması" dedi. 
Doğan, Hükümetin 
seçime endek- 
slendiğini ve 
açılıştan açılışa 
koştuğunu 
kaydetti.

Yılmaz, Mumcu’yu eleştirili
Eski Başbakanlar 
dan Mesut Yılmaz, 
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı Erkan 
Mumcu'nun Genel 
Başkan olarak maale
sef partiyi ilk defa 
olarak seçime gire
meyecek hale düşür 
düğünü ileri sürerek, 
"Şimdi Anavatan 
Partisi'ne yapacağı 
bir tek iyilik kaldı, o 
da biran önce çekip 
gitmek" dedi.
Yılmaz, 102 yaşında 
hayatını kaybeden 
eski milletvekili Naz 
mi Oğuz'un cenaze 
törenine katılmak 
üzere İzmit'e geldi. 
Yılmaz, cenaze 
namazı öncesinde 
Anavatan Partisi'n 
den istifa eden MKYK 
üyesi Sefer Ekşi'nin 
işyerinden basın 
mensuplarının soru
larını cevaplandırdı. 
Yılmaz, Aanavatan 
Partisi' nin seçimlere 
girememesi ve Erkan 
Mumcu’nun tavrı ile 
ilgili bir soruya, "Bu 
konu kapandı, artık 
bu konuda konuşmak 
istemiyorum. Tabii ki 
Anavatan Partisi 
kurulduğu günden bu 
yana ilk kez seçime 
katılamayacak duru
ma gelmiş olmasın

dan büyük üzüntü 
duyuyorum. Erkan 
Mumcu, geçen seçim 
de seçime çeyrek 
kala partiden istifa 
ederek AK Parti'ye 
geçip Anavatan Parti 
si'nin baraja takılma 
sında önemli rol oyna 
dı oynamıştı. Buna 
rağmen parti tabanı 
geçmişteki bağı ne 
deniyle ve kendisinin 
pişman olduğunu 
umarak kendisine 
Genel Başkanlık göre 
vini verdi. Genel Baş 
kan olarak maalesef 
partiyi ilk defa olarak 
seçime giremeyecek 
hale düşürdü. Şimdi j 
Anavatan Partisi'ne 
yapacağı bir tek iyilik 
kaldı, o da biran önce 
çekip gitmek" dedi. 
Yılmaz, Mumcu'nun 
Demokrat Partiyi 
destekleme kararı ile. 
ilgili olarak, "Bir gün 
öncede kahramanca 
seçime tek başımıza 
gireriz dedi. Onun 
söylediklerini ciddiye 
almayın. Her gün 
farklı konuşabilir" 
şeklinde konuştu. 
Mesut Yılmaz, 
meclise girdiği 
takdirde hedefinin 
merkez sağı bir
leştirmek olduğunu 
ifade etti.

J

HER TÜRLÜ 
BOYA ve HIRDAVAT MALZEMELERİ

Haşan GÜLLÜ
*
*
*
*
★
*
*
*

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

IUMUM İN JP'tDAVAT - NAllüi 
BOYAkİZOLASrA- -—1

KSESUAR
35

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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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
birinci sınıf öğrenci
leri Manastır Mert 
Aile Çay bahçesinde 
bir yılın yorgunluğunu 
eğlenerek. 

üzerlerinden atarken 
ailelerine de 
öğretmenlerinden 
öğrendiklerini 
gösterme fırsatı 
buldular.
Okul Müdürü 
Cemal Kurt ile öğret
menlerin de katıldığı 

eğlencede okumayı, 
el yazısı ile yazmayı, 
sayıları saymayı 
öğrenen öğreh'ciler 
bir yılın 
yorgunluğunu bol 
bol eğlenerek attılar. 
Sınıf öğretmenleri 
M. Ali Bıyıkçı, 

ailelere öğrencilerin 
bir yılını değer
lendirirken onların 
çok çalıştıklarını ve 
eğlenmeyi hak 
ettiklerini söyledi. 
İstiklal Marşının okun
masıyla başlayan 
eğlence programı 

tiyatro ve dans 
gösterileriyle devam 
etti. Onuncu yıl 
Marşı’nın hep 
birlikte okunduğu 
eğlencede okul 
müdürü Cemal 
Kurt, birinci sınıf 
öğretmenleri Hacer 

Yılmaz, Celal 
Elmacıoğlu ve M. 
Ali Bıyıkçı hazırlanan 
pastayı birlikte 
testiler. Eğlencede 
çocuklarıyla birlikte 
oynayan aileler 
onların mutluluklarına 
ortak oldular.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
r

OKS’de 825 bin aday ter döktü

îl

s

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINE
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

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 
Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

SEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel:5132474 Fax:5141021

B

&

t

Yaklaşık 825 bin 
adayın katıldığı 
Ortaöğretim 
Kurumlan 
Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Sınavı dün yapıldı. 
Yurt içi ve yurt 
dışında toplam 
141 merkezde 
gerçekleştirilen 
sınav, tek oturumda 
gerçekleştirildi. 
Adaylar, kimlik 
kontrollerinin ardın
dan saat 09:30'dan 
itibaren sınav 
salonlarına alındı. 
Türkçe, Matematik, 
Fen ve sosyal

610 bin üniversite mezunu icralık
Yükseköğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu 
(YURTKUR), Katkı ve 
Öğrenim Kredilerini 
geri ödeyemeyen 610 
bin 765 üniversite me 
zunu hakkında icra 
takibi başlattı. 
Katkı ve öğrenim 
kredisi borcunu 
ödeyemeyen üniver
site mezunlarını 
yakın takibe alan 
YURTKUR, 957 bin 
218 kişinin öğrenim, 
744 bin 595 kişinin 
de katkı kredisi borcu 
olduğunu belirledi. 
Vergi daireleri

bilimler alanlarında 
100 sorunun 
yöneltildiği 
sınavın süresi 
120 dakikaydı. 
Bu yıl ilk kez 
getirilen bir 
uygulamayla 
görme engelli 

aracılığıyla icra takibi 
başlatan YURTKUR 
yetkilileri, kredi alan 
öğrencilerin borçları
na, Türkiye İstatistik 
Kurumu üretici fiyat 
endeksindeki artış 
oranında ekleme 
yapılacağını belirtti. 
Öğrencilerin mezun 
olduktan iki yıl sonra 
aldıkları krediyi 
geri ödemeleri gerek
tiğine dikkati çeken 
yetkililer, öğrencilerin 
bu konuda duyarlı 
olmalarını istediler. 
Bu arada 
YURTKUR'dan 

adaylara doğrudan, 
diğer engelli 
adaylara da 
istekleri halinde 
30 dakika 
ek süre tanındı. 
OKS sonuçlarının 
10 Temmuz'da açık
lanması bekleniyor.

2006-2007 eğitim 
öğretim yılında 1 
milyon 116 bin 988 
öğrencinin Öğrenim 
ve Katkı kredisi aldığı 
öğrenildi.
YURTKUR'un 1962- 
2002 yılları arasında 
verdiği öğrenin ve 
katkı kredilerinden 
sadece 27.40 milyon 
YTL'yi tahsil ede
bildiği bildirilirken, 
2003 yılında 22.60, 
2004'te 88, 2005'te 
164, 2006'da ise 
238.20 milyon YTL 
tahsil edildiği 
kaydedildi.
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Türk Toplumu ve Bölücülük

PKK'nın 15 Ağustos 1984'te gerçekleştir 
diği Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla olumsuz 
faaliyetlerine başlamasının üzerinden tam 23 
yıl geçmesine rağmen hâlâ somut bir çözüm 
üretilememiştir.

Bugün 40 binden fazla şehit verdiğimiz 
ülkemizde ne yazık ki bir çok olay Türk 
halkına kanıksatılmıştır. Bitmek tükenmek 
bilmeyen bu hain saldırıların arkasındaki 
güçlerin iç ve dış kaynaklı olduğu su 
götürmez bir gerçektir.

Yaşamsal boyutumuzun en önemli olgu
larından bir tanesini oluşturan barış ve 
kardeşlik tohumlarımız hızla tüketilmeye 
çalışılmaktadır.

Bir takım güçler yüzyıllardan beri Türk 
toplumunu iki yönden bölmeye 
çalışmışlardır. Biri 'din' olgusu diğeri ise 
'milliyetçilik' olgusudur. Yakın tarihimizde de 
görüldüğü gibi Mustafa Kemal'den sonra 
gelen tüm liderler basiretsizlik örneği 
göstermişler ve dış güçlerin uşağı durumu
na getirmişlerdir bu güzelim vatanı.

Bununla yetinmeyip kırmızı pasaport 
verip, kırmızı halılar serdirttiğimiz kişiler 
Türk düşmanlığını gözler önüne sermekten 
çekinmemektedirler. Bir de sözüm ona siyasi 
rant için bazı parti başkanlar), düz ovada 
siyaset çağrısı yapmalı diyerek daha fazla 
ödün ermekten geri durmuyorlar.

Şerefli ve namuslu bir şekilde vatan bor
cunu yapan askerciklerimizin kanıyla ödü 
yoruz bu yanlış hesapların sonuçlarını. Gün 
geçmiyor ki işitsel ve görsel basında bir 
şehit haberi olmasın. Bu durumda doğal 
olarak halkta güvensizlik duygusu hakim 
oluyor

Ekonomi ve araç gereç konusunda, 
komşu ülkelerden tutunda müttefik olarak 
gördüğümüz ülkelere kadar herkes kuyu
muzu kazmakta. Kaldı ki çok uzağa gitme 
mize hiçççç gerek yok.

Çünkü asıl düşmanlarımız içimizde 
barınıyor.

Onurlu askeri kanadımız yanında, adil, 
basiretli ve güvenli siyasi mekanizmayla bu 
düştüğümüz durumdan çıkmak en büyük 
arzumuzdur.

Elbette ki en önemlisi Genel Kurmayı'nda 
açıkladığı gibi kitlesel tepki vermenin tam 
zamanıdır!..

Bankalara vade uyarısı
BDDK, bankaların 
likidite yeterliliğinin 
ölçülmesine ilişkin 
yönetmeliği yayın
ladı. Bir takvim yılı 
içinde ikinci vade 
dilimlerine ilişkin 
oranlarda arka 
arkaya iki kez uyum
suzluk olmaması 
öngörülürken, birinci 
vade diliminde 
ortaya çıkan uyum
suzluğun iki hafta 
içinde giderilmesi 
zorunluluğu getirildi. 
Bankacılık Düzenle 
me ve Denetleme 
Kurumu'nun (BDDK), 
bankaların likidite 
yeterliliğinin ölçülme 
si ve değerlendiril 
meşine ilişkin yönet
melikte değişiklik

। yaptı. Resmi

Gazete'de yayınla 
nan değişiklik yönet
meliğinde toplam liki 
dite yeterlilik oranı 
ve yabancı para 
likidite yeterlilik 
oranı hesaplamasına 
ilişkin ayrıntılara yer 
verildi. Buna göre 
efektif deposundan 
Merkez Bankası'nca 
ihraç edilen likidite 
senetlerine, borsaya 
kote edilen hisse se 
netlerinden vadesiz 
bankalar mevduatına 
kadar bir çok işlem 
de bildirim cetvel
lerinde belirtilen 
oranlar üzerinden 
vadelerine 
bakılmaksızın stok 
değerleri üzerinden 
likidite yeterliliği 
ölçülecek.

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

ABONE OLDUNUZ MU?
■iliilliokuyuiT okutun

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 
bay • bayan aranıyor

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

KURBANLIK ve RDflKUK
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

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Voleybol Turnuvası'nda iddiasız maçlar seyirci çekiyor

HB

Ol

seti 25-22 aldı, 
ikinci maçta 
Kaymakamlık 
takımı Şehit 
Etem Yaşar 

takımını aynı 
skorla 3-1 

yenerken setleri 
25-20, 25-19 ve 
25-20 aldı.
Şehit Etem 
Yaşar'ın tek 
setini 25-21 
aldı.

maçlarına yoğun 
ilgi gözlenirken 
iddiasız maçlar 
seyirci toplamıyor. 
Önceki akşam 
oynanan 
Jandarma ile 
11 Eylül takımları 
arasındaki maçı 
Jandarma 25-20, 
26-24 ve 25-21'lik 
setlerle 3-1 
almayı başarırken, 
11 Eylül tek

Ben Sporcunun 
ve Aynı Zaman

I ■ Ben Sporcunun
H V‘ı4(v.»Ç*, Cevijve Ayni Zamanda

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Spor 
Müdürlüğü'nün 
organizasyonunda 
düzenlenen 
kurumlar arası 
Kaymakamlık 
Kupası Voleybol 
Turnuvası 
devam ediyor. 
Turnuvada 
iddiası olan 
ve takımların

sangfiS
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Öz Karadenizspor: 6 Körfezspor; 3
ra

ÖZ KARADENİZSPOR

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Öz Karadenizspor 
Orhangazi Göl 
sahasında 
oynadığı maçta

Körfezspor'u 
6-3 yendi. 
İkinci amatör 
küme üçüncü 
grupta Kurşunlu 
Belediyespor'la

birincilik için 
çekişen Öz 
Karadenizspor 
ilk yarısını 3-0 önde 
kapadığı maçta 
Murat (1) Zeynel

(2) Orhan (1) ve 
Coşkun'un (2) attığı 
gollerle sahadan 
6-3 galip ayrılmasını 
bildi.
Grup birinciliğini

büyük ölçüde 
averajın 
belirleyeceği 
üçüncü grupta 
21 puanla 
Kurşunlu

Belediyespor 
birinci Öz 
Karadenizspor 
yine 21 puanla 
ikinci sırada 
bulunuyor.

Bıırsaspor’da transfer çalışmaları sürüyor
Bursaspor Teknik 
Direktörü Bülent

■ Korkmaz, Kürşat 
• ve Orkun'un 

transferinin gerçek
leşmesini istediğini

• belirterek, "Ben 
Bursa'ya gelirken 
para konuşmadım 
ve şartlarımı sundum. 
4 futbolcuyu istedim. 
Jabi, Mustafa Sarp, 
Orkun ve Kürşat’ı 
istedim. Mustafa 
Sarp'ın transferi 
gerçekleşiyor. Jabi 
için Trabzonspor 
devreye girdi.
Orkun ve Kürşat'ın 
transferi için 

, çalışıyoruz" dedi.
Bülent Korkmaz, 
Vakıfköy Tesisleri’nde 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, lÜütrans- 
fer ve kamp çalış
maları hakkında 
bilgi verdi. Transfer 
çalışmalarının 
sürdüğünü belirten 
Korkmaz " Ben 
Bursa'ya gelirken 

| para konuşmadım

ve şartlarımı sundum 
4 tane futbolcu 
transferinde şartım 
vardı. Bunların ilki de 
Kürşat tır. Diğer üç 
isim ise bildiğiniz gibi 
Jabi, Mustafa Sarp ve 
Orkun'du. Jabi için 
yönetim kurulumuz 
çok uğraşmasına rağ
men Trabzonspor 
devreye girdi. Muşta 
fa Sarp ın işi bitti. 
Orkun için de Erciye 
sspor Başkanı Ziya 
Eren ile görüşmeler 
devam ediyor. Bonser 
visinde bir takım indi 
rimler sağlamaya 
çalışıyoruz. Orkun'un 
kendisinde bir prob
lem yok, Bursa'ya 
gelmek istiyor. Er 
gün ün transferi ise 
düşüncemde var. Milli 
takımlarda ve Galata 
Saray'da yaptıkları 
ortada, kişiliği ve 
sporcu karakteriyle 
10 numara bir insan. 
Her yönüyle katkısı 
olacağını düşünüyo
rum. İç transferde 

ise Engin Hoca nın 
bir raporu var. 
Bu doğrultuda 
yönetim kurulumuz 
kararını verecektir. 
Haziran'ın 24'ünde 
bir akşam yemeği ile 
bir araya gelip ertesi 
gün çalışmalara 
başlayacağız. İste
diğim oyuncuların 
bir an önce kamp 
çalışmalarına katıl
ması için transfer
lerinin gerçekleşme 
sini bekliyorum. 
Önümüzde ki hafta 
içinde yurt dışında 
Almanya veya Hodan 
da ya gidip kamp 
yeri bakacağız. 
Çalışmalarımızın 
ilk etabı Bursa'da 
olacak. Daha sonra 
beğenirsek yurt dışın
da 12 günlük bir kam
pımız olacak. Ama 
herşey önümüzde 
ki hafta netlik 
kazanacak " dedi. 
Teknik Asbaşkan 
Ekrem Senal da, 
Bülent Korkmaz ile

yaptıkları görüşme 
lerin sonucunda 
Zafer Demiray ile 
yolların ayrılacağını 
açıkladı. Sözleşmesi 
biten Cumhur Bozacı, 
Haşan Yiğit ve 
Ömer Çatkıç ile 
Pazartesi günü yüz 
yüze anlaşma zemini 
arayacaklarını hatırla
tan Senal, "Hocamızla 
görüştük ve bu 
futbolcuların 
kalmasını istedi. 
Ömer Aysan ise 

verdiğimiz rakamı 
beğenmedi . 
Pazartesi akşamı 
bu futbolcular ile 
görüşmeleri 
tamamlayacağız. 
Zafer Demiray ile 
yollarımızı ayırmaya 
karar verdik. 
Hocamızın bize 
verdiği liste 
doğrultusunda 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 
Eski öğrencilerini 
istemesi gayet 

normal. Geçen 
sezon onlarla 
birlikte çalıştı ve 
yapılarını çok iyi 
biliyor. Ancak 
bütçemiz 
doğrultusunda 
hareket etmek 
zorunluluğumuz 
var. Bunu hocamız 
da biliyor.
Biliyorsunuz 
Jabi'yi alamadık. 
Orkun'un da 
bonservis bedeli 
yüksek. Kürşat 
için menajeri teklif 
sundu, biz de 
teklifimizi 
sunacağız. Ancak 
olmazsa Kürşat'ın 
da 3 tane alternatifi 
mevcut. Gürcü 
oyuncu Aleksandr 
lashvilli'nin trans
ferinden yaşlı 
olduğu için 
vazgeçtik.
Bursaspor'un 
geleceği için 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz." 
diye konuştu.

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR
_ İstiklal Caddesi Bora Sokak■^OIrTGZ No : 3/B GEMLİK

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Fax : (0.224) 513 35 95
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Kurşunlu Belediyespor; 5 İznik Boyalıcaspor: 01
W r.Hhjrtltt 'IİL... J JL. ^■MHIIIMII I ■■ !!■■■■ IIIIIIIJ ......... ‘

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İkinci amatör küme 
üçüncü grupta birin
cilik mücadelesi 
veren Kurşunlu 
Belediyespor, İznik 
Boyalıca karşısında 
ikinci yarıda attığı 
gollerle farklı yendi. 
Maça galibiyet için 
çıkan mavi beyazhlar, 
38 dakikada 
K. Serkan'ın attığı 
golle ilk yarıyı 
1-0 önde kapadı. 
İkinci yarıda rakip 
kalede ataklarını 
sıklaştıran Kurşunlu 
Belediyespor, ikinci 
golü 69 dakikada 
Ali'nin penaltıdan 

atığı golle buldu. 
77'de Reyhan, 80'de 
Oğuz ve 89'da yine 
Reyhan'la goller 
bulan Kurşunlu 
Belediyespor 
sahadan 
5-0 farklı galibiyetle 
ayrıldı.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Mehmet Tan (7) 
Volkan Karabulut (7) 
Ziya Tanoğlu (7) 
KURŞUNLU 
BELEDİYESPOR : 
Alpay (4) Seçkin (1) 
(Ali 5) Sait (5) 
Erol (3) (Soner 5) B. 
Serkan (6) Tezcan (6) 

Emrah (5) Oğuz (7) 
Olcay (5) Reyhan (7) 
K. Serkan (7) 
İZNİK BOYALICA : 
Kahraman (4) (Halil 
(2) Mustafa Seren (3) 
Kazım (3) Ömer (3) 
Sinan (4) Mustafa 
Alptekin (4) Veysel (3) 
Bekir (4) Mehmet (3) 
İbrahim (3) (Mustafa 
Özdemir 3) 
Hüseyin (3) 
GOLLER : 
Dk. 38 K. Serkan, 
Dk. 69 Ali Pen.
Dk. 77-89 Reyhan, 
Dk. 80 Oğuz 
(Kurşunlu 
Belediyespor)

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜCÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
PANTN LABİRENTİ 14.oo ■ 17.00 • 20.30
EMRET KOMUTANIM ŞAH-MAH 14.15 - 16.30 - 20.45

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
SIRADIŞ1 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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Doktorların yüzde 70’i gelecekleri ümitsiz
Doktorların yüzde 
70'inin geleceklerini 
güvence altında his
setmediği belirlendi. 
Türk Sağhk-Sen, 
sağlık çalışanlarının 
çalışma ortamlarında 
yaşadıkları sıkıntıları 
belirlemek ve çalışan
ların geleceğe bakışı 
nı tespit etmek 
amacıyla 52 ilde 
toplam 3 bin 107 
sağlık çalışanın sıkın
tılarını belirlemek için 
bir anket düzenledi. 
52 ilde toplam 3 bin 
107 sağlık çalışanı ile 
yapılan anketle, sağ 
lık çalışanlarının yüz 
de 75.4'ünün gelecek
lerini güvence altında 
hissetmedikleri 
ortaya çıktı.
Mesleklere göre gele
ceğini güven altında 
hissetmeme oranına 
bakıldığında uzman 
doktorların yüzde 
70.7'si, pratisyen dok
torların yüzde 71.4'ü, 
ebe, hemşire, sağlık 
memurlarının yüzde 
79.7'si, acil, laboratu
ar, röntgen teknisyen
lerinin yüzde 77.5'i, 
idari personelin 
yüzde 73.9'u, teknik 

i personelin yüzde 
63.3'ü ve yardımcı 
personelin vuzde 
68.9’u geleceklerini 
güven altında 
görmüyor.
Anketle birlikte sağlık 
çalışanlarının çalışma 
şartlarının son bir 
yılda gerilediği de 
ortaya çıktı. Çalışan
ların yüzde 62.8'i son

bir yılda çalışma şart
larının gerilediğini 
ifade ediyor. Çalışma 
şartlarının gerilediğini 
en çok dile getiren 
personele ise yüzde 
66,4 ile yardımcı per
sonel. Diğer meslek 
gruplarına bakıldığın
da, uzman doktorların 
yüzde 60.4’ü, doktor
ların yüzde 61.8'i, e 
be, hemşire, sağlık 
memurlarının yüzde 
60.5'i, acil, laboratuar, 
röntgen teknisyenle 
rinin yüzde 63.0'ü, ida 
ri personelin yüz de 
65.2'si, teknik perso 
nelin yüzde 51.7'si 
çalış ma şartlarının 
gerilediğini 
düşünüyor.
ÇALIŞANLARIN 
YÜZDE 87'SİNİN AYRI 
ODASI YOK
Anket sonuçlarına gö 
re çalışanların yüzde 
87.1'inin ayrı çalışma 
odası yok. Sağlık çalı 
şanlarının yaklaşık 
yüzde.60'ı 4 veya da 
ha fazla kişiyle aynı 
odada bir arada çalı 
şıyor. Çalışma oda 
sındaki kişi sayısına 
bakıldığında, yüzde 

22'sinde iki kişi, yüz 
de 20.1'inde üç kişi, 
yüzde 30.4'ünde 4-6 
kişi ve yüzde 27.6'sın 
da 7 ve üzerinde kişi 
bulunduğu ortaya 
çıktı. Ankette ortaya 
çıkan bir diğer dikkat 
çekici sonuç da çalış
ma ortamındaki ilişk
iler oldu. Çalışanların 
yüzde 51,4’ü ortamı 
huzurlu ve hoşgörülü 
olarak değerlendirir 
ken, yüzde 20.6'sı hu 
zursuz ve çatışma içe 
risinde ve yüzde 28'i 
de ilişkileri soğuk 
olarak niteledi.
Ankette ayrıca İncele
nenlerin iş yerindeki 
pozisyon, pozisyon
dan memnuniyet ve 
görevi dışında bir işte 
çalıştırılma durumu 
da incelendi. Sonuçla 
ra göre, sağlık çalı 
şanlanm/î yüzde- 
31,2'si iş yerindeki 
pozisyonundan mem
nun değil. Çalışan
ların yüzde 20.9'u ise 
görevi dışında işte 
çalıştırılmakta. İş 
yerindeki pozisyon
dan memnun olmama 
nedenlerinin dağılımı

na bakıldığında, yüz 
de 31.5'i "ayak işleri 
yapılıyor, her işi yapı 
yoruz" düşüncesiyle, 
yüzde 20.5'i meslek 
dışı başka alanda 
çalışması nedeniyle, 
yüzde 17.8'i çalışma 
koşullarının ağır olu 
şu ve personel yeter
sizliği nedeniyle, 
yüzde 16.4'ü ise işini 
tam olarak yapama 
dığı düşüncesi ile 
memnun olmadık
larını ifade ediyor. 
Anket sonuçları ile 
ilgili bir değerlendir 
me yapan Türk Sağ 
lık-Sen Genel Başkanı 
Önder Kahveci, 
sağlık çalışanlarının 
uygulanan politikalar 
nedeniyle mağdur 
olduğuna dikkat 
çekerek şunları 
kaydetti: 
“Sözleşmeli personel 
uygulamasına 
geçilmesi, personel 
politikasındaki yan
lışlıklar, iş yerlerinde 
taşeron firma eleman
larının artması ve 
hastanelerin özelleş 
tirilmesine yönelik 
uygulamalar, sağlık 
çalışanlarının gele
ceğe umutla bakması 
nin önüne geçmiştir. 
Umutlarını bile yok 
etmiştir. Çıkarılan 
yasalarda personelin 
düşünülmemesi ve 
hep göz ardı edilmesi 
de sağlık çalışanlarını 
olumsuzluğa 
sürükleyen bir diğer 
önemli etken olmuş
tur.” dedi.

Kireçlenmeyi 
önlemek için 

zayıflayın
Dışkapı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
3'üncü Ortopedi ve 
Travmatoloji Kliniği 
Şefi Doç. Dr. Murat 
Bozkurt, kireçlen
melerin önlenebilme
si için kilo kon
trolünün ve egzer
sizin şart olduğunu 
bildirdi.
Murat Bozkurt 
ANKA'ya yaptığı 
açıklamada, kireçlen
melerin özellikle 
vücutta yük taşıyan 
eklemlerde önemli 
bir problem 
olduğunu belirterek, 
bu durumun, günlük 
hayat aktivitesini 
yavaşlattığını kay
detti.
Hastaların sıklıkla 
“lifteki kireçlenmel
er” nedeniyle dokto
ra başvurduklarını 
ifade eden Bozkurt, 
kireçlenmelerin trav- 
matik (menisküs 
yırtılması, bağ yırtıl
ması gibi) ya da kilo
ya bağlı olarak 
ortaya çıktığına 
işaret etti.
"KARINCALANMA 
KİREÇLENME 
BELİRTİSİ 
OLABİLİR” 
Bu nedenle “Önce

likle fazla kilolarınız
dan kurtulun” öner
isinde bulunan 
Bozkurt, bunun dok
tor kontrolünde 
yapılmasının daha 
sağlıklı olacağını 
bildirdi.

Bozkurt diz, bel ve 
boyun ağrısı çeken 
vatandaşların, 
şikayetin başlangıç 
aşamasında bir dok
tora başvurmaları 
gerektiğine işaret 
ederken, erken 
tanının şikayetlerin 
giderilebilmesi için 
önemli olduğunu 
bildirdi.
Bozkurt, 
“Kireçlenmenin 
azaltılması için son 
dönemlerde kıkırdak 
yapısını 
kuvvetlendiren 
ilaçlar, tabanlıklar 
kullanılabiliyor.
Hastanın yumuşak 
dokularında sorun 
varsa ameliyat 
gerekiyor. En son 
aşama ise diz prote
zleri” derken, 
kireçlenmenin 
kuvvet kaybı, karın
calanma ve hissizlik 
ile kendini belli 
ettiğini söyledi.

i
(

IM

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 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md; 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT

I

I

1

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. 513 10 28

■
K

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

E

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 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

TffllÜ

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
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

i
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

11 Haziran 2007 Pazartesi 
GEMLİK ECZANESİ 
İskele Cad. No: 5/B 

Tel: 513 02 49 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2772 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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■İma Şekeri miniklerinden buz pateni gösterisi

Elma Şekeri Kreş 
ve Gündüz 
Bakımevi minikleri 
AS Merkez’de 
sürdürdükleri üç 
aylık buz pateni 
eğitiminden sonra 
geçtiğimiz günlerde 
başarı belgelerini 
kurs öğretmen
lerinden aldılar.
Elma Şekeri, minikleri 
belgeleri aldıktan 
sonra, ailelerine 
hazırladıkları 
gösteriyi buz 
üzerinde sundular. 
İKİNCİ ŞUBE 
Elma Şekeri Kreş ve 
Gündüz Bakımevi

Müdürü Erkan 
Akıncı, Gemlik’in ilk 
özel kreş ve gündüz 
bakımevini bugüne 
kadar başarı ile 
sürdürdüklerini 
belirterek, 
şunları söyledi: 
"Eğitim kurumumuza 
Gemliklilerin 
gösterdiği ilgi 
nedeniyle 2007-2008 
eğitim ve öğretim 
yılında Manastır’da 
ikinci şubemizi açma 
kararı aldık. Kumla 
Caddesi üzerinde 
açılacak olan ikinci 
şubemiz ile hizmet 
kalitemizi yaygın

laştıracağız. ” dedi. 
RESİM SERGİSİ 
Erkan Akıncı, yıl 
sonunun yaklaşması 
nedeniyle bu yıl ki 
sergilerini 14-15-16- 
17 Haziran 2007 
günlerinde 
Gemlik Özdilek 
Tesisleri’ndeki 
sergi alanında 
sergileyeceklerini de 
belirterek, çocuk
larını güvenli bir 
eğitim kurumuna 
bırakmak isteyen 
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Seçimlere 14 siyasi 
parti 7 bin 535 
aday katılıyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun açık
ladığı geçici aday listelerine göre 
22 Temmuz'da yapılacak mil
letvekili genel seçimlerine toplam 
7535 aday katılacak. Sayfa 7’de

Yalova’da jandarmayla girdiği çatışmada öldürülen Av. Mehmet Çatak toprağa verildi

Acı son
Karacaali Köyü 

çöplüğünde öldürüldükten 
sonra cesedi yakılmış 
olarak bulunan Halil 
Marangoz’un cinayet zan
lısı olarak aranan Avukat 
Mehmet Çatak’ın Yalova’da 
jandarma ile giriştiği 
silahlı çatışmada öldürül 
meşinin yankıları sürüyor. 
Çatak’ın cenazesi 
dün, Bursa Adli Tıp 
Kurumu’ndan alınarak 
Çarşı Camiine getirildikten 
sonra İkindi namazının 
ardından kılınan cenaze 
namazı ile Belediye 
Mezarlığı’nda toprağa 
verilirken, genç Avukatın 
çocukları ve yakınları 
gözyaşı döktü.

Haberi sayfa 3’de

HEM Sergileri 
sona erdi

Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü' 
nün 2006-2007 eğitim öğretim yılında 
açtığı kursların yıl sonu sergisi düzenle
nen törenle sona erdi. Sayfa 2’de

hd Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ANAP’ın oyları
DP ile birleştirmeyi gerçekleştiremeyen 

Anavatan Partisi, DYP’den yediği kazığı 
sandık başında nasıl çıkaracak göreceğiz.

ANAP’ın son Genel Başkanı Erkan 
Mumcu, aday listelerini YSK'na yetiştireme 
yince, sandıkta DP’yi desteleyeceklerini 
söylemesine karşın, taban sonuca kırgın..

Anavatan Partisi'ne gönül verenler, yıl
lardır partinin çilesini çekenler Genel Baş 
kanlarına da kırgın.

Bu kırgınlık, sandığa farklı yansıyacak.
Devamı sayfa 5'de

Tele dolanan 
kuzuyu kurtarmak 
isterken elektrik 
akımına kapıldı

Bursa'da tele dola 
nan kuzuyu kurtar
mak isteyen bir kişi 
elektrik akımına 
kapılarak hayatını 
kaybetti. Alçaktan 
geçen elektrik 
tellerine dolanan 
kuzuyu farkedince 
kurtarmak isteyen 
S.D. isimli şahıs, 
tellere dokunarak 
olay yerinde ch 
verdi. Syf 10’da

İnternette tanıştığı kişinin tacizine uğradı
Bursa'da bir şahıs, internette tanıştığı bir gencin, asansörde tacizine uğradığını iddia etti. 6’da

süper Yaz Kampanyası!

(StanJart / PerFormans < MİNİbüs < KAMyoNET < Midibüs) 
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
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Buluşma HEM Sergileri sona erdi
Gürhan ÇETİNKAYA

BOP ekseninde siyaset..

Şehit cenazeleri ve yaşanan önemli 
gelişmelerden anlaşılan, AKP hükümeti; 
vatanın bütünlüğü, ulus devletin üniter 
yapısı ve Türk milletinin güvenliği konu
larında siyasi zaafiyet gösteriyor..

Türk milletinin her gün yedi-sekiz şehit 
verdiği kritik bir süreçte sivil-asker 
bütünlüğünün sağlanarak, kanlı terör ve 
Kuzey Irak konusunda kararlı bir ulus 
devlet politikası uygulanması gerekiyor.

Ne var ki;
AKP bu ulusal eksende siyasal karar

lılık gösteremiyor.
AKP hükümeti, yanlış bir eksen üzerin 

de siyasi kararlılık içindedir. AKP'nin 
ekseni, BOP eksenidir, AB ve ABD ile 
stratejik ittifak eksenidir.

BOP ekseninde siyasi kararlılık 
gösteren AKP hükümetinden, Türk mil
letinin güvenliği, vatanımızın bütünlüğü 
ve ulus devletimizin üniter yapısının 
korunması hususunda ulusal bir duruş 
ve tam bir siyasi kararlılık beklenmesi 
gerektiği çok açıktır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin altı, çok partili 
döneme geçildiği andan itibaren sistem- 

' atik bir biçimde oyulmaktadır..
Türk siyasetini yönlendiren otorite 

I önce ABD'nin boyunduruğu altına girmiş. 
I sonra da "sağlanan kredilerin" çarçur 

edilmesi nedeniyle Dünya Bankası ve 
| IMF'nin güdümüne girmiştir.

1961 Anayasısı'nın getirdiği çağdaş 
ayrıcalıklara karşın, ülkeyi yönetenler 
uydu siyasetini öngörmüş ve benim
semişler..

Uydu siyasetinin sonucunda...
Bağımsızlık ne yazık ki tartışılır durum

dadır..
Marshall Planı adı altında verilen "yem 

leme" ve "bağımlı" hale getirme amaçlı 
hibe yardımları Türk insanını üretmeden 
tüketmeye alıştırmış, çok ciddi bir "tem
bel" nüfusun oluşmasına zemin hazır
lamıştır..

Coğrafi konumu ve toprak yapısı 
itibarıyla dünyanın en şanslı koordinatları 
arasında yer aldığı halde Türkiye ne yazık 
ki bu avantajını kullanamamıştır.

Daha doğrusu ulusu yöneten çağdışı 
kafalar payanda olmayı tercih etmişlerdir..

Eğitimde..
Ekonomide..
Sağlıkta..
Sosyal güvenlikte..
Güvenlikte...
Ulusun gelişmesinin önüne hep 

barikatlar konmuştur..
Bilinçli olarak aydınlatılmayan toplum, 

giderek ortaçağın karanlığına doğru
E itilmektedir..

Türk insanı...
Önüne konulan engelleri doğru 

l düşünerek, çok çalışarak aşabilecek 
I güçtedir..

Yeter ki istesin..
Ve AKP'nin, ABD'nin, AB'nin BOP ve 

■ ılımlı İslam devleti ezberini bozmak için 
I altı boş, içeriksiz, niteliksiz siyasal

I ■ vaatlere kanmasın..
Çünkü..
Bağımsızlık savaşında canı ve kanı 

■ bahasına elde ettiği hak ve özgürlükleri 
I çok ciddi iç ve dış tasarımlarla kaybetmek 

f Büzeredir.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü'nün 
2006-2007 eğitim 
öğretim yılında açtığı 
kursların yıl sonu 
sergisi düzenlenen 
törenle sona erdi. 
Kız Meslek Lisesi 
bahçesinde yapılan 
törende ayrıca 
kursiyerler 
belgelerini de aldılar. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Büyük 
şehir Belediyesi 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, İlçe HEM 
Müdürleri ile çok 
sayıda davetli ile 
kursiverler katıldı. 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu folklor eki 
binin gösterileriyle 
başlayan törenin 
açış konuşmasını 
yapan HEM Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, 
Atatürk devrimleri, 
Türk Milli Eğitiminin 
amaçları doğrultu 
sunda, ulusal bütün
leşmeye, yurttaşlık 
görevini bilinçli yap
maya yönelik, kursi 
yerlerin kişiliğini ve 
yeteneklerini geliş 
tirici biçimde yapı 
lan, 8 aylık Eğitim ve 
Öğretim çalışmaları 
nı görmek için gelen 
misafirlerine teşek 
kür etti. Çetinoğlu, 
"Çalışmalarımız, 
toplumun istek ve 
ihtiyaçlarına uygun 
olarak, kişilerin 
hayat boyu faydalan
abilecekleri şekilde 
düzenlenmekte, 
özellikle mesleği 
olmayanlara, mesleği 
olup mesleğinde iler
lemek isteyenlere, 
okuma-yazma bilme

yenlere, serbest 
zamanlarını değer
lendirmek, hobilerini 
geliştirmek ihtiyacı 
duyanlara, evde, iş 
yerinde, okulda, her 
zaman ve her yaşta 
vatandaşlara hizmet 
getirilecek şekilde 
planlanmakta ve 
yapılmaktadır. 2006- 
2007 Eğitim Öğretim 
yılında yapılan çalış
malar sonucunda 38 
branşta açılan 89 
adet kurstan 1388 
kadın, 425 erkek 
olmak üzere Mesleki 
ve Teknik bilgilerin 
yanında kültür konu
larında da yetiştirilm
eye çalışılmaktadır" 
dedi.
İlçe Milli eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'de yaptığı 
konuşmada; her 
insanın kendini ayak 
lar altında ezdirmeye 
cek, kendine yetecek 
bir veya birkaç yete 
neği olduğunu 
belirterek, 
"Yeter ki bunların 
farkına varsın, 
yeteneklerini tam 
kapasite çalıştırsın. 
Olağan yeteneklerin 
de büyük çabalarla 
büyük başarılara 
ulaşmaları müm 
kündür. Kumaşa 
şekil vermeden, 
okuma yazma 
kurslarına, anne 
çocuk eğitiminden, 
bilgisayar kurslarına 
varıncaya kadar 90'ın 
üzerinde kurs açan 
ve her türlü özveriyi 
gösteren Gemlik 
Halk Eğitimi Merkezi 
yöneticilerine, öğret

menlerine teşekkür 
ediyorum" dedi, 
belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'da 
yaptığı konuşmada 
Türk kadınının 
kendine has yeteneği 
olduğunun altını 
çizerken bunları 
her yıl görmenin 
mutluluğunu 
yaşadığını söyledi. 
Turgut, üretilen 
sanat eserlerinin aile 
bütçesine katkı 
sağlayamadığı içinde 
üzüntü duyduğunu 
kaydederek yeni 
çarşıda yapılacak 
dükkanlardan bir 
tanesini HEM'ne 
tahsis ederek burada 
teşhir edilerek 
değerlendirilmesini 
sağlayacağı 
sözünü verdi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada; her 
açılan serginin bir 
öncekinden güzel 
olduğuna değinerek 
örgün eğitimi tamam 
layan ancak yetenek
lerini ortaya koyama 
yan kişilere olanak 
sağlamanın 

görevleri olduğunu 
belirterek
"Güzel güzellikleri 
göz nuruyla bir
leştirmek bizlerin 
görevidir" dedi.
Konuşmaların ardın
dan geçilen belge 
töreninde kursiyer
lere davetliler 
tarafından belgeleri 
verilirken ayrıca 
HEM'ne katkıda 
bulunan 
heykeltıraş Tankut 
Öktem ile Bursa 
Rotaract Kulübü 
başkanı Nihan 
Özdoğru'ya 
Kaymakam Mehmet 
Baygül tarafından te 
şekkür plaketi 
verildi.
HEM'in açtığı son 
serginin kurdelesini 
ise Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ve eşi Asiye 
Baygül, Büyükşehir 
Belediyesi 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
birlikte keserek 
sergiyi davetlilerle 
birlikte gezdiler.
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Yalova’da jandarmayla girdiği çatışımda öldürülen Ay. Mehmet Çatak toprağa verildi

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

YaztfORm
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Bir utanç abidesi....

yS Karacaali Köyü çöplüğünde 
öldürüldükten sonra cesedi yakıl 
mış olarak bulunan Halil Maran 
goz'un cinayet zanlısı olarak 
aranan Avukat Mehmet Çatak’ın 
Yalova’da jandarma ile giriştiği 
silahlı çatışmada öldürülmesinin 
yankıları sürüyor...
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Önceki gün Yalova 
Çiftlikköy ilçesinde 
jandarma ile girdiği 
silahlı çatışma 
sonucu ölen Avukat 
Mehmet Çatak, 
dün ilçe mezarlığında 
toprağa verildi.
26 Ocak 2007 
tarihinde Karacaali 
Köyü çöplüğünde 
öldürüldükten sonra 
yakılmış olarak 
bulunan Umurbey 
beldesinden 
Halil Marangoz'un 
cinayet şüphelisi 
olarak aranan

I Avukat 
* Mehmet Çatak. 
, yaklaşık 4.5 aydan 
' beri jandarma 

ve polis tarafından 
aranmaktaydı. 
Çatak’ın cep telefon
larının uydu sistemi 
ile dinlenmesi 
sonucu Yalova'da 
olduğunu belirleyen 
Gemlik İlçe jandarma 
Komutanlığı olay 
yerine astsubay 
K.K. başkanlığında 
bir sivil ekip 
gönderdi.
Kaçak olarak 
yaşadığı Yalova 
Çiftlikköy ilçesi 
Mehmet Akif Ersoy 
Mahallesi’nde bir 
sokakta jandarma 
tarafından kıstırılan 
Av. Mehmet 
Çatak, 'teslim ol' 
çağrısına 
silahla cevap 
verince çıkan 
çatışma sonucu 
bir astsubayı 
yaraladıktan 
sonra jandarmanın 

1 açtığı ateş sonucu 
ölü olarak ele 
geçirilmişti.
Olay yerinde 
yapılan 
araştırmada, 
Çatak’ın jandarma 
ekiplerine13 el ateş 
ederek karşılık 
verdiği olay yeri 
inceleme 
ekiplerince 
belirlendi.

Çatak’ın cenazesi dün, Bursa 
Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak 
Çarşı Camiine getirildi. İkindi 
namazının ardından kılınan cenaze 
namazı ile cenaze Belediye 
Mezarlığı’nda toprağa verilirken, 
genç Avukatın çocukları ve yakın
ları gözyaşı döktü.

CENAZESİ GEMLİK’E 
TOPRAĞA VERİLDİ 
Av. Mehmet Çatak’ın 
jandarma tarafından 
vurularak öldürül 
meşinden sonra 
cenazesi Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı. Dün, Bursa 
dan Gemlik'e getirilen 
Çatak’ın cenazesi, 
Çarşı Camiinde 
kılının ikindi 
namazından sonra 
çocuklarının 
ve yakınlarının 
gözyaşları 
arasında Belediye 
Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.

Avukat Mehmet Çatak’ın Bursa Adli Tıp Kurumu’nda getirilen 
cenazesi, Çarşı Camii’nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze 

namazı ile toprağa verildi- (Fotoğraf . Seyfettin ŞEKERSÖZ)

Bu pazar günü yurt dışından gelen akra
balarımla beraber, aile büyüklerimin, anne
min - babamın mezarına gitmeye çalıştık.

Çalıştık diyorum çünkü, istemelerine rağ
men bazı büyüklerim mezara ulaşa
madılar...

Sayın okurlar, Sayın Gemlikliler, hangi dü 
şüncede, hangi partide olursanız olun, bu 
mesele parti, taraf meselesi değil, he 
pimizin ayıbı..

Ailemin bazı kişileri, Gemlik mezarlığın
da olan mezarımıza ulaşamadık.

Ulaşanda harbden çıkmış gazi misali 
üstü başı toz toprak ve de hatta benim 
kolum kan içinde, pantolonumda yırtık idi..

Şimdi çıkıp ta burası eski mezarlık; 
zamanında plansız bir yerleşim olmuş diye 
müdafaya kalkıp, laf salatası ile geçiştirm
eye kalkmasın kimse..

Utanılacak bir durum, içler acısı...
Orada yatan binlerce büyüklerimize, ata

ları miza karşı yapılan büyük saygısızlık, 
vefasızlık..

Hangi belediyenin mesuliyetinde olursa 
olsun, bu bir Belediye Başkanı için 
utanılacak bir görüntü..

Çalışan diyor ki; ben bir kişiyim ne yapa
bilirim..

Gönderin 10 adam, çalıları, otları temiz 
lesinler.

Uygun olan yerlere 10-20 torba çimento 
dökerek yaya dar geçit yolları yapsınlar. 
Çeşmeler kırılmış, muslukları tamir etsin-

I ler. mezarlık volu düzeltilsin.
Her gün oradan birkaç cenaze geçiyor.
Bunları görmüyor musunuz ey Gemlik 

halkı...
Biraz sesini çıkart.
Gemlik her gün kötüye gidiyor.
Yollarımız bozuk, her taraf pislik içinde, 

zabıta 5 kişi iş yapamıyor.
Gemlik’in çivisi çıkmış..
Yakınımızda ki Orhangazi - İznik ilçeleri

ni görün...
Görün de oradaki Belediye Başkanları 

neler yapmışlar ve yapıyorlar o zaman 
Gemlik’li olarak üzülürsünüz.

Sayın Başkan, seçim zamanı en iyisi bu, 
çalmaz, çaldırmaz diye bildiğim için ben 
-ailem ve komşularım, etrafım sana oy 
vermiştik..

Demek ki yanılmışız.
Şimdi kendime diyorum ki bu oyu 

atarken çok safmışım, onun için kendime 
de kızıyorum..

Gün ola harman ola..
Yakında güvendiğiniz dağlara da kar 

yağacak..
Unutmayın, böyle giderse sonunda 

kimse size selam bile vermez..

ABONE OLDUNUZ MU?

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Şehitler, son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak'ta şehit düşen 3 güvenlik görevlisi toprağa verildi.
Şırnak'ta şehit düşen 
Şehit Yarbay Melih 
Gülova için Mani 
sa'da düzenlenen 
cenaze töreninde 
vatandaşlar tepkileri
ni dile getirdi.
Onbinlerce kişinin 
katıldığı törene katı 
lan TBMM Başkanı 

' Bülent Arınç, büyük 
tepkilerle karşılandı. 
Şehit cenazesi bir 
anda hükümet 
protestosuna döndü. 
"Katil hükümet" ve 
"Arınç dışarı" slogan
ları tüm tören boyun
ca sürdü.
PROTESTOLAR 
ANKARA'DA DA 
SÜRDÜ 
Ankara'da Binbaşı 
Ramazan Armutçu 
oğlu’nun cenaze 
töreni de hükümet 
protestosunu 
dönüştü. Cumhurbaş 
kanı Ahmet Necdet 
Sezer, Genelkurmay 
Başkanı Yaşar Büyük 
amfin da katıldığı 
törende hükümeti 
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül temsil 
etti. Tören boyunca 
hükümet "dışarı" slo
ganlarıyla protesto

edildi.
BABAYA ASKER 
SELAMI
Şehit Binbaşı Rama 
zan Armutçuoğlu, 
devletin zirvesinin 
katıldığı cenaze 
töreniyle son yolcu
luğuna uğurlandı. 
Binlerce vatandaşın 
Türk bayraklarıyla 
doldurduğu Kocatepe 
Camii avlusunda terö 
re lanet yağdırılırken, 
şehidin oğlu Emre 
Armutçuoğlu, 
babasını asker 
selamıyla selamladı 
Şırnak'ta bölücü 
örgüt PKK'nın yola 
döşediği mayına 
basarak şehit olan 
Binbaşı Armutçuoğlu 
için Kocatepe Camii'n 
de cenaze töreni 
düzenlendi. Cenaze 
törenine Cumhurbaş 
kanı Ahmet Necdet 
Sezer, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt, 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, Dışiş 
leri Bakanı ve Başba 
kan Yardımcısı 
Abdullah Gül, Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcıları Mehmet 

Ali Şahin ve Abdül 
latif Şener, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı 
Tülay Tuğcu, Devlet 
Bakanları Beşir Ata 
lay ve Kürşad Tüz 
men, Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül, 
Adalet Bakanı Fahri 
Kasırga, Sağlık Baka 
nı Recep Akdağ, DSP 
Genel Başkanı Zeki 
Sezer, Saadet Partisi 
Genel Başkanı Racai 
Kutan ve kuvvet ko 
mutanları da katıldı. 
Başbakan Erdoğan 
ise İstanbul'daki 
programı nedeniyle 
törene katılmadı.
Törene sivil plakalı 
araçla gelen Cumhur 
başkanı Sezer, şehit 
Binbaşı'nın eşi Nilgün 
ve çocukları Emre ve 
Eren Armutçuoğlu'na 
taziyelerini bildirdi. 
Cumhurbaşkanı Se 
zer'i alkışlarla karşıla 
yan şehit Binbaşı'nın 
yakınları, 'Türkiye se 
ninle gurur duyuyor' 
tezahüratında bulun
du. Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Büyükanıt ve kuvvet 
komutanlarını da 
alkışlarla karşılayan 

şehit yakınları, kabine 
üyelerine ise tepki 
gösterdi. Şehit Bin 
başı'nın yakınları, 
hükümet üyelerinden 
sadece Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardım 
cısı Şener'i alkışladı. 
Cenaze namazının 
kılınmasından önce 
şehit Binbaşı'nın eşi 
ve çocukları, şehidin 
Türk bayrağına sarılı 
naaşına sarıldı.
Törene katılan Cum 
hurbaşkanı Sezer ve 
diğer yetkililer şehit 
Binbaşı Armutçu 
oğlu'nun cenaze 
namazını kıldı.
Namazı kıldıran 
Kocatepe Camii 
imamı İsmail Coşar, 
şehitlerin birer ölü 
değil diri olduklarına 
işaret ederek, törene 
katılanlardan şehit 
Binbaşı Armutçu 
oğlu'na haklarını 
helal etmelerini iste
di. Cenaze namazının 
kılınmasının ardından 
şehit Binbaşı'nın 
naaşı tören birliği 
tarafından omuzlara 
alınarak top 
arabasına taşındı. 
Cumhurbaşkanı

Sezer, Orgeneral 
Büyükanıt ve diğer 
yetkililer, tören geçişi 
sırasında top arabası
na yerleştirilen şehit 
Binbaşı'nın naaşım 
selamladı. Şehit Bin 
başı'nın oğlu Emre 
Armutçuoğlu da ba 
basını asker selamıy
la son yolculuğuna 
uğurladı. Cenaze 
töreninin sonunda 
tören birliği 'şehitler 
ölmez vatan bölün
mez' yürüyüş kararıy
la alandan ayrıldı. 
Bu arada cenaze töre 
ni dolayısıyla Koca 
tepe Camii çevresin 
de çok geniş güven
lik önlemleri alındı. 
Cenaze töreni için 
camiye akın eden 
vatandaşlar, polis 
kordonunda aranarak 
içeri girdi. Türk bay 
rakları taşıyan kala
balık, cenaze nama 
zının kılındığı alana 
alınmadı. Gazeteciler 
de kendileri için belir

lenen noktalarda 
görev yapabildi. Cami 
avlusunu dolduran 
kalabalık, terör örgü 
tü aleyhine sloganlar 
attı. Tören sırasında 
zaman zaman hükü 
met aleyhine slogan
ların da atıldığı ve 
hükümet üyelerinin 
protesto edildiği 
gözlendi. Tören 
sırasında evlerinin 
balkonuna çıkan 
vatandaşlar da Türk 
bayrağı sallayarak 
teröre lanet yağdırdı. 
Aynı saldırıda şehit 
olan Piyade 
Er Haşan Güreşen'in 
cenazesi de 
İstanbul'da toprağa 
verildi. Güreşen'in 
cenazesi de "Her 
Türk asker doğar", 
"Şehitler ölmez vatan 
bölünmez", "Irak'ı 
basarız Barzani'yi 
atarız" şeklinde 
slogan atarak 
teröre lanet 
okudu.
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Yargıtay Eski Başkanı 
Prof. Dr. Sami Selçuk 

Gemlik’te konferans verecek

Güne Bakı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Sanayici 
İşadamları 
Derneği'nin 
(GEMSİAD) 
öncülüğünde eski 
Yargıtay Başkanı 
Prof. Dr. Sami 
Selçuk bu akşam 
Gemlik'te Esnaf 
Kefalet Kooperatifi 
Salonu’nda 
konferans verecek. 
Türkiye'de önemli 
bir hukukçu

Döktaş’ın yeni patronları Türkiye'den memnun

Gemlik Rotary 
Derneği’nin 
haftalık toplantısına 
konuk olan 
Döktaş’ın yeni 
yöneticileri 
Döktaş’la 
Componenta’nın 
birleşmesinden 
sonra Helsinki bor- 
salarında firmanın 
hisse senetlerinin 
yükseldiğini söyledi. 
Geçtiğimiz günlerde 
Gemlik Rotary 
Derneği’nin Atamer 
Hotel’de yapılan 
yemekli toplantısına 
katılan Componenta 
proje takibi ve 
gelişmelerden 
sorumlusu 
Pasi Vilhunen, 
Türkiye ile 
Findandiya’daki 
firmalar arasında 
köprü kurma 
görevini yürütüyor. 
Süreç Geliştirme 
Sorumlusu olan 
Paul! Honkkilla 
Fillandiye gibi 
soğuk bir iklimden 

olan Yargıtay 
Eski Başkanı 
Prof. Dr. Sami 
Selçuk GEMSİAD'ın 
konuğu olarak 
"Türkiye ve 
Demokrasi" 
konulu bir 
konferans verecek. 
Saat 19.30 da 
başlayacak olan 
konferansa 
İşadamları ve 
esnaf ile Gemlik 
halkının davetli 
olduğu açıklandı.

Türkiye gibi sıcak 
bir iklimde 
yaşamının 
güzellikleri tattık* 
larını, bunun 
yanında Türk 
insanının misafirper
verliğini tanıyarak 
dünyanın hiçbir 
yerinde bunu 
görmediklerini 
söylediler.
Gecede konuşan 
Fillandiyah 
yöneticiler, kulübün

davetine teşekkür 
ederken, Döktaş’ın 
yüzde 92.6 
hissesinin merkezi 
Fillandiya da olan 
Componenta 
grubunun sahip 
olduğunu, döküm 
sanayiinde lider 
bir kuruluşun 
Hollanda, İsveç 
de de fabrikaları 
bulunduğunu, 
araba makina ve 
teçhizatlarına 

yönelik üretim 
yapan fabrikalarda 
döküm ve işlenmiş 
parça üretildiğini 
söylediler.
Firmanın dünyanın 
7 ülkesinde 
fabrikasının bulun
duğu belirtildi. 
Componenta’nın 
2006 yılı net satışı 
hakkında da bilgi 
veren Pasi Vilhunen, 
bu rakkamın 
602 milyon Euro’ya 
ulaştığını, tüm 
fabrikalarda çalışan 
işiçi sayısının 
ise 5 bin 100 kişi 
olduğunu söyledi. 
Döktaş’taki üretim 
performansından çok 
memmun olduklarını 
da belirten Vilhunen, 
Döktaş’ın gruba 
katılmasının olumlu 
sonuçları almaya 
başladıklarını ve 
Helsinki borsasında 
Componenta’nın 
hisse senetlerinin 
yükselişe geçtiğini 
bildirdi.

Bursa'da bugün 
bazı enerji iletim 
hatlarına uygu
lanacak yüksek 
gerilim nedeniyle 
vatandaşlar 
uyarıldı.
Türkiye Elektrik 
İletim Anonim 
Şirketi Genel 
Müdürlüğü'nün 
yaptığı açıklamaya 
göre; Bursa'daki 
Akçalar-Görükle 
enerji iletim hattı 
ile Branşman

11

Kadri GÜLER
I I kadri_guler@hotmail.com

ANAP’ın oyları
ANAP’ın son kurultayından sonra par

tiden ayrılan tanınmış ANAP’lılar, CHP’ye 
geçtiler.

Merkezde sol’a değil, sağa kayan CHP, 
merkez sağın oylarını almak için kolları 
sıvadı.

Birkaç gün önce görüştüğüm Gemlik’li 
ANAP’lılar, partilerinin bu duruma getiril 
meşinden hoşnut değiller.

Genel Başkanları Erkan Mumcu’nun 
istediği doğrultusunda oy kullanacaklarını 
sanmıyorum.

Kendi aralarında durum değerlendirme
si yapıyorlar.

Büyük bir moral bozukluğu içindeler..
Ve de DYP’nin partilerine attığı kazığı 

unutamıyorlar.
Bunun için DP’ye verilecek oylarının 

olmadığını söylüyorlar.
Peki kırgın ANAP’lılar kime oy verecek

ler?
Bana göre aklı başında ANAP’lılar 

CHP'yi destekleyecekler.
MHP’nin sert milliyetçilik anlayışından 

çekinen ANAP’lılar, merkeze çekilen 
CHP’nin AKP ile sürdürdüğü mücadeleyi 
de izleyip, oylarını verebilecekleri en 
uygun partinin CHP olduğunu söylüyorlar.

CHP’nin ANAP’ın içinde bulunduğu 
durumu iyi tahlil edip, buradan gelecek 
oyları kendilerine çevirecek politikaları 
yaratmaları gerekir.

Hür Parti Genel Başkanı Yaşar 
Okuyan’da eski bir ANAP’lı.

Partisinin 22 Temmuz seçimlerinde 
CHP’ye iltihak edeceğini açıkça ilan etti.

CHP bu seçimlerde tarihi bir fırsatı 
yakaladı.

Bunu iyi değerlendirirse, oy oranını 
yüzde 25’in üzerine yükseltebilir.

Önümüzdeki günler çok şeye gebe..

Bursa’da 
yüksek gerilim 
uygulanacak 

Vatandaşların dikkatli olması istendi.
noktası Ulubat 
Hidroelektrik 
santrali enerji 
iletim hattına 
bugün 09.00'dan 
itibaren yüksek 
gerilim uygu
lanacak.
Can ve mal 
güvenliği nedeniyle 
vatandaşlar 
direklere tırmanıl- 
maması, iletkenlere 
yaklaşılmaması 
konusunda 
uyarıldı.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İnternette 
tanıştığı kişinin 
tacizine uğradı

2 Günde 11 Düğünde 
Hırsızlık yaptılar

Bursa'da internette 
tanıştığı bir gencin, 
asansörde tacizine 
uğradığını iddia 
eden genç kızın 
müracaatı üzerine 
soruşturma başlatan 
polis, bu kişiyi 
gözaltına aldı.
İddiaya göre, 
bir fabrikada işçi 
olarak çalışan 
M.A. (22) internette 
tanıştığı 25 
yaşındaki bir 
bayana, Osmangazi 
ilçesi Altıparmak 
Caddesi üzerinde 
buluşma teklif 
etti. Genç 
bayanla cadde 
üzerindeki bir 

‘Gemlik Körfez’internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mağaza önünde 
bir süre görüşen 
M.A. genç 
bayanı aynı cadde 
üzerindeki bir 
apartmana 
davet ederek 
asansöre bindirdi. 
Asansörle en üst 
kata çıkan şahıs, 
genç bayanı 
taciz etti. Olayın 
ardından şüpheli 
M.A. kaçarken, 
müşteki bayan 
polise ihbarda 
bulundu.
Soruşturma başla
tan polis, zanlı 
M.A.'yı yakaladı. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Bursa'da çocuk hır 
sızlar, düğün salon
ları ya da evlerde 
yapılan cemiyetlere 
misafir gibi karışarak 
2 günde 11 çanta 
çaldı. Hırsızlık olay
larından 3'üne karış 
tığı belirlenen 6 ve 8 
yaşındaki iki çocuk 
yakalanmasına rağ
men serbest bırakıl 
dı. Polis, vatandaşla 
rı düğünlerdeki hırsız 
lık olaylarına karşı 
uyardı. Roman 
çocuklarının hafta 
sonu mesaisi yoğun 
geçti. Ahmet Paşa 
Mahallesi'ndeki bir 
düğün salonunda 
Tuğba E. ve Neslihan 
O'nun içerisinde 130 
YTL, cep telefonu ve 
zati eşyaları bulunan 
çantaları çalındı. 
Çiftehavuzlar Mahal 
lesi'nde Nursel A'nın, 
Gülbahçe Mahallesi'n 
de Sevim A'nın, 
Fethiye Mahallesi'n 
de Ayşe A. ve Sabri 
ye A'nın ziynet eşya 
larıyla cep telefonu 
ve bir miktar paraları 
çalındı. Fevziçakmak 
Caddesi'ndeki bir 
düğün salonunda ise 
Fikriye Ö'nün içinde 
ziynet eşyaları, cep 
telefonları ve parala 
rının bulunduğu 

çanta kayıplara 
karıştı. Elmasbahçe 
ler Semti'nde ise 
Nazmiye Z'nin bile 
zik, yüzük ve cep 
telefonu ile bir miktar 
parası, Yeşilova Ma 
hallesi'nde Serpil 
E'nin para, cep tele
fonu ve kredi kartları 
çalındı. Gülbahçe 
Mahallesi'nde de 
G.E'nin ve aynı yerde 
Fatma İ'nin zati eşya 
lan ile kartlarının 
bulunduğu çantası 
çalındı. Hırsızlık olay
larından 3'üne karış 
tığı belirlenen 8 ve 6 
yaşındaki 2 çocuk 
suçüstü yakalandı. 
Ancak çocuklar, 
cezai ehliyeti olma 
dığı için serbest 
bırakıldı. Polis yet 
kilileri, evlilik ve sün
net düğünlerindeki 
vatandaşları çanta
larına sahip çıkmaları 
konusunda uyarır 
ken, "Hırsızlık yap
tırılan çocuklar, dü 
ğüne gelmiş misafir 
gibi iyi giyiniyor, saç 
larına perma yaptın 
yor, makyaj yapıyor
lar. Düğünlerdeki 
kişiler tanımadığı 
çocuklar konusunda 
birbirini uyarıp 
polise haber versin" 
diye konuştu.

"Darbe 4" Operasyonunda 
4 kişi Tahliye edildi

Bursa'da jandarma 
tarafından 5 ay önce 
düzenlenen "Darbe 
4" isimli operasyon
da, hayalet silah 
olarak bilinen 2'si 
glock marka 28 
tabanca, 18 pompalı 
tüfek, 37 kurusıkı 
silah ve çök sayıda 
mermi ile yakalanan 
12'si tutuklu 1'i 
bayan toplam 43 
sanığın yargılan
masına başlandı. 
Yaklaşık 5 saat 
süren yargılamada 
tutuklu yargılanan 4 
sanık tahliye edildi. 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"Teşekkül halinde 
silah ticareti yapmak 
ve suç işlemek için 
kurulan örgüte üye 
olmak" suçlarından 
haklarında 3 yıldan 
10 yıla kadar hapis 
cezası talep edilen 
sanıklar, 
mahkemede 
suçlamaları kabul 
etmedi. Bursa'nın 
Osmangazi, Yıldırım, 
Nilüfer, KeStel ve 
Gemlik ilçelerinde 

başlatılan eş zaman
lı operasyon kap
samında yakalanan 
zanlılardan örgüt 
lideri olduğu iddia 
edilen A.Y ve T.A, 
haklarındaki iddi
aları kabul etmey
erek, silahların 
kendilerine ait 
olmadığını iddia etti. 
Yapılan ev ve işyeri 
aramalarında ele 
geçirilen silahlarla 
ilgili olarak tutuklu 
sanıklardan bazıları, 
silahları baba 
yadigarı olduğu 
için sakladığını 
yakalanan silahların 
ise kurusıkı 
olduğunu söylerken, 
evinde pala ve 
çok sayıda bıçak 
bulunan sanık ise, 
"Bıçak koleksiyon
um" var diyerek 
savunma yaptı.
Yaklaşık 5 saat 
süren duruşma 
sonrasında tutuklu 
sanıklardan Şaban 
O., Fuat Y. Çetin M., 
Barış D., tutuksuz 
yargılanmak üzere 
tahliye edildi.

1.100 YIL (K.D.V.) DAHİL 
ÜSTELİK TÜM KREDİ

1 1 wKARTLARINA PEŞİN FİYATINA f

12AY TAKSİT
ÖZELLİKLER

ASUS M2V-TVM ANAKART
AMD 64 BİT 3000 CPU
512 DDRR 667 MHZ RAM KİNSTON 
ASUS Ex. AX1050/TD/256/512 MB
350 WATT ÇİFT FANLI KASA
160 GB SATA 8 MB CACH HDD 
LG18XDVDRW 
MULTIMEDIA KLAVYE 
OPTİCALMAUSE
500 WATT HOPARLÖR 
ASUS 8 MS LCD MONİTÖR 
LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ

BUNLARIN HEPSİ
KARNE HEDİYESİ

NOWOX BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSfî

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemliknowox.com
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Seçimlere 
14 siyasi parti 
7 bin 535 aday 

katılıyor

Anavatan’dan Yılmaz'a tepki 5 genel başkan seçimlere
bağımsız giriyor

Yüksek Seçim 
Kurulu'nun (YSK) 
açıkladığı geçici 
aday listelerine göre 
22 Temmuz'da 
yapılacak 
milletvekili 
genel seçimlerine 
toplam 7535 
aday katılacak. 
Seçime katılacak 
14 siyasi parti, 
85 seçim çevresinde 
6 bin 771 kişiyi 
aday gösterdi. 
3 Kasım 2002 
seçimlerine 
190 aday bağımsız 
olarak girerken, 
bu sayı 22 
Temmuz'daki 
seçimlerde 
DTP'nin bağımsız 
aday gösterme 
kararı almasından 
sonra arttı. 764 
bağımsız aday, 
TBMM’ye girmek için 
yarışacak.

70 milletvekili 
çıkaran İstanbul, 
157 aday ile 
Türkiye genelinde 
en fazla bağımsız 
adayın seçime 
katılacağı il oldu. 
Ankara ve İzmir'de 
ise 40'ar aday, 
bağımsız olarak 
seçime girecek. 
22 Temmuz'da 
gerçekleştirilecek 
genel seçimlere 
katılacak adayların 
eğitim durumları 
dikkate alındığında 
ilk sırada yük
sekokul mezunları 
yer aldı. Geçici aday 
listelerinde çoğun
luğunu avukat ve 
mühendislerin oluş
turduğu 4 bin 192 
yüksek okul mezunu 
var. Adayların 2 bin 
396'sı ortaöğretim, 
947'si ise ilkokul 
mezunu

Eski ANAP Genel '■’ 
Başkanı Mesut 
Yılmaz, son günlerde 
Mumcu'ya* yönelik 
eleştirilerimin dozunu . 
artırırken, Anavatan 
Partisi'nden de 
Yılmaz'a tepki geldi. 
Anavatan Partisi 
Genel Sekreteri 
Muharrem Doğan, 
Anavatan Partisi 
olarak Yılmaz'ın 
Mumcu'yu istifaya 
davet etmesini anla
makta güçlük çektik
lerini belirterek 
“Sayın Mumcu'yu 
istifaya davet edecek 
son kişi Mesut 
Yılmaz'dır” dedi. 
Anavatan Partisi 
Genel Sekreteri 
Muharrem Doğan, 
yaptığı yazılı 
açıklamada, Mesut 
Yılmaz'ın son gün
lerdeki eleştirilerine 
yanıt verdi. Yılmaz'ın

Mumcu'yu istifaya 
davet eden demeçle 
rin haksızlık 
olduğunu belirten 
Doğan “Sayın Mesut 
Yılmaz'ın basına 
yansıyan ve Genel 
Başkanımız Erkan 
Mumcu'yu istifaya 
davet eden demeç
lerini anlamakta 
güçlük çekiyoruz. 
Bu demeçle 
Anavatan Partisi 
üyeleri ve teşkilatları 
başta olmak üzere, 
genel başkanımıza ve 
milletvekillerimize 
haksızlık yapıldığı 
ortadadır” dedi. 
Doğan, Anavatan 
Partisi'nin son 5 
yıldır yaşadıklarına 
bakıldığında Erkan 
Mumcu'yu istifaya 
davet edecek son 
kişinin Yılmaz 
olduğunun görüle
ceğini ifade etti

Seçim barâjı endişesi 
22 Temmui seçim
lerinde pek çok ismin 
bağımsız milletvekili 
adayı olmasına 
neden olurken, bu 
isimler arasında 
5 de genel başkan 
bulunuyor.
Yüzde 10'luk baraj 
nedeniyle başta DTP 
olmak üzere bazı 
siyasi partiler bağım
sız adaylarla seçime 
katılma kararı alırken,

İKPsMiWWaııacak
AKP, seçim miting
lerinde kullanılmak 
üzere İngiltere'den 
TIR kiralıyor. Seçim 
meydanlarında 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
konuşacağı ve 
gazetecilerin görev 
yapacağı TİR'lar, 
güneşin açısına göre 
miting meydanına 
karşılıklı yerleştirile
cek. 22 Temmuz 
seçimlerine hazır
lanan AKP, seçim , 
meydanlarında bir

22 Temmuz seçim 
lerine BBP Genel 
Başkanı Muhsin 
Yazıcıoğlu, DTP 
Genel Başkanı Ahmet 
Türk, ÖDP Genel 
Başkanı Ufuk Uras, 
EMEP Genel Başkanı 
Levent Tüzel ve 
Güçlü Türkiye Partisi 
(GTP) Genel Başkanı 
Tuna Bekleviç, seçim 
yarışına bağımsız 
aday olarak 
katılacak.

ilke imza atacak. 
İngiltere'den 
kiralanacak olan iki 
katlı TİR'lar, seçim 
mitinglerinde basın 
mensuplarının daha 
rahat çalışması için 
tasarlandı. Başbakan 
Erdoğan'ın seçim 
maratonu boyunca 
faaliyette olacak 
medya TIR'larının ilk 
katında muhabirler, 
ikinci katında ise 
kameramanlar ve 
foto muhabirleri 
görev yapacak.

HER TÜRLÜ 
BOYA ve HIRDAVAT MALZEMELERİ

Haşan GÜLLÜ

M 1

Bİİ! 
fc

*
*
*
*
*
*
*
*

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

EV ve İŞYERLERİNE 
BOYACI TEMİN EDİLİR.

g- 
S

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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Kadının siyasetteki yeri masaya yatırılacak
Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği1 
(TÜSİAD), kadının 
siyasetteki yerini 
masaya yatırıyor. 
Bugün Swissotel'de 
“Kadının Siyâsetteki 
Yerinin 
Güçlendirilmesi” 
konulu bir 
konferans 
düzenleyen 
TÜSİAD, kadının 
siyasetteki konu
munu tartışacak. 
TÜSİAD kadının 
siyasetteki yerini 
tartışıyor. TÜSİAD 
tarafından düzenle
nen “Kadının 
Siyasetteki Yerinin 
Güçlendirilmesi” 
Konferansın açılışı 
konuşmalarını 
TÜSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Arzuhan Doğan 
Yalçındağ ve 
TÜSİAD 
Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Sosyal 
İşler Komisyonu 
Başkanı Ethem

Sancak yapacak. 
TÜSİAD, kadınların 
yaşadıkları 
toplumda karar 
alma mekanizmaların
da söz sahibi olmaları 
için en etkili yolun 
siyasete katılımları 
olduğu görüşüyle 
bu konferansı 
düzenliyor.
Konferansta, kadın
ların siyasetteki 
yerinin güçlendirilme
si gerektiğine 
yaklaşan genel 
seçimler öncesinde 
bir kez daha 
dikkat çekilecek. 
KOTA 
UYGULAMALARI DA 
TARTIŞILACAK 
“Uluslararası Örnek
ler Işığında Kota 
Uygulamaları ve 
Kadınların Siyasete 
Katılımına Etkisi” 
başlıklı ilk oturuma, 
TÜSİAD AB Süre 
cinde Kadın Çalışma 
Grubu Başkanı Dr. 
Feryal Menemenli 
başkanlık edecek.

Oturumda, Stockholm 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Drude 
Dahlerup, Dhaka 
Üniversitesi 
Öğretim Üyeleri 
Najma Chowdhury 
ile Bushra 
Chovvdhury, 
Belçika Kadın- 
Erkek Eşitliği 
Komisyonu 
Başkanı Myriam 
Van Varenbergh ve 
Universidad 
Carlos 
III de Madrid 
Öğretim Üyesi 
Doç Dr. Celia 
Valiente birer 
konuşma gerçek
leştirecek. 
“Türkiye'de 
Kadınların 
Siyasetteki Yerinin 
Güçlendirilmesi 
için Politika ve 
Yöntemler” 
başlıklı ikinci 
oturumun başkan
lığını ise TÜSİAD 
Yüksek İstişare 
Konseyi Başkan

Yardımcısı Dr. 
Erkut Yücaoğlu 
gerçekleştirecek. 
Çevre, Eğitim, 
Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma 
Vakfı (ÇESAV) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. imren 
Aykut, Boğaziçi 
Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası 
İlişkiler Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Binnaz Toprak, 
Kadın Adayları 
Destekleme ve 
Eğitme Derneği 
(KA-DER) Başkanı 
Hülya Gülbahar, 
Türkiye Kadın 
Girişimciler 
Derneği 
(KAGİDER) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Gülseren Onanç 
ve şinema sanatçısı 
Hülya Koçyiğit 
oturumda 
konuşmacı 
olarak yer 
alacak.

Güvenlik Zirvesi
bugün toplanıyor

Başbakanlıkla yapılacak toplatının 
geçen hafta planlandığı belirtildi

Başbakanlıkta 
bugün Güvenlik 
Zirvesi toplanacak. 
Güvenlik 
Zirvesine Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlık 
edecek.
Toplantıya 
Genelkurmay 
Başkanı
Orgeneral Yaşar 
Büyükanıt, Dışişleri 
Bakanı Abdullah 
Gül ve Kara

Orgeneral İlker 
Başbuğ katılacak. 
Güvenlik 
Toplantısında 
terörle mücadelede 
alınacak önlemler, 
sınır güvenliği gibi 
Türkiye'nin iç ve 
dış güvenlik 
konularının ele 
alınması bekleniyor. 
Saat 17.00'de 
başlayacak toplan
tının geçen hafta 
planlandığı

BAY MUSTAFA ÖZALPMAM |
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

t

. , Bahkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ 3 Ayrı Paireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar CaçLIOO m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Bağ-j<ur Sanayi Sitesinde 185 mt 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
Macide ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

° ■HlEnMfflUl o
400 KİŞİLİK 
TERAS 
SALONUMUZDA 
KINA ve NİŞAN 
CEMİYETLERİ 
ULAŞIN DAHİL

400KİŞİLİKORGANİZASYONUMUZİÇİN

ersin - C
Jr irç. Zekindik Turizm Son. Tt lid. Şt

liniım jf
W»

? «ÇEU

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 • Umurbey / GEMLİK
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Bakkallar
kepenk 

kapatıyor

Süpermarket, hiper
market, grosmarket 
derken mahalle 
bakkalları bir bir 
kapanmaya başladı. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
son dört yılda yak
laşık 61 bin bakkalın 
mesleğini bıraktığını 
açıklarken, 1995 yılın 
da 600 bin olan bak 
kal sayısı da 250 
bine düştü.
Meclis'te bir yıldan 
fazla süredir 
bekleyen Hipermar 
ket Yasası yeni 
yasama dönemine 
kalırken, bakkal 
esnafın sorunlarına 
çözüm bulunamadı. 
CHP Milletvekili 
Feridun Fikret 
Baloğlu'nun, bakkal 
esnafının sorunlarını 
ilişkin soru önerge
sine yanıt veren 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
2004-2006 yılları 
arasında Türkiye 
genelinde 60 bin 938 
bakkal esnafının 
mesleğini bıraktığını 
bildirdi. Coşkun, 
Antalya Esnaf ve 
Sanatkar Sicil 
Müdürlüğü'nün veri
lerine göre de aynı 
dönemde Antalya'da

kapanan bakkal 
sayısının 2 bin 420 
olduğunu belirtti. 
Coşkun, 1990'h yıl
ların başlarında ivme 
kazanan mar- 
ketleşme süreci ile 
birlikte, her türlü 
ihtiyaç malzemesinin 
satıldığı alış-veriş 
merkezlerinin 
sayılarındaki artışın 
çeşitli sorunları 
beraberinde 
getirdiğini söyledi. 
Bu sorunların 
giderilmesi için, 
büyük mağazaların 
kurulmaları, ticari 
faaliyette bulun
maları ve denetlen
melerine ilişkin 
düzenlemeleri içeren 
Mağazalar Kanunu 
Tasarısı'nın 24 
Şubat 2006'da 
TBMM'ye gönde 
rildiğini anımsattı. 
Coşkun, tasarının, 
tüketici haklarına, 
modern kentleşmeye 
ve rekabet şartlarına 
olumlu katkı sağla
ması için valilikler
den belediyelere, 
iş adamlarından 
sendika ve sivil 
toplum örgütlerine 
kadar geniş bir 
kesimden görüş 
alındığını anımsattı.

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 
07160400EX023312 sayılı 
02.05.2007 tarihli Gümrük 

Çıkış Beyannamesimiz kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

WOLF ISI VE KLİMA 
TEKNİKLERİ A.Ş.

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

ELEMAN ARANIYOR 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

ABONE OLDUNUZ MU?
[Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 
bay ■ bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFOR ve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11 
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

KURBANLIK ve DDflKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İRİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Otomobilini 
park ederken 

çukura 
düşüp öldü

İnşaata tuğla çekerken
düşen işçi oldu

Bursa'da otomobilini 
evinin önüne park 
etmek isteyen bir 
sürücü, 3 metre 
derinliğindeki 
çukuru fark 
etmeyince 
canından oldu. 
Mudanya ilçesi 
Bademli 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda, 
M.A.Y. isimli sürücü, 
16 YP 234 plakalı 
otomobilini evinin 

önüne park etmek 
isterken, yol kenarın
da bulunan 3 metre 
derinliğindeki çukura 
uçtu. Otomobilin 
içerisinde sıkışan 
M.A.Y. olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Sürücünün oğlu R.Y. 
ise kazadan hafif 
yaralı kurtularak 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Jandarma 
olayla alakalı soruş
turma başlattı.

Tele dolanan kuzuyu 
kurtarmak isterken 

elektrik akımına kapıldı
Bursa'da tele 
dolanan kuzuyu 
kurtarmak isteyen 
bir kişi elektrik 
akımına kapılarak 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, 
Mustafakemalpaşa 
ilçesine bağlı 
Yenikızılelma 
köyünde meydana 
gelen olayda, 
evinin bahçesinde 
küçükbaş hayvan
larını otlatan 
S.D. alçaktan 
geçen elektrik 
tellerine dolanan 
kuzuyu farkedince

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

tellerden kuzuyu 
çıkarmak istedi. 
Elektrik geçtiğini 
anlamayan S.D. 
tellere dokununca 
akıma kapılıp 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın 
incelemesinin 
ardından S.D.'nin 
cesedi otopsi 
için morga 
kaldırıldı.
Olayla alakalı 
soruşturmanın 
devam ettiği 
bildirildi.

Bursa'da, çalıştığı 
inşaatın 2. katına 
tuğla çekerken den
gesini kaybedip 
düşen işçi öldü. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Bağlarbaşı 
Mahallesi Gümüş 
Sokak'taki bir 
inşaatta çalışan 
Ruhi Özcan (55), 
inşaatın 2. katına 
makarayla tuğla çek
tiği sırada makinenin 
boşalması sonucu 
dengesini kaybed
erek asfalta düştü. 
Ağır yaralanan Ruhi

Özcan, ambulansla 
kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti. 
Olayla alakalı 
soruşturmanın 
devam ettiği 
bildirildi.

Dolaniifitılılı simi tanımıyor Dışişleri’nde ‘sahte sicil’ şoku
Başta İstanbul olmak 
üzere bazı illerde, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun adını 
kullanarak vatan
daşlardan makbuz 
karşılığı para top
landığı ortaya çıktı. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Teftiş 
Kurulu Başkanlığı 
ihbarlar üzerine 
inceleme başlattı. 
İncelemenin ardın
dan yasal olmayan 
yollarla para talep 
eden kişiler hakkında 
suç duyurusunda 
bulunulacak.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'ndan yapılan 
açıklamada, başta 
İstanbul olmak üzere 
çeşitli illerde, 
Kurum'un adını 
kullanarak makbuz 
karşılığı para 
toplamaya çalışan 
kişilerin olduğu 
yönünde ihbarlar 
geldiği bildirildi. 
Kurum'un iş ve 
işlemlerinin 
neticelendirilmesi 
amacıyla mazı 
kişilerin vatandaşları 
arayarak, para 
karşılığı işlerini 
çözebileceklerini 
söylediği, hesap

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 
2007/168 Esas No 2007/310 Karar no ile 

Münise olan adım Melisa olarak 
değiştirilmiştir. Duyurulur. 

MELİSA KAYA

numarası vererek 
para yatırılmasını 
istedikleri yönünde 
şikayetler alındığı 
kaydedildi.
Kurum çalışanlarının 
dolaşarak makbuz 
karşılığı elden para 
toplama ya da 
tahsilat yapma 
yetkisi bulunmadığı 
belirtildi.
Açıklamada, 
“Kurumumuz 
yaptığı iş ve işlemler 
nedeniyle, yasalarla 
belirlenen durumlar 
dışında, hiçbir 
suretle maddi 
karşılık almamak
tadır.
Vatandaşlarımıza, 
işlemler hakkında 
gerekli bilgi, 
Kurumumuz 

yetkili amirlerinin 
imzasını taşıyan 
resmi evrak ile irtibat 
adresine gönder
ilmekte, bu evrakta 
yapılacak işler açıkça 
belirtilmektedir” 
denildi.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nca 
yapılan açıklamada, 
vatandaşların 
mağdur duruma 
düşmemeleri için, 
yasal olmayan 
yollardan gelen 
bu tür taleplere 
kesinlikle itibar 
etmemeleri, talep 
edenler hakkında 
da ilgili mercilere 
suç duyurusunda 
bulunması 
gerektiği 
vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'n 
da “sahte.sicil” şoku 
yaşanıyor. Ankara 
8'inci İdare Mahke 
mesi'nin aralarında 
Dışişleri Bakanlığı 
eski Personel Daire 
Başkanı Haşan 
Servet Öktem'in de 
olduğu 3 sanık 
hakkında verdiği 
“sahte sicil raporu 
düzenledikleri”ne 
ilişkin kararına 
yapılan itiraz, 
Danıştay'dan döndü. 
Dışişleri Bakanlığı, 
Ankara 8'inci İdare 
Mahkemesi’nin 
Türkiye'nin Belgrad 
Büyükelçisi Haşan 
Servet Öktem, 
Dışişleri Bakanlığı 
Balkan Ülkelerinden 
Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı 
Haşan Aşan ile AB 
Genel Sekreterliği 
Daire Başkanı Cem 
Kahyaoğlu' hakkında 
verdiği “sahte sicil 
raporu” düzenle
meyle ilgili kararın 
iptali istemiyle 
Danıştay'a başvurdu. 
Danıştay 2'inci Daire, 
Dışişleri'nin temyiz 
başvurusunu reddet
ti. Daha önce yürüt
meyi durdurma 
istemini de reddeden 
Danıştay, Dışişleri 
Bakanlığı'nın zaman 
aşımı konusundaki 
itirazını ise yersiz 
buldu. Danıştay, 
Dışişleri Bakanlı ğı'n- 
da uzmanlık yapan 
Vahit Özdemir'in söz 
konusu sicili Bilgi 
Edinme Yasası kap

samında öğrendiğine 
dikkat çekerek, 
“Bu tarihten itibaren 
açtığı davada süre 
aşımı bulunmadığın
dan, idarenin bu 
iddiası yerinde 
görülmedi” dedi.
Danıştay 2'inci Daire, 
Ankara 8'inci İdare 
Mahkemesi’nin 
verdiği kararın bozul
masını gerektirecek 
bir neden olmadığını 
belirterek, adı geçen 
kişilerin anılan 
dönemde Özdemir'in 
sicil amiri olmadık
larını ve bu nedenle 
de sicil yazmakla 
görevli olmadıkları 
halde, "hukuka aykırı 
olarak" sicil düzen
lediklerine işaret etti. 
Vahit özdemir, 2000 
ve 2001 yılına ait sicil 
raporunun yetkisiz 
kişilerce ve usulsüz 
olarak doldurulduğu 
ve Dışişleri Bakanlığı 
bürokratlarının 
düzenlediği sicilin 
iptali için Ankara 
8'inci İdare 
Mahkemesi'ne 
başvurdu. 8'inci 
İdare Mahkemesi, 21 
Şubat 2006'da davayı 

görüştü. 8'inci İdare 
Mahkemesi, Dışişleri 
Bakanlığı'nda uzman 
olarak çalışan Vahit 
Özdemir'in 17 Ocak 
2000-17 Şubat 2001 
tarihleri arasında 
Ulaştırma 
Bakanlığı'nda 
geçici olarak 
görevlendirdiğine 
işaret ederek, 
Dışişleri 
Bakanlığı'nın bir yazı 
ile 2000 ve 2001 
yılına ilişkin sicil 
raporunu doldurmak 
üzere Ulaştırma 
Bakanlığı'na gön
derdiğine değindi. 
Mahkeme, Devlet 
Memurları Sicil 
Yönetmeliği 
gereğince, 
Özdemir'in 
görevlendirildiği 
makamdaki 
amirleri tarafından 
sicilinin 
doldurulması 
gerektiğini 
belirterek, Bakanlık 
bürokratlarının 
"yetki ve şekil 
unsuru yönünden 
hukuka aykırı" 
davrandığına 
hükmetti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Armutlu’ya 175 milyon YTL’lilı yatırım Yeni öğretim yılı takvimi belli oldu
Yalova'nın Armutlu 
ilçesinde 1.75 milyon 
YTL'ye mal edilen 
İskele, İDO Bekleme 
Salonu ve sahil 
düzenlemesi ile 
Atatürk Anıtı, 
Ulaştırma Bakanı 
İsmet Yılmaz ve 
Ulaştırma eski Baka 
nı Binali Yıldırım 
tarafından açıldı. 
Armutlu ilçesinde 
Demir Yolları, 
Limanlar ve Hava 
Meydanları İnşaat 
Genel Müdürlüğü 
(DLH) tarafından 
inşa edilen iskele 
ile İstanbul Deniz 
Otobüsleri İşletmesi 
tarafından yapılan 
deniz otobüsü 
bekleme salonu ile 
Armutlu Belediyesi 
tarafından yapılan 
Atatürk Anıtı ve sahil 
düzenlemesi düzen
lenen bir törenle 
hizmete açıldı. 
Ulaştırma Bakanı İs 
met Yılmaz ve Ulaş 
tırma eski Bakanı 
Binali Yıldırım'ın 
Salih Reis 4 isimli 
deniz otobüsü ile 
deniz yolundan

Zamlı tarifiye durdurma
Danıştay, Serbest 
Telekomünikasyon 
İşletmecileri 
Derneği'nin 
(TELKODER) 
başvurusunu haklı 
bularak, Türk 
Telekom'un zamlı 
tarifesini durdurdu. 
Yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
TELKODER'in 
Türk Telekom'un 
yeni tarifesinin 
yürütülmesinin dur
durulması ve iptali 
için Danıştay'a yap
tığı başvuru haklı 
bulunarak, söz 
konusu tarifelerin 
yürütülmesi durdu
ruldu. Konuyla ilgili 
bir açıklama yapan 
TELKODER Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yusuf Ata Arıak, 
Danıştay'ın 

geldiği törene ayrıca 
DLH Genel Müdürü 
Ahmet Arslan, İhlas 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Yavuz 
Özgün, Yalova Valisi 
Yusuf Erbay ile çok 
sayıda davetli katıldı. 
İstiklal Marşı ve Say 
gı duruşu ile başla 
yan törende konuşan 
Ulaştırma eski Baka 
nı Binali Yıldırım, 
"Türkiye'nin projeleri 
var. Deniz, hava ve 
demir yolu taşımacı 
lığında yapılacak 
olan projeler var. 
Bütün bunlar yapıla
cak ama bunlar 
yapılırken Armutlu 
unutulmayacak. 
Sadece Armutlu 
değil. Yalova Mudan 
ya, Bandırma, Gemlik 
tüm Marmara sahilin 
de eserlerimiz 
konuşuyor" dedi. 
Yıldırımın ardından 
konuşan Ulaştırma 
Bakanı İsmet Yılmaz 
ise, "Sayın Yıldırım 
bizim bakanlığımız 
amele bakanlığı der 
di. Ama biz hizmet 
bakanlığı diyoruz.

telekom sektörünü 
ilgilendiren büyük 
bir yanlışı 
düzelttiğini söyledi. 
Danıştay'ın bu kararı 
ile 1 Mart 2007 
tarihinde yürürlüğe 
giren Türk 
Telekom'un yeni 
telefon tarifelerinin 
uygulanma 
imkanının ortadan 
kalktığına işaret 
eden Ariak, 1 • 
Mart'tan bu yana 
vatandaştan tahsil 
edilen fazla ücret
lerin Türk Telekom 
tarafından vatan
daşlara geri öden
mesini beklediğini 
söyledi. Bu kararın 
ülkemizde serbest 
rekabetin gelişmesi 
için bir kilometre taşı 
olduğunu ifade eden 
Ariak, bundan sonra 

Amacımız vatan
daşımıza birinci sınıf 
hizmet verebilmek. 
Neden birinci sınıf 
hizmet vermek isti 
yoruz. Çünkü insan 
en temel değerdir. 
Ama nerde 
demokrasi varsa 
orda en temel 
değerdir. Demokrasi 
yoksa insanlar 
sayıdan ibarettir. 
O bakımdan idareci
lerinizden ekmek 
istediğiniz kadar 
su istediğiniz kadar 
hizmet ve demokrasi 
isteyin. Daha fazla 
demokrasi daha 
fazla özgürlük 
olsun. Eğer bunlar 
olursa insanın 
değeri artar.
İnsanın değeri 
artınca da 2 günde 
aldığı hizmet bir 
birine eşit olmaz" 
şeklinde konuştu. 
Konuşmaların 
ardından önce 
Atatürk Anıtı, 
daha sonra da 
İDO Bekleme 
Salonu ve 
iskelenin açılışı 
yapıldı.

serbest rekabetin 
getireceği seçme 
özgürlüğü, 
uygun fiyat ve kalite 
gibi tüm avantajlar
dan tüm vatan
daşların yararlanma 
imkanının doğ
duğunu belirtti. 
Türk Telekom'un 
Mart 2007'de yaptığı 
zamlar tüketiciyi 
mağdur ederken, rek
abet koşullarına 
aykırı olarak yaptığı 
şehirlerarası, 
milletlerarası ve 
cep telefonu ara
maları ücretlerindeki 
fiyat ayarlamaları da 
sektörde yer alan 
girişimci yeni 
telekomünikasyon 
işletmecilerini 
engelleyerek, reka
betin gelişmesini 
zora sokmuştu.

Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı 
her derece ve 
türdeki okullarda 
2007-2008 eğitim 
öğretim yılı 
17 Eylül 2007'de 
başlayacak, 13 
Haziran 2008'de 
sona erecek. 
2007-2008 eğitim 
öğretim yılı takvimi 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik 
imzalı genelgeyle 
duyuruldu.
Takvime göre yeni 
eğitim öğretim yılı 
17 Eylül 2007'de 
başlayacak.
25 Ocak 2008'de 
verilecek yarı yıl

Hazine arazileri de açıt artırmayla satılacak
Maliye Bakanlığı 
rantı yüksek Hazine 
arazilerini, açık arttır
ma usulü ile satmaya 
hazırlanıyor.
Maliye Bakanlığının 
Başbakanlığa gön
derdiği Hazine Taşın 
mazlarının İdaresi 
Hakkında Yönetmelik 
Taslağıyla, kamu 
taşınmazlarının 
satışı, kiralanması ve 
trampası, arsa veya 
kat karşılığı inşaat 
yaptırılması ile ön 
izin verilmesi ve 
ecrimisil işlemlerine 
ilişkin usul ve 
esaslar yeniden 
düzenleniyor. 
Uygulamada sadelik 
sağlanmasını 
öngören Yönetmelik 
Taslağı ile konuya 
ilişkin farklı yönet
melik ve tebliğlerde 
yer alan düzenleme 
ler de tek başlık 
altında toplanıyor. 
Ayrıca sözleşmeler 
ve şartnameler stan
dart hale getiriliyor. 
Resmi Gazetede 
yayınlanmasını takip 
eden ayın başında 
yürürlüğe girecek 
Yönetmelik 
Taslağıyla, Hazine 
arazilerinin İhale 
Kanununda yapılan 
değişikliğe paralel

tatilinin ardından, 
8 Şubat 2008'de 
ikinci yarı yıl 
başlayacak.
Eğitim öğretim yılı 
13 Haziran 2008'de 

açık arttırma yolu ile 
satılmasına da 
olanak sağlanıyor. 
Halen Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığının 
kullandığı yöntemin 
Maliye Bakanlığınca 
uygulanmaya başlan
masıyla, belli tutarı 
aşan ihalelerde pazar 
lık usulü ile açık art
tırmaya gidilecek. 
2007 bütçesinde 
750 bin YTL olarak 
öngörülen sınırın 
üzerindeki ihalelerde, 
kapalı zarf usulü ile 
tekliflerini ileten en 
yüksek 3 teklif 
sahibi, açık artırmaya 
alınacak ve Hazine 
taşınmazı pazarlık 
sonunda en yüksek 
teklifte bulunan kişi 
ya da kuruluşa 
satılacak. Bu şekilde 
Hâzineye ait taşınma
zların satışından, 
daha yüksek bir gelir 
elde edilebilecek.
Yönetmelik taslağın
da yer alan diğer 
bazı düzenlemeler de 
şöyle sıralanıyor: 
- Hazine taşınmazı 
üzerinde inşa 
ettirilecek yapı veya 
yapıların Hâzineye 
bırakılacak kısmının 
ya da bağımsız 
bölümlerinin bede
line karşılık, Hazine 

sona erecek. 
Takvimde 2008- 
2009 döneminin 
ise 15 Eylül 
2008'de başlaması 
öngörüldü.

taşınmazından belirli 
bir arsa payı verile 
rek kat karşılığı in 
şaat yaptırılabilecek. 
- Toplu satış yapıla
bilecek.
- Yat limanı ve turizm 
amaçlı deniz yüzeyi 
kullanımlarında kira 
bedeli tespitinde 
yöntem değişecek. 
Buna göre, deniz tu 
rizmi araçlarına 
güvenli bağlama, 
karaya çekme, 
bakım, onarım ve 
sosyal hizmetler 
sunan deniz turizm 
tesisleri yapılmak 
amacıyla ön izin, kul
lanma izni ve irtifak 
hakkı talep edilen 
alanda projelen 
dirilmiş veya mendi
reklerle çevrilmiş 
deniz yüzeyinin de 
bulunması halinde, 
deniz yüzeyinin ön 
izin veya kullanma 
izni metrekare 
birim bedeli;
proje saha sındaki 
kara parçası için 
yönetmelik 
hükümlerine göre 
tespit edilen ön 
izin, kullanma 
izni ve irtifak 
hakkı beher metre 
kare bedelinin 
yüzde 10'undan 
az olmayacak.

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR
■■ _ıer   <4iP^<k nar  _ İstiklal Caddesi Bora Sokak’AOrîOZ No :3/B GEMLİK

» Tel : (0.224) 513 96 83
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Fax : (0.224) 513 35 95
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Galatasaray’a 5 maç seyirci cezası Tuncay’da son dakika gelişmesi
Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulu 
(PFDK), Galatasaray- 
Fenerbahçe der- 
bisinde Ali Sami Yen 
Stadı'nda yaşanan 
olaylardan dolayı 
Galatasaray 
Kulübü'ne 5 maç 
seyircisiz oynama 
cezası ve 201.000 
YTL para cezası 
verildi.
PFDK'nın olaylı der- 
biyle ilgili verdiği 
kararlar şöyle: 
"- Adnan POLAT 
(Galatasaray A.Ş. 
idareci) 19.05.2007 
tarihinde oynanan 
Galatasaray A.Ş.- 
Fenerbahçe müs
abakasında çıkan 
olaylar ile ilgili 
beyanlarının disiplin 
cezası verilmesini 
gerektirir nitelikte 
olduğu konusunda 
yeterli kanaat elde 
edilemediğinden 
ceza tayinine yer 
olmadığına, . 
- Haşan ŞAŞ 
(Galatasaray A.Ş. 
futbolcusu) 
19.05.2007 
tarihinde oynanan 
Galatasaray A.Ş.- 
Fenerbahçe mü 
sabakasında; mü 
sabaka öncesi takım 
kadrosunda yer 
almadığı halde oyun 
alanına girerek, 
rakip takım futbolcu
larına yönelik saldır
gan ve sportmenliğe 
aykırı harekette 
bulunması nedeniyle 
2 resmi müs
abakadan men 
cezası verilmesine, 
- Tümer METİN 
(Fenerbahçe futbol
cusu) 19.05.2007 
tarihinde oynanan 
Galatasaray A.Ş.- 
Fenerbahçe müs
abakasında; rakip 
takım seyircilerine 
karşı sportmenliğe 
aykırı davranışta 
bulunmaktan 1 
resmi müsabakadan 
men cezası

verilmesine, 
- Fenerbahçe Kulübü 
hakkında: 19.05.2007 
tarihinde oynanan 
Galatasaray 
A.Ş.-Fenerbahçe 
müsabakasında; 
yasal koşullar oluş
madığından çirkin 
ve kötü tezahürat 
nedeniyle ceza tayi
nine yer olmadığına, 
- Galatasaray A.Ş. 
Kulübü hakkında: 
19.05.2007 
tarihinde oynanan 
Galatasaray A.Ş.- 
Fenerbahçe 
müsabakasında; 
Galatasaray A.Ş. 
Kulübü'nün çirkin 
ve kötü tezahürat 
nedeniyle ceza
landırılmasına, 
kulübe 30.03.2007 
tarihinde oynanan 
Beşiktaş A.Ş.- 
Galatasaray A.Ş. 
Türkcell Süper Ligi 
müsabakasında, 
kulüp taraftarlarının 
çirkin ve kötü 
tezahüratta bulun
maları nedeniyle 
Kurulumuzun 
12.03.2007 tarih ve 
2006-2007/841-1119 
sayılı kararı ile 
30.000.-YTL para 
cezası verilmiş 
olmakla ve bu 
kez F.D.T.nın 31/3 
maddesine 
göre aynı sezon 
içerisinde çirkin ve 
kötü tezahürat fiili 

ikinci kez tekrar 
edildiğinden 
F.D.T.nın 31/3 
maddesine göre 
1 resmi müsabakayı 
kendi sahasında 
seyircisiz oynama 
cezası verilmesine, 
Müsabaka öncesi, 
müsabaka esnası 
ve müsabaka son
rası çıkan saha 
olayları nedeniyle 
4 resmi müsabakayı 
kendi sahasında 
seyircisiz oynama 
cezası ile birlikte 
200.000.-YTL 
(İkiyüzbin Yeni Türk 
Lirası) para cezası 
verilmesine, 
Stadyum içerisinde 
pet bardaklarda su 
satışı yapılması 
suretiyle talimatlara 
aykırı davranışta 
bulunulması 
nedeniyle 1.000.-YTL 
(Bin Yeni Türk 
Lirası) para cezası 
verilmesine, 
Sonuç Olarak; 
Galatasaray A.Ş. 
Kulübü'ne TOPLAM 
BEŞ resmi mü 
sabakayı kendi 
sahasında seyircisiz 
oynama cezası 
verilmesine, 
Ayrıca toplam 
201.000.-YTL 
(Ikiyüzbirbin Yeni 
Türk Lirası) para 
cezası verilmesine" 
karar verildiği 
açıklandı.

Birmingham’ın ısrar
la peşinde koştuğu 
Tuncay Şanlı’ya 
son anda bir Ingiliz 
takımı daha talip 
oldu. Ingiliz haber 
kaynakları, 
Middlesbrough’un 
Tuncay’a çok daha 
iyi bir teklif yaptığını 
söylüyor. 
Fenerbahçe’nin 
kadrosunda tutmak 
için çaba harcadığı 
Tuncay Şanlı’ya, 
Premierlig’in yeni 
ekiplerinden 
Birmingham 
City’nin yanı sıra 
Middlesbrough da 
kancayı taktı. 
Ingiliz haber 
sitelerinin son daki
ka gelişmesi olarak 
duyurduğu habere 
göre; Middlesbrough 
son anda Tuncay’a 
Birmingham

Timsah’ın 44, özel sayısı
Bursaspor 
Dergisi'nin 20. 
sayısı, kulübün 44. 
kuruluş yıldönümü 
dolayısıyla yarın 
özel dosyalarla 
çıkacak... 
Bursaspor 
Dergisi'nin 20. 
sayısı, kulübün 44. 
kuruluş yıldönümü 
dolayısıyla bugün 
özel dosyalarla 
çıkacak. Yaysat 
bayileri ve Bursas 
töre mağazalarında 
satışa çıkacak 
dergide, Bursas 
por'un kuruluşundan 
bugüne tüm kadro
ları, oyuncuları ve 
elde ettiği dereceler 
çok özel fotoğraflar
la sunuluyor.
Dergide, 70x100 
ölçülerindeki 
posterlerden birinde 
1963'ten 2007'ye

City’ninkinden çok 
daha yüksek 
bir fiyat teklif etti. 
AvustralyalI golcü 
Mark Viduka’yı 
Newcastle’a kaptıran 
Middlesbrough’un 
forvet mevkindeki 
boşluğu ısrarla 
Tuncay ile doldur
mak istedikleri 
öne sürüldü.
Son dakika 
gelişmelerine bir

"Timsah"ın kadro
larının, diğerinde 
ise Bursaspor 
tarihinin önemli 
satırbaşlarının 
fotoğrafları yer 
alıyor. Yeşil-beyaz 
lıların unutulmaz 
yıldızlarının özel 
olarak çektirdiği aile 
fotoğraflarının da 
bulunduğu özel 
sayıda, Veli Acar, 
Edson de Souza, 
Yılmaz Burul ve 
Turhan Şen'in röpor- 

de Middlesbroughlu 
bazı yöneticilerin 
Tuncay için 
İstanbul’a 
gelecekleri 
haberi eklendi. 
Haber sitelerininin 
yorumlarına göre 
ise Tuncay’ın 
Fenerbahçe ve 
Birmingham’dan 
çok Middlesbrough’a 
yakın olduğu iddia 
edildi.

tajları, Bursaspor 
12-14 yaş takımının 
tanıtımı, taraftarların 
renkli fotoğrafları, 
Erdal Akçay'ın 
objektifinden 
kulübün tarihi ile 
Bursa ve Avrupa'dan 
futbol köşeleri diğer 
konu başlıkları 
olacak. Kuruluş 
yıldönümü dolayısıy
la 100 sayfa olarak 
hazırlanan derginin, 
6 YTL'den satıldığı 
bildirildi.

GEMLİK SİNE ÜNLÜöÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Filmin Adı 
FAN IN LABİRENTİ

Seanslar
14.oo ■ 17.00 - 20.30

EMRET KOMUTANIM ŞAH-MAH 14.15 ■ 16.30 - 20.45

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06) 

SIRADIŞI SEANSLAR 12.00 • 14.00 - 16.00 ■ 18.00 - 20.30

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

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Türkcell hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

ww.elkoyiiii.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
ww.elkoyiiii.com
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Beyninizi TMS ile resetlevebilirsiniz
Uzmanlar, her geçen 
yıl hızla artarak 
toplumda önemli 
sağlık sorunları 
haline gelen beyin 
damar hastalıkları, 
epilepsi, parkinson, 
multipl scleroz, 
alzheimer, beyin 
tümörleri, depresyon, 
baş ağrısı ve baş 
dönmeleri gibi çeşitli 
beyin hastalıklarının 
TMS (transkranial 
manyetik stimülas 
yon) ile tedavi 
edilebildiğini söyledi. 
Özellikle elektro
manyetik dalgaların 
bu hastalıkları tetik- 
lediği de belirtildi. 
Eyüp Devlet 
Hastanesi Nöroloji 
Uzmanı Dr. Mehmet 
Yavuz, insan beyninin 
gelişmiş ileri düzeyde 
bir bilgisayar gibi 
düşünüldüğünde 
yaşadığı olumsuz etk
iler sebebiyle 
fonksiyonlarını yerine 
getiremez duruma 
geldiğini söyledi. 
Toplumda yaygın
laşan elektromanyetik 
yoğunluğun insan 
beyninde birtakım 
hasarlar oluştur
duğunu belirten Dr. 
Yavuz, cep telefon
ları, radyo ve TV dal
gaları, cep telefonları 
sinyalleri, telsiz dal
gaları ve beyaz 
eşyaların beyinde

yaşanan problemleri 
tetiklediğini öne 
sürdü.
Dr. Mehmet Yavuz, 
tıkanan ve kilitlenen 
bilgisayarlara uygu
lanan reset işleminin 
kişilerde ise TMS 
(transkranial 
manyetik stimülasy- 
on) uygulaması şek
linde beyin hastaları
na uygulandığını ve 
oiumiu sonuçlar 
alındığını açıkladı. 
TMS ile tedavi yön
teminin ilk defa 1980 
yılında İngiliz nörolog 
Dr. Anthony Barker 
tarafından gündeme 
getirildiğini anlatan 
Yavuz, Türkiye'de çok 

yaygın olmayan TMS 
uygulamaları ile 
kişinin yeniden eski 
sağlığına kavuşabile
ceğini söyledi. Dr. 
Yavuz, "TMS tedavi 
teknikleri gelişmeden 
önce de zaten mag- 
netoterapi ile vücud
un muhtelif kısımları
na manyetik akım 
verilerek tedavi 
yapılıyordu. 
Magnetoterapi, halen 
fizik tedavi ve rehabil
itasyon merkezlerinin 
oldukça yoğun şek
ilde kullandıkları 
tedavi yöntem
lerinden biri duru
mundadır. 
Magnetoterapinin 

damarları daraltıp ya 
da genişleterek kan 
akımını düzenlediği, 
iltihap kurutucu 
(antienflamatuar) ve 
ödem çözücü (antiö- 
dem) aktivite göster
diği, iyileşmeyi hız
landırdığı, hücre 
zarlarındaki metabo- 
lik iyon geçirgenliğini 
ayarladığı, ayrıca hor
mona! ve enzimatik 
süreçleri düzenleyici 
bir etki gösterdiği 
bilinen bir gerçektir. 
İşte bu gelişmelerin 
neticesinde beden 
üzerine bu kadar 
olumlu tedavi etkileri 
olan manyetik akımı, 
acaba beyin için de 
kullanabilir miyiz diye 
düşünen araştırma
cılar son 15 yıl içinde 
binlerce çalışma 
yapmışlar ve 
transkranial 
manyetik stimülasy- 
onun beyin içindeki 
milyarlarca hücre 
arasındaki mikro- 
molekuler biyolojik 
ajan dengesini 
düzenlediği, beyin 
içi nöronal yollarda 
serotinerjik; nöpa- 
drenerjik ve dopamin- 
erjik düzenleme 
yaptığı, bunlardan 
hangisi eksik ise 
onun enzimatik 
olarak üretilmesini 
teşvik ettiğini tespit 
etmişlerdir" dedi.

Dişçi korkunuzu 
çocuğunuza 
yansıtmayın

Diş hekimi Tülay 
Tacettinoğlu, diş 
doktorunun korkut
ma unsuru olarak 
kullanılmaması 
gerektiğini vurgula
yarak, ebeveynleri 
kendi korku ve kaygı 
larını çocuğa yansıt
mamaları konusunda 
uyardı.
Süt düşlerinin nor
mal dişlere oranla 
daha fazla organik 
madde içerdiği için 
daha kolay ve hızlı 
çürüdüğünü, çocuk
ların da diş bakımına 
yetişkinler kadar ö 
nem vermediğini 
belirten Tacettinoğlu, 
bu konuda anne ve 
babaya büyük görev 
ler düştüğünü vurgu
ladı. Ebeveynlerin 
çocuklara diş hekimi 
koltuğunun korkula
cak bir şey olmadığı 
konusunda gerekli 
tenkitlerde bulun
ması gerektiğini 
ifade eden Tacettin 
oğlu, en ufak bir 
ağrının ardından diş 
hekimine başvurul
masının çocuğun 
sağlığı açısından 
önemli olacağını 
belirtti
Çocukların ilk 
muayenesinin bir 
tanışma şeklinde 

olduğunu vurgula 
yan Tacettinoğlu, 
"Çocuğu diş heki 
miyle erken tanıştır
mak diş sağlığı açı 
sından çok fayda 
sağlayacaktır. Çocu 
ğunuzun ilk muaye 
nesinde herhangi bir 
tedavi yapılmaz. 
Çocuğa sadece ağız 
ve diş muayenesi 
yapılır ve ağız hijyeni 
ve beslenme ile ilgili 
bilgi verilir. Çocuğun 
ikinci doğum günü 
geçmeden diş heki
mi koltuğuna otur
ması önerilmektedir. 
Diş hekimi ile erken 
ve sorun yokken 
tanışmak çocukta 
olumlu bir imaj oluş
masını sağlar. Asla 
diş hekimi bir kor 
kutma unsuru olarak 
kullanılmamalıdır. 
Diş hekiminin can 
yakan ya da bir 
işkence veren bir 
kişi olarak değil de 
ona yardımcı olan, 
sağlığı için destek 
olacak bir kişi 
olduğu gerçeğinin 
küçük yaşta aşılan
ması gerekir. Çocuğa 
diş hekimi koltuğu 
atmosferi çok iyi 
tamtıhrsa, korkusu o 
kadar azalır" 
ifadelerini kullandı.

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. 51312 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 51310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
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.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 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

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

12 Haziran 2007 Salı 
Melis ECZANESİ 
Balıkpazan Mh. 

Tel:513 52 65- GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 34 SAYI : 2773 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Man 30. yıl kotlaması

Karacali Köyü’nün 
en eski Et Mangal 
işletmesi olan 
“Noca Et Mangal” 
30. yılını müşteri
leriyle birlikte 
kutladı.
Geçtiğimiz Pazar 
günü Karacaali 
Köyü Noca Et 
Mangal’a gelen 
müşteriler, bir 
süpriz ile karşılaştı. 
Hizmette 30 yılını 
dolduran Noca

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Et Mangal, 
30 yaşını 
müşterileriyle 
mangal yaparak 
kutladı.
Karacaali Köyü’nün 
sembolü haline 
gelen Koksal 
Noca, tatlı dili ve 
sempatik tavırlarıyla 
müşterilerine 
hizmet vererek 
büyük ilgi topluyor. 
"Yaz aylarında 
Noca Et Mangal’a 

bir kez gelen, 
mutlaka yeniden 
geliyor" diyen 
Göksal Noca, 30 
yıldır yazlıkçılara 
hizmet vermekten 
büyük mutluluk 
duyduğunu 
söyledi. Noca, 
Karacaali 
Köyünün adını 
mangalda eti 
ile duyurarak hizmet 
verdiğini söyledi.

Bursa’nın bir 
geleneği haline gelen 
Uluslararası Bursa 
Festivali, bugün 46. 
kez kapılarını sanat
severlere açıyor. 
Festivalin Bursa 
Bölge Devlet Senfoni 
Orkestrası’nın 
Moskova Balalayka 
Dörtlüsü ile buluşa
cağı folklorik gele 
neğin klasik müzikle 
bulaşacağı açılış 
konserini yönetecek 
dünyaca ünlü şef 
PolonyalI Tadeusz 
Strugala Bursa’ya 
gelerek, tarihi ve tu 
ristik yerleri gezdi. 
Ossipov Devlet 
Akademik Rus Folk 
Orkestrası’nın en iyi 
4 müzisyeninden 
oluşan Moskova 
Balalayka Dörtlü 

sü’nün Bursa’nın sen 
fonik müzik alanında
ki gururu Devlet 
Senfoni Orkestrası 
ile görkemli buluş
masını yönetecek 
olan Tadeusz Stru 
gala, festivalin 46 
yıldır aralıksız düzen
lenmesinin kültür ve 
sanat açısından 
büyüleyici bir tablo 
olduğunu söyledi. Bu 
tür geleneksel etkin
liklere zaman zaman 
ara verildiğini, 
dünyada yarım asra 
yakın bir süredir 
düzenlenen kültürel 
organizasyonların bu 
kadar uzun soluklu 
olmadığını ifade eden 
Tadeusz Strugala, 
“Halk festivale sahip 
çıkmasaydı, bu kadar 
uzun süredir yapıla

mazdı. Bundan dola 
yı festivali 46 yıldır 
devam ettirmesinden 
dolayı BursalIları kut
luyorum” dedi. 
Türkiye’ye sürekli 
geldiğini ve burada 
kendisini büyüleyen 
bazı gizemlerin 
olduğunu dile 
getiren Strugala, 
bunların başında 
da Mevlana’nın 
geldiğini söyledi. 
Festivalin bu yılkı 
programlarının çok 
kaliteli bulduğunu 
dile getiren Strugala, 
BursalI sanatsever
leri açılış konserine 
davet etti. Strugala 
Bursa’da başta 
Kent Müzesi 
olmak üzere birçok 
tarihi ve turistik 
yerleri gezdi.

VARAN

MİZAN MUHENDISUK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

Airfel Kombi 
i Airfel Petek (6mt) 
Airfel vana 12 adet 

Fırat folyolu boru tesisatı

KOMPLE TESİSAT
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE

~ Kayıt için lütfen irtibata geçiniz.
KAMPANYAMIZ STOKLARLA SINIRLIDIR.

PANYA BİTİŞ TARİHİ: 1 5 HAZİRAN 2007

VARAN2 KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL 

I 60.00- YTL’den başlayan taksitler
ARTIK KİMSE 

KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN
Mak. Müh.

Erdal DOĞRU
Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh. 
Mahmut KÖKBIYIK

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK 
Tel: 513 54 92 -Fax:513 55 36

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


2006 ■ 2007’DE
DÜNYA

2006 - 2007 'de
Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü

TÜRKİYE
Sonat Eğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYE 1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni'nde TÜRKİYE 3.LÜGÜ

DERECESİ
2007-2008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

' “Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer” 

Adres : Radar Cad. No : 170 Yalova 
Tel : O 226 811 04 74

Sosyal Bilimler Olimpiyadı’ncJa 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADRIYR 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA

www.yucebilgili.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SI YA Sİ G AZ ET E SI
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Seri katiller 
ifade vermedi 
Sakarya, Bursa, İzmit, Mersin, Adana ve 
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz 
yıl Ekim ayında toplam 7 kişiyi öldüren, 
2 kişiyi ise yaralayan Yiğit Bekçe ve 
Mehmet karabasan’ın yargılanmasına 
Kocaeli 1,’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
dün devam edildi. Haberi sayfa 2’de

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen 25 binlik nazım plana tepki geldi

Gemlik Nazım İmar 
Plam’mn iptali isteniyor 

Mimarlar Odası 
'»GemiıK Temsilciliği, 1/25 
binlik Gemlik Nazım Pla
nına itiraz edecek. Planın 
iptali için Bursa İdare Mah 
kemesi’ne dava açılacağı 
öğrenildi. Şehir Plancıları 
Odası Bursa Şubesi Baş 
kanı Raşit Tuna, dün Mi
marlar Odası Gemlik Tem 
silciliği’nde, 1/25 binlik 
Gemlik Nazım İmar Plan 
tart hakkında oda yöneti- 
lerine bilgi verdi. Tuna, 
şehrin ortasında geniş 

•bir bölgenin tasfiye alanı 
olarak ayrılmasının hatalı 
olduğunu söyledi. 3’de

Büyük Kumla’daki olay herkesi şaşırttı

Köpek yüzünden 
kendini öldürdü

Büyük Kumla Köyü’nde Ahmet Ünal (24) adlı 
gencin köpeğinin bir kadım ısırmasıyla başlayan 
olayda, amcasının köpeğini öldürmesi üzerine 
genç de tabancasıyla kendini vurarak öldürdü.
0”CctVı yĞCt Sdal 
23.oo sıralarında 
Büyük Kumla Köyü’n 
de gazinolar karşısın
da market işletmeciliği 
yapan Celal 
Ünal’ın oğlu Ahmet 
Ünal (24), ruhsatsız 
tabancasıyla kendini 
vurarak öldürdü.
KÖPEK YÜZÜNDEN 
ÖLDÜ
Öğrenildiğine göre, 
Ahmet Ünal’ın köpeği 
bir bayanı ısırınca, 
bayan ile Ünallar ara 
sında tartışma çıktı. 
Amca Halil Ünal, yeğe 
nine köpeği öldürece

gını söyledi. Ancak, 
Ahmet Ünal buna kar 
şı çıktı ve "Sen köpeği 
mi vurursan ben de 
kendimi vururum” 
dedi. Halil Ünal’ın 
köpeği öldürmesinden 
sonra Ahmet Ünal’ın 
tabancasını çıkararak 
kendini vurduğu öğre 
nildi. Olayla ilgili 
soruşturma Küçük 
Kumla Jandarmasınca 
başlatılırken, genç 
yaşta yaşamını yitiren 
Ahmet Ünal dün 
Büyük Kumla’da 
gözyaşları arasında 
toprağa verildi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Affedilmeyen hatalar..

İnsanların yaşamlarında yaptıkları bazı 
hatalar, yaşamlarına mal olur.

Doğarsın, binbir emekle büyütülürsün.
Bebeklik, çocukluk dönemlerin geçer..
İlkokul, ortaokul, lise, üniversite derken 

yıllar yılları kovalar genç bir kişi olursun..
İş bununla bitmez..
Bir mesleğinde olur..
Meslekler vardır yorucu ve kısıntılı, 

meslekler vardır insanın karizmanı yükseltir 
ve yaşamını düzeltir..

Seni adam sınıfına sokar.. Devamı syf 5’de

$ehit cenazelerindeki 
tepkiye soruşturma
Başbakan Recep Tay 
yip Erdoğan şehit ce 
nazelerindeki protes 
tocular hakkında 
İçişleri Bakanlığınca 
inceleme başlatıl 
d iğini bildirdi. 8’de

Ege Denizi'nde dün 
saat16.12'de4.3 bü 
yüklüğünde deprem 
meydaria geldi. 4’de

YSK’ya seçimlerin iptali başvurusu
CHP eski İzmir İl Disiplin Kurulu Başkanı Ülkü Caner, seçimlerin iptali istemiyle YSK'ya başvurdu. 7’de

süper Yaz Kampanyası!

(StanJart / PerFormans < MİNİbüs " KAMyoNET < Midibüs) 
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 11 75

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


13 Haziran 2007 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 2

Buluşma Seri katiller ifade vermedi
Sakarya, Bursa, İzmit, Mersin, Adana ve Ankara'nın Gölbaşı 

ilçesinde geçtiğimiz yıl Ekim ayında toplam 7 kişiyi öldüren, 2 kişiyi 
ise yaralayan Yiğit bekçe ve Mehmet karahasan’ın yargılanmasına

Kocaeli 1,’rici Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün devam edildi.

Gürhan ÇETİNKAYA

Okur Mektubu
Okurlarımızın istek ve önerileri bize yol gösteri 

yor..
Aklımızdan geçtiği halde kaleme dökemedikleri 

mizi onlar anımsatıyor..
Ne mutlu Gemlik Körfez'e..
Duyarlı ve paylaşımcı okurları var..
Osman Mete ve Etem Özdemir Gemlik'in sorunları 

için aklını yoran iki değerli okurumuz..
Düşünce ve önerilerini kaleme almışlar, bizimle 

paylaşıyorlar..
Ben de virgülüne dokunmadan Gemlik'i yöneten

lerin ve duyarlı okurlarımızın dikkatlerine sunuyo
rum..

"Sevgili Gürhan Abi;
Bazı istek ve önerilerimizi sizler ile paylaşmak 

istiyoruz.
1-) Adı mafya ve silah ile özdeşleşen ilçemizde 

bize misafir olarak gelen yüksek okul öğrencilerini ve 
onların ailelerini rahatlatma adına bir gençlik şöleni 
yapılmasını ve bunun da siyasi şova dönüşmeden 
sadece gençlerimize mal edilerek yapılmasını istiyo 
ruz. AKP gençliğinin yaptığı şov ortada. Bu etkinlikler 
ücret karşılığı bile yapılır, karşılığında da bizlere misa 
fır olarak gelen öğrenci kardeşlerimizin barınma ve 
güvenlik sorunlarını kısa sürede çözebiliriz.

2-) Gemlik iskelesinin olduğu konser alanına dev 
bir Türk bayrağı dikilmesi zor dönemden geçen 
ülkemiz insanlarına moral olur düşüncesindeyiz. 
Limana giren gemileri Türk bayrağı ile karşılamak 
çok anlamlı olur. Her gün yine şehit haberleri geliyor. 
Ateş düştüğü yeri yakarken daha ne kadar bizden 
uzak diye kafamızı kuma sokacağız.

3-) Eski Gemlik evleri'nden topu topu 5-10 ev 
kaldı.. Ama miras kavgalarından ama imkansızlıklar
dan yıkılıp gitmektedir. Bunlarla ilgili bir dernek mi 
kurulur yoksa sivil toplum örgütleri mi işe el atarlar 
bilemeyiz. Ama kültürel mirasımız çökmek üzere. 
Belediyenin tek yaptığı gazetenizin de yazdığı gibi 
yıkılmak üzere olan Tangün ailesinin evinin etrafını 
trafiğe kapatmak. O evin bir tarafı 1 No'lu Cadde 
olup, binlerce araç trafiği altından işlemektedir. 
Osmangazi Belediyesi Bursa'yı bıraktı yurt dışında 
nerede bir Türk yapısı varsa restorasyona gidiyor, 
burnumuzun dibinde Umurbey, Körfezde Mudanya 

[ herkes.eski eserlerini korurken bizim başkanımız da 
I bu işe yanaşmıyor. Gelenekçiler yeniliklerden kork

mamalı..
4-) Gemlik adı verilerek donanmamızda görev 

yapan Askeri Gemimizi Gemlik kurtuluş şenliklerine 
davet etsek ve mürettebatını ve askerlerimizi ağır- 
lasak ne kadar güzel olur.

5-) Denizin üzerinde oturup bütün kanalizasyonu 
körfeze döken başka ilçe var mıdır acaba? Denizden 
bu kadar uzak ve korkan bir kıyı kasabası olabilir mi? 
Ne Kabotaj bayramının eski anlamı kaldı ne de heye
canı.. Bir deniz şöleni yapmak çok mu zor. Sadece 
yelkenci kardeşlerimizin yaptıkları var iken onlar da 
yarışmalar için belediyeden araç istedikleri zaman 
Hakkı Çakır ağabeyimizden kalan servisi ve bakımı 
yapılmamış otobüsler ile araç tahsisi yapılmaktadır. 
Ömrünü tamamlamış araçların trafiğe çıkmaları doğru 
mu acaba? Bir kaza anında sorumlu araç isteyen mi? 
Yoksa şoför mü? Allah korusun.

Bu yapılması istenenler inanın büyük paralar 
gerektirmez. Uygun insanları bir araya getirmek ve 
bazı hayırseverleri bu kanala yönlendirmek yeterlidir. 
Belediyenin parasını yemez yedirmez diye seçildiğini 
zanneden başkanımızın hangi siyasi hesaplar net
icesinde seçildiğini herkes biliyor. Kendi parasının 
tasarrufu tabi ki kendisindedir Ama belediyenin 
parası hizmet için harcanır.

Bizim vergilerimiz ile biriken paralar ile biz hizmet 
istiyoruz. Artık Orhangazi ile kıyaslanmıyoruz bile.. 
Dağ köyleri bile hizmet yarışında bizi geçiyor. Böyle 
olmamalıydı.. Siyasi kavgalar Tayyip Erdoğan rüzgarı 
derken sekiz yılımız heba oldu, yazık oldu.

Bu sefer bari iş yapacak koşturacak partizan 
olmayacak delegenin değil ilçenin adamı olacak 
kişiyi bulmalıyız.

Bunun için sivil toplum örgütleri şimdiden uygun 
aday için görüşmelere başlamalı daha fazla zaman 
kaybetmemeliyiz. Sadece belli ailelere hizmet ver
meyen tüm halkı kucaklayan bir başkan olmalıdır.

Sevgi ve saygılarımız ile güzel günler, sağlık ve 
mutluluklar dileriz. " Osman Mete- Etem Özdemir

Sakarya, 
Bursa, İzmit, 
Mersin, Adana 
ve Ankara'nın 
Gölbaşı 
ilçesinde 
geçtiğimiz yıl 
Ekim ayında 
toplam 7 kişiyi 
öldüren, 2 kişiyi 
ise yaralayan 
seri katillerin 
Kocaeli'de 
işledikleri 
cinayetin 
davasına dün 
devam edildi, 
ı'fk 3 duruşmaya 
getirilemeyen 
tutuklu sanıklar, 
bu duruşmaya 
getirildi.
Türkiye'yi sarsan 
ve günlerce 
gündemde kalan 
Seri Katiller ile 
ilgili Kocaeli'de 
işlemiş oldukları 
pişmaniyeci 
cinayeti davasına 
Kocaeli 1'inci 
Ağır Ceza 
Makemesi'nde 
devam edildi. 
Duruşmaya 
D-100 Karayolu 
kenarında 
katiller tarafından 
vahşice bir

TMSF, 202 adet taşınmaz satacak
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu 
(TMSF) muhammen 
bedelleri toplamı 55 
milyon 934 bin 1 
YTL olan 202 taşın
mazı satışa çıkardı. 
Gayrimenkullerin 
açık artırmaları iki 
bölüm halinde 14 
ve 15 Haziran'da 
gerçekleştirilecek. 
İlk bölümü oluştu
ran 92 taşınmazın 
ihalesi, 14 Haziran' 
da, ikinci bölümü 
oluşturan 110 taşın 
mazın ise 15 Hazi 
randa yapılacak. 14 
Haziran'da satışa 
sunulacak 92 gayri- 
menkulün muham
men bedelleri, 47 
milyon 647 bin 829 
YTL, 15 Haziran'da 
satışa sunulacak 
110 gayrimenkulün 
ise 8 milyon 286 
bin 171 YTL olarak 
belirlendi. 202 
gayrimenkulün 
192'si Yalova Evleri 
olarak bilinen vil
lalardan oluşuyor. 
Taşınmazlar, Yalo 

şekilde 
öldürülen 
Fatih Kılıç'ın 
annesi Sevinaz 
ve ablası 
Zeynep Kılıç ile 
tutuklu 
sanıklardan 
Celal Aykut 
Okumuş ve 
avukatı Ali Ateş 
ile 3 duruşmaya 
getirilemeyen 
Yiğit Bekçe ile 
Mehmet 
Karahasan'da 
getirildi.

va, Çiftlikköy İlçesi, 
Taşköprü Köyü, 
Kapanca Mevkii 
Taşköprü adresin 
de yer alıyor.
Gayrimenkullerin, 
190 metrekarelik A 
tipi, 176 metrekare
lik B tipi, 189,20 
metrekarelik A1 ve 
A2 tiplerin yanı 
sıra, 175 metreka 
relik B1 ve B2, 
251,88 metrekarelik 
C1 ve C2 ile 218,34 
metrekarelik D1 ve 
D2 tip olmak üzere 
9 ayrı tipi bulunuy
or. Sahil Caddesi 
nde konumlu taşın
mazlar, Bursa Kara 
yolu üzerinde yer 
alan Askeri Hava 
Alanının kuzeyinde 
yer alıyor. Deniz 
manzaralı, denize 
sıfır durumunda 
olan karayoluna 
Sahil Caddesi ile 
bağlanan villaların 
yakın çevresinde 
Elmakent sitesi, 
Ceylankent sitesi 
bulunuyor. Taşın 
mazlar, Yalova'ya,

Topçular Ro-Ro 
İskelesi'ne, Kara 
mürsel'e ve İzmit'e 
yakın mesa fede 
yer alıyor. Yalova 
Evleri'nde Açık 
yüzme havu zu, 
restaurant, ca fe, 
fitness çenter 
bulunuyor.
Diğer 10 gayrimen 
külün 4'ü Bursa, 
4'ü Kocaeli, 2'si ise 
İstanbul'da yer ah 
yor. Bursa'da bulu
nan 8 parselden 
oluşan ve üzerinde 
kargir halıfleks 
fabrikası bulunan 
gayrimenkul, 19 
milyon 780 bin 
YTL ile en yüksek 
muhammen bedele 
sahip olma özelliği 
taşıyor. Satışa 
konu taşınmazlar, 
Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi içe 
risinde yer alıyor. 
Tesisin yakın çev 
resinde Sifaş, Poly 
len, Bisaş, Beltan, 
Burçelik ve JaKaı 
tes firmalarına ait 
tesisler bulunuyor.

Kocaeli'deki iki 
katlı prefabrik 
fabrika ve idari 
bina, 16 milyon 
557 bin 22 YTL 
ikinci en yüksek 
muhammen 
bedele sahip. 
Fabrika içince 
bulunan 
makinelerle birlikte 
satışa sunulacak. 
Gayrimenkuller, 
muhammen 
değerlerinin 
yüzde 75'ini ve 
rüçhanlı alacaklar 
ile satış mas
raflarını geçmesi 
şartıyla en çok 
artırana ihale edile
cek. Verilen bedel 
muhammen 
değerin yüzde 
75'inden az olur ya 
da hiç alıcı çık
mazsa, 14 Haziran' 
da satışa çıkarıla
cakların ikinci 
satışı, 21 Haziran; 
15 Haziran'da satı 
şa çıkarılacakların 
ikinci satışı ise 22 
Haziran'da gerçek
leştirilecek.
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Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen 25 binlik nazım plana tepki geldi

Gemlik Nazım İmar
Plam’nın iptali isteniyor 
yf Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği, 1/25 binlik Gem 
lik Nazım Planına itiraz edecek. Planın iptali için Bursa 
İdare Mahkemeşi’ne dava açılacağı öğrenildi. Şehir 
Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Raşit Tuna, dün 
Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinde, 1/25 binlik 
Gemlik Nazım İmar Planları hakkında oda yönetilerine 
bilgi verdi. Tuna, şehrin ortasında geniş bir bölgenin tas
fiye alanı olarak ayrılmasının hatalı olduğunu söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından hazırlat
tırılan 1/25000 
Gemlik Nazım Planı 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
tarafından itiraz 
edilerek iptali 
için İdare Mahkeme 
sine dava açılacağı 
öğrenildi. 
Şehir Plancıları 
Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Raşit 
Tuna'nın da katıldığı 
Mimarlar Odası'ndaki 
toplantıda Gemlik 
Nazım Planı 
masaya yatırıldı. 
Yürürlüğe 
girmesinden sonra 
Gemlik halkının bu 
plandan sıkıntılar 
yaşayacağı görüşü 
ağırlık basarken 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, plana 
itiraz eceklerini 
ve mahkemeye taşı
yarak dava açacak
larını söyledi. 
Gemlik'in tam 
ortasında kalan 
çok geniş bir alanın 
yeni hazırlanan 
planda tasfiye 
edilecek alan 
olarak gösteril 
meşinin hemen 
uygulanacak bir 
karar olmadığının 
altını çizen Şehir 
Plancıları Odası 
Bursa Şubesi 
Başkanı Raşit 
Tuna, "Tasfiye 
edilecek alanlar 
heyelan ve afet 
riski taşıyan 
bölgelerdir.
Buraları için 
yerler belirlenir. 
Gemlik için bu 
karar 50 yıllık bir 
sürece yayılmahdır 
ve şimdiden bu 
yerler belirlen
melidir" dedi. 
Türkiye'de bu

büyüklükte tasfiye 
kararı alınan başka 
bir alan olmadığını 
söyleyen Osman 
Turan, ova kısmında 
yaşayan binlerce 
insanın tasfiye edil 
meşinin zorluğuna 
dikkat çekti.
Gemlik Mimarlar 
Odası'nda plan 
hakkında görüşlerini 
bildiren Raşit Tuna, 
yaptığı açıklamada 
hiç kimsenin "Ben 
tahliye ediyorum" 
diyemeyeceğini savu
narak "Bu uygulama 
ancak 50 yıllık bir 
sürece yayılır. Bu

tasfiye için hem 
zaman hem de 
devlet gücünde para 
gerektirir. Bundan 
sonra yönetimlerin 
nüfus bakımından 
durağan ve 
gerileyen kentler 
üzerinde düşünerek 
projeksiyon 
yapılması 
gerekiyor" dedi. 
Belediyelerin 
kentlerin planları 
için orada yaşayan 
insanlarla görüşme 
yapmadan karar 
vermemeleri gerek
tiğinin altını çizen 
Tuna, "Gemlik'in

tam ortası için her 
ne kadar tasfiye 
alanı gösterilmişse 
de bu hemen 
olmaz önce halkın 
isteği ön plana çıkar, 
insanlar bunu kabul 
etmezse olmaz" dedi. 
Tasfiye edilecek 
alan içinde tüm 
kamu binalarının 
bulunduğun da 
göz önüne alınması 
gerektiği belirtilen 
planda bu 
binaların nerelere 
taşınacağının 
ise belirlenmemiş 
olduğuna dikkat 
çekildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Halka anlatmalıyız....

Ankara'nın Kuzey Irak ile ilgili esas sorunu 
PKK değildir.

Ankara'nın stratejik önceliği Kuzey Irak'ta 
bağımsız bir Kürt devletinin kurulması ve 
bununla ilintili olan Kerkük'ün statüsü mese
lesidir.

PKK konusu bundan sonra geliyor.
ABD ile yaşanan açmazın odağındaki so 

run da budur.
Özetle VVashington, Irak'ın dağılması duru

munda ortaya çıkacak bağımsız bir Kürdis 
tan'a karşı değildir.

Hatta bunu uzun vadeli çıkarları açısından 
zorunlu görür.

Türkiye şu anda ABD için pragmatik neden 
lerden dolayı "oyalanacak" bir ülkedir.

Iraklı Kürtler ise gerekirse stratejik askeri 
ve ekonomik ilişkiler kurulacak bir unsurdur. 
Bunu doğrulayan deliller ise ortadadır.

Bu görüşün hem Amerikan Kongresi'nde 
hem de yönetim çevrelerinde paylaşıldığını 
tahmin etmek için müneccim olmak gerek
miyor.

Son günlerde Türkiye'de,
"1 Mart tezkeresinin geçmemesi stratejik 

bir hataydı söyleminin tekrar canlandırılması 
da zaten bu gerçek karşısında duyulan çare
sizliğin bir ifadesidir.

Ankara'da şu gayet iyi biliniyor.
Amerika, PKK'ya karşı sınırlı bir operasyo 

na izin verse dahi, Türkiye'nin Kuzey Iraklı 
Kürtlerin önünü kesmeyi amaçlayan bir ope 
rasyonuna veya müdahalesine izin vermeye 
çektir.

Bu durumda Ankara'ya tek seçenek kalıyor
O da, şu ana kadar düşünülemeyen olanı 

düşünmeye başlayıp ABD ile çatışmayı göze 
almaktır.

Bu ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'illa da 
Amerikan ordusuyla çatışması’ anlamına 
gelmez.

Zaten bu çatışma olursa, çok büyük olası 
hkla, Amerikan ordusu tarafından eğitilen ve 
donatılan, hatta peşmerge üniforması giyin
miş Amerikalı askerler tarafından yönetilen, 
yerel güçlerle olacaktır.

Bu olurken, tüm Batı'nın, Kürtlerin arkasın
da duracağın tahmin etmek de zor değil.

Nitekim DTP'ye karşı yapılan siyasi manev 
ralar da şimdiden Batı'da not edildi.

Avrupa'dan "Türkiye için Kürt sorununun 
çözümü sınırları dışında değil, içindedir" 
yaklaşımın ortaya çıkması da sadece zaman 
meselesidir.

Barzani'nin Avrupa Parlamentosu'na yap
tığı son ziyaretin bu çerçevede değerlendi 
rilmesi gerektiğini zaten yazmıştık.

Öte yandan, Arap dünyasının, Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a müdahale etme 
si durumunda Türkiye'yi destekleyeceği de 
son derece kuşkuludur.

Arap Birliği'nin bu müdahaleyi kınaması 
olasılığı daha yüksektir.

Geçmişte bunu çok gördük.
Hal böyle olunca, PKK'nın Türkiye'yi Kuzey 

Irak'ta bir askeri maceraya sürüklemekte 
büyük yarar gördüğünü tahmin etmek de 
güç değil.

Onun için önümüzdeki dönemde Türk hal 
kını iyice galeyana getirecek kanlı eylemleri
ni artırma olasılığı maalesef yüksektir.

Kuzey Irak'a müdahale konusu artan bir 
şekilde dillendirilirken, meselenin bu açılar
dan da değerlendirilip halkın buna uygun bir 
şekilde bilgilendirilmesi ve hazırlanması 
büyük önem taşımaktadır.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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SP’li kadınlar seçim karargahını açtı Ege Denizi’nde 4,3
Seyfettin ŞEKERSÖZ
22 Temmuz genel 
seçimlerine hazır
lanan Saadet Partisi 
Gemlik ilçe teşkilatı 
önceki gün açtığı 
ilçe seçim karar
gahının ardından 
kadın kollarının çalış
malarını yürüteceği 
karagah açıldı.
Daha önce ilçe lokali 
olarak kullanılan 
yerde hazırlanan 
kadın kolları seçim 
karargahının açılışına 
eski İl Kadın 
Kolları Başkanı 
yeni Milletvekili 
adayı Gönül 
Kafkas'da katıldı. 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün'ün de hazır 
bulunduğu seçim 
karargahında kadın 
kolları çalışmalarını 
yürütecek.
Gemlik merkez ve 
beldeleri ile köy
lerinde seçim çalış
malarını hızlandıran 
Saadet Partisi 
Bahkpazan’nda 
seçim çalışmalarının 
yürütüleceği 
bir seçim 
karargahı açtı.

büyüklükte deprem

Ege Denizi'nde 3.6 
büyüklüğündeki 
depremin ardından, 
4.3 büyüklüğünde 
bir deprem daha 
meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü 
yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
Ege Denizi'nde dün 
saat 16.09'da

yerin 9 kilometre 
derinliğinde
3.6 şiddetinde, 
saat 16.12'de 
yerin 10.9 kilometre 
derinliğinde 4.3 
büyüklüğünde 
depremler 
meydana geldi. 
Depremlerde 
can ve mal 
kaybının 
yaşanmadığı 
bildirildi.

‘Gemlik Körfez’ internette
wwwt.gerrilikkorfezgazetesi.corn j

Gemlik KSrffez
ABONE 

OLDUNUZ 
MU?
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Genç Parti Gemlik Milletvekili Ali Osman Yavuz GP Genel Başkanı 
Cem Uzan gibi söylemde bulundu ve vatandaşlara söz verdi.

Yavuz; “Zeytin 6 lira olacak” Güne Baku
Ercüment ESEN

22 Temmuz seçim
leri için hazırlıklara 
başlayan siyasi 
partiler tek tek 
seçim startlarını 
vermeye başladı. 
Önceki gün Orhan 
gazi Cumhuriyet 
Meydam'nda bir 
araya gelen 
Genç Partililerde 
seçim startı verdik
lerini ilan etti.
Seçmenlerine sesle
nen GP Bursa Adayı 
Ali Osman Yavuz, 
iktidara gelmeleri 
durumunda 220 
taneli zeytinin 6 
YTL'den alıcı bula
cağını söyledi. 
Türkiye'de her 
geçen gün biraz 
daha yaklaşılan 
yaklaşan ve 22 
Temmuz 2007 tari
hinde yapılacak 
olan genel seçim 
hazırlıklarına başla 
yan siyasi partiler 
sırasıyla seçim startı 
verdikleri ilan eder 
ken. önceki günde 
Genç Parti Orhan 
gazi ilçe teşkilatı ile 

I Bursa Milletvekilleri 
I adayları Orhangazi 
I Cumhuriyet Meyda 

nı'nda seçmenleriyle 
bir araya geldi.
Orhangazili seçmen
leriyle bir araya 
gelen Genç Parti 
milletvekili adayları

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

yaptıkları konuş
malarda, Genel 
başkanlarının 
sonuna kadar 
arkasında olduk
larını söyleyerek, 
geleceğin çok 
daha güzel olacağını 
vurguladılar. 
Seçmenlere sesle
nen GP Orhangazi 
İlçe Başkanı Erol 
Topçu Koçak,.
"Her şey kolay 
yürümüyor ama 
bundan sonra her 
şey daha kolay ola
cak. 22 Temmuz'u 
bekliyoruz. Hiçbir 
siyasi partiyle işimiz 

yok, ama 
Erzurum'da değil, 
Kandilli’de Türk 
Bayrağı sallasınlar. 
Her sabah şehit 
haberleri almaktan 
rahatsızlık duyu 
yoruz." dedi.
Bursa bölgesi 
Milletvekili adayı 
ve Gemlik'te ilk 
defa yıllar sonra 3. 
sıradan Genç Parti 
bursa Milletvekili 
adayı olan Ali 
Osman Yavuz, 
Genel Başkan 
Cem Uzan'ın mazot 
1 YTL olacak 
gibi söylemlerine

yakın söylemlerde 
bulundu. Kiloda 220 
tane gelen zeytinin 
6 YTL'den alıcı bula
cağını söyleyerek, 
"Gemlik'e kadar 
olması düşünülen 
raylı sistemi Orhan 
gazi'ye kadar uzata
cağız. Yetersiz 
olan Orhangazi 
Devlet Hastanesi 
genişletilerek kapa
site artırımına gidile
cek" gibi vaatler 
verdi. Orhangazi 
Cumhuriyet Meyda 
nı'nda yapılan 
toplantının sadece 
ilk olduğunu 
söyleyen Genç 
Partililer,, ilerleyen 
günlerde daha 
büyük meydanlarda 
bir araya gelecek
lerini ve halka 
seslerini duyurmak, 
doğru yolu 
göstermek için 
ellerinden geleni 
yapacaklarını 
söyleyerek toplantıyı 
sonlandırdı.

Affedilmeyen hatalar..
Mesleğinde ünlendikçe para da kaza 

nırsın.
Para kazandıkça çevren de genişler..
Kariyerin artar, altında araban, otur

duğun ev, yazlığın değişir..
Artık sen sen değilsindir..
Giderek değişirsin..
Çevren farklılaşır, yeni yeni çevrelere 

girersin..
Yaşadığın küçük kasaba sana dar gel 

meye başlar..
Büyük kentlerin barlarına, gece kulüp

lerine, otel lobilerine dadanırsın..
Loş ışıklı gecelerde, hafif aparetif bir 

içki ardından, buzlu viskiler gelir..
Müziğin sihirli ortamında, güzel bayan

ların çevresinde dolanır durursun.
Hiçbir şey yapamasan da, istekli bakış 

larla süzersin herbirinin hareketlerini..
İçinde fırtınalar kopar, buğulanır göz

lerin..
Dalar gidersin bir başka diyarlara..
Mazoist bir yaşamdır artık seninkisi..
Gündüzlerin başkadır, gecelerin başka..
Mesleki kariyerin daha artıkça, daha da 

çok kazandıkça, gecelerin yaşamını daha 
da ararsın..

Bu saplantı, seni sen olmaktan uzak
laştırır..

Kendi kendine yabancılaşırsın bir süre 
sonra.

Kendinden, çevrenden, ailenden, her 
keşten koparsın.

Bağnaz bir tutkudur seninkisi, vazqe 
çemediğin.

Yavaş yavaş onun esiri olursun.
Sen onu değil, o seni bitirmeye başlar.
Ardından da küçük bir hata belki..
İşte o küçük hata, senin sonunu hazır

lar.
Bir anda herşey biter, yok olursun.

Kızılay 60 çocuğu sünnet ettirecek iebek maması çalan anne ve baba yakalandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kızılay Gemlik 
Şubesi hayırsever 
insanların 
maddi desteğiyle 
60 çocuğu 
sünnet ettirecek. 
Kızılay Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Gökhan Özler 
yaptığı açıklamada, 
23 Haziran 2007 
Cumartesi günü 
saat 12.00 de 
Bayraktar Düğün 
Salonu'nda 
yapılacak sünnet 
şöleninde
Gemlikli hayırsever 
insanların maddi 
katkılarıyla 60 
çocuğu sünnet 
ettireceklerini 
söyledi.
Okulların tatile 
girmesinin ardından

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

sünnet şölenini 
yapma kararı 
aldıklarını belirten 
Kızılay Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Gökhan Özler, 
bunun nedeninin de 
çocukların yaz 
tatilini daha 
rahat geçirmeleri 

plduğunu söyledi. 
Düzenledikleri 
sünnet şöleninde 
hayırseverlerin 
çocukları yalnız 
bırakmamalarını 
isteyen Özler, 
"Şölenimize 
herkesi davet 
ediyoruz" dedi

Bursa'da bir alışver
iş merkezinden 
bebek maması 
çaldıkları öne 
sürülen karı-koca, 
güvenlik kameraları 
tarafından görün
tülenince yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesindeki bir 
alışveriş merkezine 
giden U.T. (42) ile 
N.T. (37), 210 YTL

ilişler, doktor kılığına girerek hırsızı yakaladı
Bursa'da piyasaya 
çalıntı cep telefonu 
sürmek istediği iddia 
edilen zanlı, hasta 
nede doktor kılığın
da bekleyen polisler 
tarafından yakalandı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Yankesi 
cilik ve Dolandırıcılık 
Büro Amirliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Santral Garaj 
Mahallesi'nde devri 
ye gezen güven tim
leri, durumundan 

değerinde bebek 
mamasını alarak 
alışveriş merkezin
den ayrıldı. 
Bu arada iş 
yerinin güvenlikleri 
evli çifti kameralar
dan tespit etti. 
Olayın üzerinden; 
çok geçmeden 
alışveriş merkezine 
kıyafet değiştirip 
tekrar gelen 
karı-koca market 

şüphelendikleri 
B.Y.'nin (27) üzerin 
de arama yaptı. 
Yapılan aramada 
ceplerinde 12 adet 
düğün salonları ve 
restoranlardan çalın
mış olduğu tespit 
edilen cep telefonu 
ele geçirilen zanlı, 
gözaltına alındı. B.Y., 
emniyetteki ifadesin 
de, telefonları S.O. 
(41) isimli başka bir 
şahıstan aldığını 
söyledi. Timler, 

güvenlikleri 
tarafından 
yakalanarak 
polise teslim edildi. 
Geçen ay yine 
bir alışveriş 
merkezinden 
2 bin 500 YTL 
değerinde güneş 
kremi çaldıkları 
öğrenilen U.T. ile 
N.T, sorgularının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

B.Y.'ye cep telefo
nundan S O.'yu ara 
tarak, hasta oldu ğu 
nu söyleyip hastane 
ye çağırmasını sağla 
dılar. B.Y.'nin tele
fonu üzerine Bursa 
Devlet Hasta nesi'ne 
gelen S.O., burada 
doktor kılı ğında 
bekleyen polis ekip
leri tarafından gözal 
tına alındı. 2 şahıs, 
emniyetteki sorgula
malarının ardından 
adliyeye sevk edildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mumcu’dan Ağar'a çağrı
Anavatan Partisi ile 
birleşme ve ittifak 
hayallerinin suya 
düşmesinin ardından 
seçime tek başına 
giren Demokrat Parti, 
aday listelerinin de 
tamamlanmasıyla 
seçim çalışmaları için 
kolları sıvadı. Ağar'ın 
seçim miting prog 
ramı netleşirken, 
seçim startı da 
20 Haziran'da 
Antalya'da verilecek. 
Seçime kadar 
toplam 26 ilde miting 
yapacak olan Ağar, 
18 Haziran'da ise 
İstanbul'da yapılacak 
tanıtım toplantısı ile 
Türkiye geneli aday
larını tanıtacak.
Demokrat Parti seçim 
hazırlıklarına başladı. 
Aday listelerinin 
YSK'ya sunulmasının 
ardından ilk iş olarak 
DP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar'ın mit
ing programı belir
lenirken, Ağar'da 20 
Haziran'dan itibaren 
yollara düşecek. 
İlk miting ise 20 
Haziran'da Antalya'da 
yapılacak. DP'nin mi 
ting programına göre, 
20 Haziran'daki

Antalya mitingini 
21 Haziran'da Niğde, 
23 Haziran Tekirdağ 
mitingleri izleyecek. 
GÜNEYDOĞU'DA 
İKİ MİTİNG YAPACAK 
Seçim nedeniyle 
hergün bir ilde miting 
yapacak olan Ağar/ 
24 Haziran'da ise 
Güneydoğu'daki ilk 
seçim mitingini 
gerçekleştirecek. 
24 Haziran'da 
Şanlıurfa'da seçmene 
hitap edecek olan 
Ağar, 25 Haziran'da 
Afyon'da olacak. 
Ağar, Güneydoğu 
mitinglerinin İkincisi
ni ise 26 Haziran'da 
Mardin'de yapacak.

Seçim çalışmaları 
çerçevesinde toplam 
26 ilde miting 
gerçekleştirecek 
olan DP Genel 
Başkanı Ağar, 27 
Haziran'da Kocaeli, 
28 Haziran'da 
Kırıkkale, 30 
Haziran'da Aydın, 1 
Temmuz'da Hatay, 2 
Temmuz'da: Zongul 
dak, 3 Temmuz'da 
Eskişehir, 5 
Temmuz'da Manisa, 7 
Temmuz'da Trabzon, 
8 Temmuz'da Bursa, 9 
Temmuz'da İzmir, 10 
Temmuz'da Adana, 11 
Temmuz'da Aksaray, 
12 Temmuz'da 
Samsun, 14

Temmuz'da Sakarya, 
15 Temmuz'da Balık 
esir, 16 Temmuz'da 
Giresun, 17 Tem 
muz'da Denizli, 
19 Temmuz'da Konya, 
20 Temmuz'da da 
Edirne'de seçmene 
seslenecek ve 
oy isteyecek.
SON MİTİNG \ 
ELAZIĞ'DA 
Ağar'ın seçim öncesi 
son mitingi ise 21 
Temmuz'da kendi 
seçim bölgesi 
Elazığ'da plaçak.
3 Kasım seçenlerinde 
bağımsız aday olarak 
Elazığ'dan Meclis'e 
giren Ağar, bu kez 
kendisini Meclis'e 
taşıyan Elazığ seç
meninden Demokrat 
Parti'ye oy isteyecek. 
ADAY TANITIMI 18 
HAZİRAN'DA 
Demokrat Parti 
aday tanıtımı için de 
kolları sıvadı.
Seçim çalışmaları 
çerçevesinde 
aday tanıtımı 18 
Haziran'da İstanbul'da 
gerçekleştirilecek. 
Toplantıda Ağar, 
Türkiye genelindeki, 
milletvekili adaylarını 
kamuoyuna tanıtacak. 

Anavatan Partisi 
Genel Başkanı Erkan 
Mumcu, birleşme ve 
ittifak görüşmeleri 
konusunda kamu 
oyuna tek taraflı bilgi 
verildiğini ve basın
da da yanlı haberler 
yayınlandığını 
belirterek DP Genel 
Başkanı Mehmet 
Ağar'a “birlikte canlı 
yayına çıkalım ve 
kamuoyuna bilgi 
verelim” çağrısında 
bulundu.
Mumcu birleşme ve 
ittifak konusunda 
basında yapılan 
yorum ve haberler 
hakkında yazılı açık
lama yaptı. Anavatan 
Partisi ve DYP'nin 
Demokrat Parti çatısı 
altında bütünleşme 
ve birlikte seçime 
girme sürecinde 
yaşananlara ilişkin 
çelişkili ye gerçek 
dışı haberler yayın
landığını, bunun 
kamuoyunun yanlış 
bilgilendirilmesine ve 
yönlendirilmesine 
yol açtığını savunan 
Mumcu, şunları 
söyledi: “Geçmişten 
bugüne bu sürece 
ilişkin olarak 
izlediğimiz yöntem 
bütünüyle açıklık ve 
şeffaflık olmuştur. 
Buna rağmen konu 
ya ilişkin haber ve yo 

rumlar, maksatlı yön
lendirme ve yeterin 
ce bilgi sahibi olun- 
mamasından dolayı 
yanıltıcıdır. Maksatlı 
olarak yayılan yön- 1 
lendirme amaçlı ha 
ber ve yorumların 
düzeltilmesi konu 
sunda en küçük bir 
girişimde bugüne ka 
dar özellikle bulun
madım. Bunun nede 
ni, bu yaklaşım sahip 
lerinin asıl niyet ve 
gerçek tutumlarının 
bu vesile ile açığa 
çıkmasına yardımcı 
olmaktı. Ancak kamu 
oyu bu süreci (DP ile 
bütünleşme sürecini}, 
başlangıçtan geldiği 
noktaya kadar bil 
mek ve geleceği hak 
kında güven duya- f 
cağı bilgilere sahip ■■ 
olmak istemektedir. 
Bize göre de bu mil
letimizin hakkıdır.
Kamuoyuna açıklıkla 
ifade etmek iste- 1 
diğim husus, bu 
sürecin her iki 
tarafının aynı açıklık 
ve şeffaflık tutumunu 
göstermesi gereğidir. 
Tek taraflı açıkla
malar gereksiz pole 
miklere yol açacağı' 
gibi, bu açıkla
maların gerçekliğin
den kuşku duyula- 
bilmesi de doğal 
olacaktır.”

1.1001(K.D.V,) DAHİL 
ÜSTELİK TÜM KREDİ

KARTLARINA PEŞİN FİYATINA
I

12AYTAKSIT
ÖZELLİKLER

ASUS M2V-TVM ANAKART 
AMD 64 BİT 3000 CPU 
512 DDRR 667 MHZ RAM KİNSTON 
ASUS Ex. AX1050/TD/256/512 MB 
350 WATT ÇİFT FANLI KASA 
160 GB SATA 8 MB CACH HDD 
LG18XDVDRW 
MULTIMEDIA KLAVYE 
OPTİCALMAUSE 
500 WATT HOPARLÖR 
ASUS 8 MS LCD MONİTÖR 
LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ

BUNLARIN HEPSİ 
KARNE HEDİYESİ

N0W0X8İLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BCIRSfi

Tel: O.2Z4 512 25 63 - www.gemlîknowox.svın
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YSK’ya seçimlerin iptali başvurusu TÜSI AD’dan 'kadınlar siyasete1 çağrısı
CHP eski İzmir İl 
Disiplin Kurulu 
Başkanı Ülkü 
Caner, 22 Temmuz 
seçimlerine girecek 
milletvekili adayları
na ilişkin geçici 
listenin de vekillik 
için yarışacak geçici 
aday listelerinin 
Anayasa'nın temel 
ilkelerine aykırı 
olduğunu belirterek, 
seçimlerin iptali 
istemiyle YSK’ya 
başvurdu.
YSK’ya sunulmak 
üzere il Seçim Kurulu 
Başkanlığı'na bir 
dilekçeyle başvuran 
Caner, “Yayınlanan 
geçici aday listeleri 
nin neredeyse tümü 
siyasi partilerin genel 
merkezleri tarafından 
belirlenmiş olup 
Anayasa ile güvence 
altına alınmış olan 
demokratik siyasi 
hayat ilkesinin ihlali 
anlamına gelmekte
dir” dedi. Siyasi 
Partiler Yasası gere 
ğince önseçim ve 
aday yoklaması 
yapılan seçim çevre 
leri için merkez adayı 
gösterme oranının 
TBMM üye tam
sayısının yüzde 5'i 
olduğuna dikkat 
çeken Caner, iptal 
başvurusunda şun

ları dile getirdi: 
"Önseçim veya aday 
yoklaması yapma
mak sureti ile siyasi 
partilerin, istisnai 
bir düzenleme olarak 
değerlen diri İm esi 
gereken, ilgili hükme 
dayanarak aday 
listelerin neredeyse 
tümünün genel 
merkez tarafından 
belirlenmesi, tek 
partili sistemde 
geçerli olan aday 
belirleme yöntemine 
benzemekte olup 
demokratik siyasi 
hayat ilkesine aykırı 
düşmektedir.
Siyasi partilerin 
genel merkezi 
tarafından belirlenen 
adaylara verilen 
seçilme hakkı, T.C. 
vatandaşlarının 
demokratik bir genel 
seçim ile seçme ve 
seçilme haklarını 
kullanmalarının da 
önüne geçmektedir. 
Siyasi partilerin 
sergiledikleri parti 
içi antidemokratik 
tutum, genel 
başkanların mil
letvekili adaylarını 
merkezden atama 
şeklinde belirlediği, 
genel başkanların 
basın önünde 
yaptıkları 
pervasızca 

açıklamalar ile 
kamuoyuna da 
mal olmuştur. 
Demokratik ilke 
ve yasalara uygun 
bir genel seçimin 
yapılabilmesi için 
öncelikle aday 
listelerinin anayasa 
ve demokrasiye 
uygun bir şekilde 
belirlenmesi 
gerekmektedir. 
Bu nedenle seçim
lerin genel yönetim 
ve denetiminden 
sorumlu olan sayın 
Kururunuzdan; 
Anayasa ve 
demokrasiye 
uygun bir genel 
seçimin 
yapılabilmesi 
için önce siyasi 
partilerin demokratik 
usuller ile adaylarını 
belirlemesinin 
sağlanması, 
Demokrasi prensib
ine uygun davran
mayan 
siyasi partilerin 
genel merkezlerinin 
atadıkları millet 
vekili adaylarının 
seçimlere kabul 
edilmemesi, Aksi 
halde 22.07.2007 
tarihindeki genel 
seçimin iptal 
edilmesini 
saygılarımla arz 
ederim. ”

Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği 
(TÜSİAD) Başkanı 
Arzuhan Doğan 
Yalçındağ, Türkiye'de 
kadınların siyasete 
katılım oranının 
yüzde 4 olduğunu ve 
bu oranın Türkiye 
açısından kabul 
edilemez olduğunu 
belirterek, "Türki 
ye'de kadınların 
siyasetteki temsil 
oranı, bir an önce 
asgari temsil oranı 
olan yüzde 30'lara 
çıkarılmalıdır" dedi. 
Yalçındağ, TÜSİAD'ın 
düzenlediği "Kadının 
Siyasetteki Yerinin 
Güçlendirilmesi" 
konulu konferans 
öncesinde gazeteci
lerin sorularını yanıt
ladı. 22 Temmuz 
seçimlerine katılacak 
kadın milletvekili 
adayı sayısındaki 
artışa rağmen, 
Türkiye'de hala 
kadının siyasetteki 
temsilinin çok düşük 
düzeyde olduğunu 
ifade eden Yalçındağ, 
"Bu seçimlerde lider- 
lerinbu konuda biraz 
daha duyarlı oluğunu 
görüyoruz. Kadın 
milletvekili aday
larının da biraz daha 
cesaretlenmiş olarak 
siyasete katılmak 
istediğini fark ediyoz

ruz" diye konuştu. 
"KATILIMI YÜZDE 
100 ARTIRSAK, 
YÜZDE 8 OLUYOR" 
Bu olumlu 
gelişmelere rağmen, 
Türkiye'de kadınların 
siyasete katılım 
oranının yalnızca 
yüzde 4 olduğunu ve 
bu oranın Türkiye 
açısından kabul 
edilemez bir durum 
olduğunu dile getiren 
Yalçındağ, "Bu oran 
yüzde 100 artırılsa, 
ancak yüzde 8'e 
ulaşılıyor. Türkiye'de 
kadınların siyasetteki 
temsil oranı, bir an 
önce asgari temsil 
oranı olan yüzde 
30'lara gelmelidir" 
dedi.
"KADINLARA 
POZİTİF AYRIMCILIK 
UYGULANMALI" 
Yalçındağ, kadınların 

siyasete daha aktif 
katılmasının sadece 
kadın sorunları açıs- 
mından değil, 
Türkiye'nin genel 
kalkınması için çok 
yararlı olacağına 
işaret ederek, şunları 
söyledi:"Türkiye 
nüfusunun yarısının, 
sadece siyasete 
değil ekonomiye 
katılım oranı da son 
derece kısıtlı. Kadın 
lan sosyal hayattan, 
eğitimden yoksun 
bırakırsanız, ülkenin 
genel kalkınmışlığını 
nasıl sağlayacak
sınız? Sadece parla
mentoda değil, 
siyasetin her yerinde 
ve yerel yönetimlerde 
kadının katılımının 
artırılması gerekiyor. 
Bunun için belli bir 
dönem pozitif ayrım
cılık uygulanabilir."

HERTÜRLÜ 
BOYA ve HIRDA/AT MALZEMELERİ

Haşan GÜLLÜ
* Fiili Boya
* Jotun ■ Deniz Boyaları
* İzolasyon

* Hırdavat
* Nalbur
* Sıhhi Tesisat EV ve İŞYERLERİNE
* Aksesuar BOYACI TEMİN EDİLİR.
* Bilimcim İnşaat Malzemeleri

Hamidiye Mh. Gazhane Cad. No: 41 /A Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224) 513 32 32-Fax: (0.224) 5133575
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Şehit cenazelerindeki 
tepkiye soruşturma

5 bin kamu görevlisi 
mahkum oldu

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan şehit 
cenazelerindeki 
protestocular hakkın
da İçişleri Bakanlığın 
ca inceleme 
başlatıldığını bildirdi. 
Protestocuların bazı 
siyasi partilerce 
görevlendirildiğini 
öne süren Başbakan 
Erdoğan; "Bunlar 
cenaze adabına ters, 
şehide de saygısızca 
bir harekettir" dedi. 
AK Parti'nin yeni 
genel merkez 
binasının tanıtımında 
gazetecilerle sohbet 
eden Erdoğan, şehit 
cenazelerindeki tep
kileri değerlendirdi. 
Protestocuların bazı 
siyasi partilerce 
görevlendirildiğini 
öne süren Erdoğan, 
konu hakkında İçiş
leri Bakanlığının 
gerekli incelemeyi 
başlattığını söyledi. 
Erdoğan "Katil 

iktidar diye bağıran
ların bir faturası 
olacak? Aklıselim 
sahibi bir vatandaş, 
ülkesine gece 
gündüz hizmet 
eden bir iktidarı, 
katil gibi kabul 
edilmesi mümkün 
olmayan bu 
sıfatla anamaz." 
diye konuştu.
Arınç: Protestolar 
Belirli Odakların İşi 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı 
Bülent Arınç da bu 
protestoların belirli 
odaklar tarafından 
organize edildiğini 
öne sürdü.
Arınç, "Şehit 
cenazeleri istismar 
edilecek konular 
değildir. Bunların 
üstünden siyasi 
rant sağlanamaz. 
Bunların üzerinden 
sandıklara daha çok 
oy gelsin hesabı 
yapılamaz." dedi.

Konya'nın 
Yunak ilçesi 
yakınlarında bir 
askeri uçak düştü. 
Tipi henüz 
belirlenemeyen 
uçağın Konya'nın 
Yunak ilçesi 
Kuyubaşı köyü

Konya’da askeri 
uçak düştü

Menteşe yaylasına 
düştüğü belirlendi. 
Yunak Kaymakam 
Vekili Muammer 
Köken'in verdiği 
bilgiye göre pilot, 
uçak düşmeden 
önce atlayarak 
kurtuldu.

■oııııı™

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

1989-2005 yılları 
arasında, işkence 
ve kötü muamele 
nedeniyle haklarında 
açılan davalarda, 
33 bin 281 kamu 
görevlisi sanık 
olarak yargılandı. 
Bu sanıkların 
5 bin 82'si mahkum 
oldu. CHP 
Ankara Milletvekili 
Yakup Kepenek'in 
yazılı soru 
önergesini yanıtlayan 
Adalet Bakanı 
Fahri Kasırga, 
1989-2005 yılları 
arasında, TCK'nın 
"işkence ve kötü 
muamele" suçlarını 
düzenleyen
243-245. maddeleriyle 
(yeni TCK'da 94. 
ve 96. maddeler) 
ilgili açılan 
davalar ve sanık 
sayıları hakkında 
bilgi verdi.
Kasırga'nın verdiği 
bilgiye göre, 
1989-2005 yılları 
arasında TCK'nın 

243. ve 245. 
maddeleri uyarınca 
17 bin 517 dava 
açıldı. Bu yıllarda, 
en çok dava 1468'le 
2002'de, en aza 
dava da 738'le 
1994'te açıldı. 
Bu davalarda, 
887'si kadın olmak 
üzere toplam 33 bin 
281 kamu görevlisi, 
sanık olarak 
yargılandı. 
Söz konusu 
yıllarda açılan 
davaların 12 bin 
215'i sonuçlandırıldı. 
Bu davalarda, 
5 bin 82 sanık 
hakkında 
mahkumiyet, 
7 bin 530 sanık 
hakkında ise 
beraat kararı verildi. 
2002 yılı, 1290 
davayla en çok 
davanın sonuç
landırdığı yıl 
olurken; 1994 yılı da 
678 davayla en az 
davanın sonuç
landırdığı yıl oldu.

i BAUUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÖX 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. 
M 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:5141021

1

3” 
İ

400 KİŞİLİK 
TERAS 
SALONUMUZDA 
KINA ve NİŞAN 
CEMİYETLERİ 
ULAŞIM DAHİL

tBESffiUEİ

^M>rsîn süren 
iş. Turizm Son. klid. Şti.

400KİJİLİKORGANİZASYONUMUZİÇİN

? «ÇEM

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

ww.suren.com.tr
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Bütçe beş ayda 
33 milyar YTL 

açık verdi

Bütçe, bu yılın ilk 
dört ayındaki olum
suz seyrini mayıs 
ayında 2 milyar YTL 
fazla vererek olum
luya çevirdi. Bütçe 
açığı ilk beş aylık 
dönemde 3.3.milyar 
YTL'ye geriledi. 
Bütçe bu yılın ilk 
dört ayında 5.3 
milyar YTL'lik 
açık vermişti.
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, mayıs ayı 
bütçe sonuçlarını 
açıkladı, buna göre 
merkezi yönetim 
bütçe giderleri bu 
yılın ilk beş ayında 
83.4 milyar YTL, 
geliri ise 80.1 milyar 
YTL oldu. Bu kap
samda söz konusu 
dönemde bütçe 3.3 
milyar YTL'lik açık 
verdi.. Bu yılın ilk 
beş aylık döneminde 
bütçe giderlerinin 
59.8 milyar 
YTL’si faiz hariç 
giderlerden, 
23.6 milyar YTL'lik 
faiz harcamasından 
kaynaklandı.
Giderlerin 18.3 
milyar YTL'si 
personel gider-, 
lerinden, 2.2 
milyar YTL'si 
sosyal güvenlik

kurumlanma 
ödenen devlet 
primlerinden, 
7 milyar YTL'si 
mal ve hizmet 
atımlarından 
kaynaklandı. 
Ayrıca bu dönemde 
sermaye giderleri 
3.1 milyar YTL, 
sermaye transferleri 
1.2 milyar YTL, 
borç verme 
1.3 milyar YTL 
olarak gerçekleşti. 
Bütçe gelirinin bu 
yılın ilk beş ayında 
77.9 milyar YTL'si 
genel bütçe geliri 
oluşturdu. Bunun 
59.2 milyar YTL’si 
vergi geliri, 5.2 mil
yar YTL'si teşebbüs 
ve mülkiyet geliri, 
7.2 milyar YTL'si 
faiz, pay ve 
cezalardan 
sağlanan gelir ve 
1.3 milyar YTL'sini 
de sermaye geliri 
oluşturdu. 
Söz konusu 
dönemde özel 
bütçeli idarelerin 
Öz geliri 1.3 milyar 
YTL olurken, 
düzenleme ve 
denetleme kurul
larından 884.7 
milyon YTL 
gelir elde edildi

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

ABONE OLDUNUZ MU?
İGemlik Körfezi ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11

YATAŞ BAYİİ

Tel; 514 78 77

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

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

TMB& www.elkoyun.com

eleman aranıyor
Akaryakıt

SATILIK VİLLA İstasyonunda çalışacak

KURBRNUK ve
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

bay • bayan aranıyor
Tel: 514 07 66

Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

http://www.elkoyun.com
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Şahin; ‘Kent Meydanı ve Çarşısı Türkiye’nin kazancı olacak’ |
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Bursa'nın sahip 
olduğu potansiyeli 
harekete geçirecek 
projeleri bir bir 
gerçekleştirdiklerini 
belirterek, "Büyük 
düşünüyoruz ve 
büyük projeleri 
hayata geçiriyoruz. 
Vardığımız her hedefi 
de yeni hedeflerimizin 
başlangıç noktasını 
olarak görüyoruz. 
3 yıl önce sorunlar 
yumağı içindeki 
Bursa'nın, 2 yıl son
rası daha da güzel 
olacak" dedi.
Turizmci işadamların
dan oluşan Skal 
Kulübü'nün Haziran 
ayr toplantısına 
konuk olan Başkan . 
Şahin, Kent Meydanı 
ve Çarşı, Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi ile Spor 
Kompleksi başta 
olmak üzere kentin 
vizyonunu genişleten 
projelerini anlattı. 
Birçok kentin ayrı

I ayrı şahin olduğu 
I özelliklerin tamamına 

sahip olan Bursa'yı 
"Bir hazine sandığı'' 
olarak nitelendiren 
Şahin, "Binlerce yıl
lık tarihi olan Bur 
sa'nın ülke turizmin
den aldığı pay yüzde 
1,5 seviyesinde. 
Tarihi, termal suları, 
Uludağ'ı, denizi olan

bir .kentin turizmi bu 
seviyede mi olmalı? 
Bunu düşünerek, 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi'nin 
inşaatını başlattık. 
Hızlı feribot seferleri 
İle Bursa'yı İstanbul'a 
dolayısıyla Avrupa'ya 
ve dünyaya yakın
laştırdık. Sadece 
İstanbul'a gelen 
turistlerin yüzde 20'si 
günü birlik Bursa'ya 
gelirse, kentimizin 
ülke turizminden 
aldığı pay yüzde 2 
oranında artacak" 
diye konuştu.
Kent Meydanı ve 
Çarşısı Türkiye'nin 
kazancı alacak 
Bursa'nın sıkıntılarını 
konuşmak yerine 
tespit edip harekete 
geçtiklerini ifade 
eden Başkan Şahin, 
marka kente olma 
yolunda atılan adım
larda her geçen gün 

biraz daha hızlandı 
ğinı ifade ederek, 
Bursa'ya adına yakı 
şır bir Kent Meydanı 
ve Çarşı kazandırdık
larını söyledi. Bugün 
bazı kesimler tarafın
dan eleştirilen Kent 
Meydanı ve Çarşı 
Projesi'nin tamam
landığında, eleştiren
lerin bile hayranlık 
duyacakları bir çalış
ma olacağınıdile 
getiren Şahin, "Kent 
Meydanı etrafı çevrili 
avlu demektir. Düz 
boş bir.ajana kent \ 
meydanı denilemez. 
Dünyanın birçok 
kentinde bunun 
örnekleri vardır.
Dünyanın en meşhur 
meydanlarından 
biri ola San Marco 
Meydam'nın oluşumu 
da böyledir. Yapılan 
çialışma yalnızca 
Bursa'ya değil 
Türkiye'ye kazandın 

lacak bir projedir. 
Ama biraz sabır. Kent 
Meydanı ve Çarşı 
Projesi^ şu anda 
inşaatı devam eden 
çalışma ile bitmeye
cek. Valilik ve 
Osmangazi Belediye 
si arasındaki bölge 
nin de alana dahil 
olacak" dedi.
"Bursa risk alarak 
yol almak zorunda" 
Bursa'nın artık 
kaybedecek zamanı 
olmadığını ve risk 
alarak yoluna devam 
etrrieşi gerektiğinin 
altını çizen 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, stat _ 
projesinin .de büyük 
düşüncelerden 
hareketle ortaya 
çıktığını belirtti.
Mevöut stadyumun 
50 yıl önce yapıldığını 
hatırlatan Başkan 
Şahin, "O gün için 

belki ihtiyaçlara 
cevap veriyordu. 
Ancak bugün Türkiye, 
bir dünyâ kupası ya 
da uluslararası bir 
spor organizasyonu 
alsa Bursa bu etkin
liğe mevcut tesisleri 
ile katılamaz. Ancak 
Ankara, İstanbul, İz 
mir yeni bir stat pro
jesine başlayan Kay 
seri bu organizasyo 
na dahil olabilir.
Neden Türkiye'nin 
dördüncü büyük kenti 
bundan mahrum 
kalsın dedik?
Biz de Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
stadı alıp onun yerine 
BUTTİM olduğu 
bölgede Bursa'ya 
her alanda yakışan 
bir spor kompleksi . 
yapmayı planladık. 
Bir stadyum, bir 
kapalı spor salonu 
bir de olimpik yüzme 
havuzu olacak.

BUTTİM’in 
yanındaki alan 
gerek ulaşım, 
gerek çevre, 
gerekse büyüklük 
açısından elverişli. 
Yeni tesis ile 
Bursa'nın bu 
alandaki büyük bir 
eksikliği ortadan1 
kalkacak" diye 
konuştu.
Teleferik başlıyor 
Ayrıca Bursa’nın 
simgelerinden 
teleferiğin de proje 
çalışmalarının 
sürdüğünü anlatan . 
Başkan Şahin, . 
kent turizmi açısın
dan büyük öneme 
sahip teleferik ile 
ilgili avam projelerin 
mayıs ayında 
Anıtlar Kuruluna 
onaylatıldığını ve 
yaz aylarında 
çalışmaların 
başlayacağım 
müjdeledi.

Bursa’da tarihi 
eser operasyonu
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde kaçak 
kazı yaparken 
suçüstü yakalanan 
9 kişi çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuklandı.
Alınan bilgiye 
göre, İl Jandarma 
Komutanlığı 
ekiplerinin takibi 
sonucu Muradiye 
köyü Çiğdüren 
mevkiinde kaçak

I kazı yapan 
9 kişi yakalandı. 
Yakalanan 
şahıslarla birlikte 
3 adet dedektör, 
8 adet Osmanlı 
dönemine ait 
metal para,

2 adet dönemi 
belli olmayan 
metal 
para, 5 âdet 
kiremitten obje, 
1 adet metal haç, 
2 adet metal 
çan, 1 adet 
jenaratör, 
6 adet füriye, 
7 dinamit lokumu, 
7 adet fünyeleri 
takılmış 
dinamit ile 
muhtelif kazı 
malzemeleri ele 
geçirildi.
Şahıslar 
çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

Gemlik Kurfez

Para karşılığı ehliyet veren 2 sürücü kursu 
yöneticisi ile 6 doktor gözaltına alındı

Bursa’da, sınavlara 
girmeden ehliyet 
almak isteyen 
kişilere sahte 
evraklarla 'C' sınıfı 
ehliyetleri varmış 
gibi gösterip, 
'E' ve 'D' sınıfı 

ehliyet verdikleri 
iddia edilen 
sürücü kursu 
yöneticisi 2 kişi 
ile 6 doktor 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, ihbar" üzerine 
hareket eden 
Bursa Mali Suçlar

Büro Amirliği 
ekipleri, merkez 
Nilüfer ilçesinde 
faaliyet gösteren

bir sürücü 
kursunun, 
sınavlara 
girmeden ehliyet

almak 
isteyenlere
3 bin ytl 
karşığında 
ehliyet verdiğini 
tesbit etti.
3 ây süren 
araştırmalar 
neticesinde 
kurs 
yöneticilerinin, 
sahte evrakllarla 
vatandaşları 
C sınıfı ehliyeti 
varmış gibi 
gösterdiği, 
E ve D sınıfı ehliyet 
verdiği öğrenildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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“Türkiye zayıflamış devlet imajı veriyor”
Türkiye'nin “zayıfla 
mış devlet” imajı 
verdiği öne sürüldü. 
VVashington Times 
gazetesi, “Türkiye'nin 
caydırıcılık kabiliyeti 
sorgulanıyor, gerçek
ten oldukça zayıfla 
mış bir devlet görün
tüsü veriyor” 
yorumunu yaptı. 
VVashington Times 
gazetesi, köşe yazarı 
Tülin Daloğlu imzalı 
yorumunda binlerce 
Türk askerinin sınıra 
geçtiği haberi üzerine 
ABD'nin Ankara 
Büyükelçisi Ross 
VVilson'un bu bilginin 
doğru olup olmadı 
ğım sormak için 
Genelkurmay'a gitme 
sini dikkat çekici 
olarak değerlendirdi.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
askerlerin kendisine 
bağlı olduğunu söy 
(erken askeri ope 
rasyon konusundaki 
kararı askerlerin ver
mesi gerektiğini 
belirttiğini anım
satılan yazıda “Açık 
ki Sayın VVilson, 
mesajını aldı, Başba 
kanı by-pass etti ve 
doğrudan askerlere 
gitti” ifadesini kul
lanıldı. “Bu durumda 
Türk hükümeti, ülke 
hin en önemli dış 
politika konusunu 
etkilemede herhangim 
bir rolü olduğunu öne 
sürebilir mi” sorusu 
sorulan yazıda “Türk 
hükümeti ve askerler, 
karar yetkisinin kim 

de olduğunu araştır
mayı sürdürürken 
Türkiye'nin caydın 
cıhk kabiliyeti sorgu
lanıyor; gerçekten, 
oldukça zayıflamış bir 
devlet görüntüsü 
veriyor” görüşü dile 
getirildi. 
ASKERLERİN 
CAYDIRICILIK 
POLİTİKASI PKK'DAN 
ÇOK ABD'YE 
YÖNELİK 
ABD'li gazete, 
Türkiye'nin sınır ötesi 
operasyonun da yarar 
sağlamayacağını 
iddia ederken de 
şunları yazdı: 
“Bugün Türkiye, sınır 
ötesi bir operasyon 
karım alabilir ancak 
bu, sadece sembolik 
olur. Türkiye’nin

Kuzey Irak'ı işgal ede
mez ve sınır öteki 
tarafında PKK 
teröristlerine karşı 
saldırı düzenleyebile
cek bölge sınırlıdır. 
Eğer, hedef alınmış 
bölgede hala PKK 
teröristleri kalsa da 
herhalde böyle bir 
askeri operasyona ve 
uluslararası baskılara 
değmez. Bir Türk 
askeri yetkilisinin 
dediği gibi, Türkiye 
için ABD'yi nokta 
operasyonları yap
maya ikna etmek 
daha iyi olurdu?*;' 
KUZEY IRAK'A 
GİRERSE TOPRAK 
BÜTÜNLÜĞÜ 
TEHLİKEYE GİRER 
Mevcut koşullarda 
askerlerin caydırıcılık

politikasının PKK 
veya Iraklı Kürt lider
lerinden çok ABD'ye 
yönelik olduğu gibi 
göründüğü iddiasına 
da yer verilen yorum
da, “ABD, Türkiye'nin 
Irak sahnesine girme
si zamanının henüz 
gelmediğini biliyor. 
Ust düzey bir ABD'li 
yetkiliye göre, Türki 
ye'nin, Kuzey Irak'a 
girerse, toprak bütün
lüğü tehlikeye girer. 
Türk askerleri bu yet 
kiliyle hem fikir ola
bilir. Mesele, Türki 

ye'de son terörist 
saldırıları gerçekten 
kimin provoke 
ettiğidir” görüşü dile 
getirildi. Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt'ın 
PKK'ya doğrudan 
veya dolaylı olarak 
destek veren 
devletler konusunda 
kaygılarını dile 
getirdiği anımsatılan 
yazıda “Türk asker
lerinin, PKK'yı ikincil 
bir tehlike olarak 
algıladıkları” iddiası
na da yer verildi.

ÖZELAYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
YRZ KURSU AÇILIYOR

M E

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ek ödenek

KİMLER KATILABİLİR ?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR ?
Yüzme branşı haftada 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR ?
KURS ÜCRETİ AYLIK (24) SAAT
Yüzme 160 YTL.

?KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR ?
1 .Dönem : 2 Temmuz - 27 Temmuz
2 .Dönem : 30 Temmuz - 24 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM ?
18 Haziran 2007 tarihinden itibaren
okulumuza gelerek kursa kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel: 513 50 84 web: 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, son 
dönemde yaşanan 
terör olayları ve Irak 
sınırındaki hare 
ketlenin ardından 
Türk Silahlı Kuvvet 
leri'nin ödenek talebi 
olup olmadığı konu 
sunda, “Son dönem 
de yaşanan gelişme 
lerden dolayı parasal 
durumlar olur. Ülke 
güvenliği için her 
şey durur. Ödenek 
talebini kar şılamak 
için Maliye Bakanlığı 
gereken karşılığı 
veriyor” dedi. ' 
Unakıtan, konuda 
askeri kanat ve ilgili 
kuruluşlarla çalışma 
ların sürdüğünü belir 
terek, “Her zaman 
önceliği veririz” diye 
konuştu. Maliye Ba 
kanı Kemal Unakıtan 
Mayıs ayı bütçe 
gerçekleşmelerine 
ilişkin düzenlediği 
basin toplantısında 
basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı. 
Bakan Unakıtan, 
terör olaylarının 
ekonomide bir risk 
unsuru olup olmadığı 
ve TSK'nın ödenek 
talebi bulunup bulun
madığı yönündeki '

soruya, bu konuda 
askeri kanat ve ilgili 
kuruluşlarla çalışma 
ların sürdüğünü söy 
ledi. Bakan Unakıtan, 
ülke güvenliğinin her 
şeyden önce geldiği
ni, bu konuya her 
zaman öncelik ver 
diklerini bildirdi.
Unakıtan, yaşanan 
terör olayları nede 
niyle herkesin içinin 
yandığını ifade eden 
Bakan Unakıtan, 
“Ülkemiz bu konuda 
hassas ve duyarlı. 
Bütün ülke güvenliği 
için her şey durur. 
Ben de Terörle Müca 
dele Yüksek Kurulu 
üyesiyim. İhtiyaç 
halinde Maliye Bakan 
lığı'nın ihtiyaçları te 
min etmesi için. Hep 
yapıldı, yapılmaya da 
devam edecek” diye 
konuştu. Bakan Una 
kıtan, her zaman ön 
çeliklerin olabileceği

ni, güçlü bir bütçe ile 
her türlü zorluğun 
üstesinden aşılabile
ceğini belirtti. 
ASKERİ KANATLA 
ÇALIŞMALAR 
SÜRÜYOR 
Bakan Ünakıtan( 
askeri kanat ve 
ilgili kuruluşlarla 
bu konuda çalış
maların sürdüğünü 
anımsatarak, 
şöyle devam etti: 
”Bu konuda ayrıntılı 
açıklama yapmak 
doğru olmak. 
Ancak her zaman 
önceliği veririz. 
Gelişmelerden dolayı 
onların istedikleri 
parasal durumlar 
oluyor. Karşılamak 
için Maliye 
Bakanlığı olarak 
kararları veriyoruz. 
Ödenek talebi 
sadece bu süreçte 
değil her zaman 
olabiliyor.”

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR
■■ _ . istiklal Caddesi Bora SokakV\OlTeZ UTSet No:3/B GEMLİK

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK f?x : (oİm) 513 35 95

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Voleybolda zorlu maçlar başladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kaymakamlık 
Kupası Voleybol 
turnuvasında 
zorlu maçlar 
takımları zorlamaya 
başladı.
Önceki akşam 
oynanan maçlarda 
Garnizon takımı 

| GEMPORT’u

3-0 yenerken 
Gemlik Gübre takımı 
Endüstri Meslek 
takımını 3-1 yendi. 
Turnuvanın iki güçlü 
takımı Garnizon ile 
GEMPORT arasında 
oynanan ve nefesleri 
kesen maçta 
salonu dolduran 
seyirciler güzel 

oyun ve maç 
seyretmenin 
zevkini aldılar. 
Büyük mücadele 
içinde geçen ilk 
seti 25-22 alan 
Garnizon takımı 
ikinci ve üçüncü 
setlerde zorlanmadı. 
İlk. setten sonra 
oyundan düşen

GEMPORT 
karşısında ikinci 
seti 25-13 ve 
üçüncü seti 
25-16 alan Ğarnizon 
takımı maçı 
3-0 kazandı, 
ikinci maçta ise 
turnuvanın güçlü 
takımlarından 
Gemlik Gübre

Endüstri Meslek 
Lisesi takımı 
karşısında bir set 
vermesine rağmen 
maçı 3-1 kazan
masını bildi.
İlk seti 25-17, 
ikinci seti 25-19 alan 
Gemlik Gübre 
takımı üçüncü 
sette durunca

bu seti 25-23 
Endüstri Meslek 
takımı aldı. 
Dördüncü sette 
oyuna ağırlığını 
koyan Gemlik 
Gübre takımı 
bu seti 25-20 
alarak maçı 3-1 
kazanarak üçüncü 
galibiyetini aldı.
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Sağlık Müdürliiğü’nden Anne adaylarına karpuz uyarısı
ishal uyarısı

Aydın il Sağlık 
Müdürü Mehmet 
Çobanoğlu, sıcak* 
ların artmasıyla sık 
görülen ishal 
vakaları konusunda 
vatandaşları uyardı. 
Çobanoğlu, 
Normalden daha sık 
dışkıya sebep olan 
ishal vakalarının, 
özellikle yaz ayların
da daha çok rastlan- 
makta olduğunu 
söyledi.
Aydın Sağlık Müdürü 
Mehmet Çobanoğlu, 
yaptığı açıklama ile 
görülebilecek ishal 
vakaları karşısında 
alınacak önlemleri 
aktardı. Sıcakların 
etkisiyle daha fazla 
su içildiğini belirten 
Çobanoğlu, yaz 
ishallerinin de ço 
ğunlukla mikroplu 
suların içilmesi veya 
bu sularla yıkanmış 
meyve sebzelerin 
yenmesiyle oluş
tuğunu ifade etti, 
ishal tedavisinde 
önemli olanın kaybe
dilen su ve tuzun 
yerine konulması 
olduğuna dikkat 
çeken Çobanoğlu, 
"Halk arasında yan
lış bir inanış sonucu 
ishalli çocuklara, 
ishali arttıracağı 
endişesiyle su ve 
sulu besinler ver
ilmiyor. Bu durum, 
tedavi süresinin uza

masına ve buna 
bağlı başka 
hastalıkların ortaya 
çıkmasına yol 
açmaktadır.
Bu sebeple ishal 
olan vatandaşlarımız 
bol miktarda 
sıvı tüketmelidir, 
ishalli bebeklerin 
daha sık 
emzirilmesi, ishalli 
kişilerin iyileşene 
kadar posasız ve 
yağsız gıdalar 
yemesi gerekmekte
dir. Yani sebze 
ve meyveler, 
kuruyemiş, çikolata 
ve kızartma gibi 
gıdalar zarar 
verebilir" dedi. 
Aydın, Nazilli ve 
Söke Halk Sağlığı 
Laboratuarlarında, 
ishale karşı içme 
sularının bakteriyolo
jik ve kimyasal 
analizler yapılabildiği 
kaydeden 
Çobanoğlu, 
"Yıl içinde belli bir 
program dahilinde 
bütün köy ve 
belediyelerin içme 
ve kullanma suyu 
poları müdür
lüğümüz tarafından 
denetlenmektedir. 
Okul su depoları da 
devamlı olarak kon
trol altında tutularak 
okul idareleri bu 
konuda bil
gilendirilmektedir" 
dedi.

Yaz günlerinin bol 
sulu, serinletici 
yiyeceği karpuzun 
hamileler için de 
önemli faydaları 
olduğunu belirten 
uzmanlar, "Kalorisi 
son derece düşük 
olmasına karşın 
karpuz hamilelikte 
cildin güneşten 
korunmasından, 
mide yanmalarının 
önlenmesine kadar 
pek çok fayda 
sağlıyor. Karpuz 
bebeğin beyin ve 
sinir sisteminin 
gelişiminde büyük 
önem taşıyan vita
min ve mineralleri de 
içeriyor. Anne aday
ları karpuzu çok 
tüketmeli" öner
isinde bulunuyor. 
www.aile.org.tr 
adresinden derlenen 
bilgilere göre, 
karpuzun hamileler 
için sağladığı fay
dalardan bazıları 
şöyle sıralanıyor: 
"Mide yanmasını 
hafifletiyor. Vücutta 
su toplanmasını 
önlemeye yardımcı 
oluyor. Yüksek sıvı 
içeriği ve içerdiği 
meyve şekerleri 
bulantıları hafifletiy
or ve dehidratasy- 
onu (vücudun susuz 
kalması) önlüyor. 
İçerdiği mineraller 
son üç ayda sık 
yaşanan krampları

önlemeye yardımcı 
oluyor.
İyi bir lif kaynağı 
olduğundan bağır
sak hareketlerini 
düzenliyor.
Karpuz domatesten 
daha fazla likopen 
içeriyor. Bir antioksi- 
dan madde olan 
likopen ise kanser
den ve kalp- 
damar hastalıkların
dan korunmaya 
yardımcı oluyor, 
bağışıklık sistemini 
güçlendiriyor ve 
cildin doğal güneş 
koruma faktörünü 
artırıyor. Ayrıca 
çalışmalar likopenin 
hamilelikte 
karşılaşılan ciddi 
sorunlardan 
biri olan preeklempsi 
riskini önemli 
ölçüde azalttığını 
ortaya koydu. 
Karpuzun 100 
gramında 4 mg 
likopen bulunuyor".

Bebeklerde
antibiyotik astım
riskini arttırıyor

KanadalI bir grup 
araştırmacıya göre, 
bebeklere 1 yaşın
dan önce antibiyotik 
verilmesi, 7 yaşına 
geldiklerinde 
astım hastalığına 
yakalanmaları 
riskini arttırıyor.
1 yaş altı bebeklere 
genellikle bronşit ve 
zatürree gibi alt so 
lunum yolları enfek
siyonları veya 
kulak ve sinüs 
enfeksiyonlarında 
antibiyotik veriliyor. 
Kanada'nın McGilI 
ve Manitoba 
üniversitelerinden 
Anita Kozyrskyj 
başkanlığındaki 
araştırmacıların, 
13 bin 116 çocuğu 
doğumlarından 7 
yaşına gelinceye 
kadar incelemeleri 

sonucu vardıkları 
sonuçlar, 
CHEST dergisinde 
yayımlandı.
Çalışma sonucunda, 
1 yaşından önce 
antibiyotiğe maruz 
kalmış bebeklerin 7 
yaş itibariyle astıma 
yakalanma risk
lerinin yüksek 
olduğu gözlendi 
Bebeğin 1 yaşına 
gelmesinden önce 
evde köpek bulun
masının, bulunma
masına göre daha az 
astım riski yarattığı 
da gözlendi. Bunun 
nedeni, köpekteki 
bazı mikropların 
küçük yaşta bebeğin 
bağışıklık sistemini 
uyarması ve 
çocuğun bu mikro
plara karşı bağışıklık 
kazanması.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 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. 51310 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tarım Müd. 513 10 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77 
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C.Savcı lığı 51310 53
C.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 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 61318 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 3^40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 3394

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

NÖBETÇİ ECZANE

13 Haziran 2007 Çarşamba 
FATİH ECZANESİ 

Orhangazi Cad. No: 3 
Tel: 513 9127 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 34 SAYI : 2774 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

http://www.aile.org.tr
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İm Tour’dan tatilcilere lıiiyiilı kolaylık

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa’ya Dünya çapında spor kompleksi

Yaz tatiline uçakla 
gitmek isteyenlere 
Anı Tour tarafından 
büyük kolaylık 
getiriliyor.
15 Haziran 2007 
tarihinden itibaren 
Gemlik'te uçak 
bileti satmaya 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

başlayacak olan 
Anı Tour, yurt içi 
ve yurt dışı uçuşları 
için hizmet 
vermeye başlaya
cağını duyurdu. 
Onur-Air, Atlas 
Jet, Pegasus ve 
Türk Hava Yolları ile 
yolculuk etmek 
isteyenler bundan 

sonra hizmetlerini 
Gemlik'ten 
alabilecekler.
Demirsubaşı 
Mahallesi Çeşme 
Sokak 9 Nolu 
işyerine 
(Kayabeyoğlu 
Turizm) uğrayanlar 
uçak biletlerini alma 
imkanı bulacaklar 

Türkiye’nin 4. büyük 
kenti Bursa, Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
projesiyle Atatürk 
Stadı ve Spor 
Sarayı’nın yerine 
uluslararası kriterlere 
uygun, dünya çapın
daki organizasyon
ların düzenlenebile
ceği bir spor komp 
leksine kavuşuyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, yeraltı ve 
yer üstü yatırımlarla 
kentin yıllardır biri 
ken sorunlarını 
çözümlerken, diğer 
yandan ‘marka kent’ 
hedefi doğrultusunda 
vizyon projeleri de 
hayata geçiriyor. 
Türkiye’nin 4. büyük 
kenti olmasına rağ
men Bursa’nın viz 
yon projelerinin 
eksikliğinden dolayı 
bir çok ilin gerisinde 
kaldığını ifade eden 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, “Göreve geldi 
ğimiz günden bu 
yana Bursa’nın viz 
yonunu değiştiren, 
ufkunu açan projeleri 
hayata geçiriyoruz. 
Spor Kompleksi ile 
de bu projelere bir 
yenisini daha ekli 
yoruz.”dedi. Şahin,

Bursa’nın Türkiye’de 
düzenlenen uluslara 
rası organizasyonlar
da ev sahipliği yap
masına imkan sağla 
yacak dünyâ stan
dartlarında Spor 
Kompleksi Projesi’ni 
milletvekilleri, meclis 
üyeleri ve Bursaspor 
Yönetim Kutulu ile 
paylaştıklarını, kamu 
oyunun da çalışmaya 
büyük destek verdiği 
ni belirterek, Türkiye 
çapında ses getire
cek projeyi çok yakın 
da hayata geçirecek
lerini söyledi. 
Başkan Şahin, 
BUTTİM’de Hazi 
ne’nin Büyükşehir 
Belediyesi’ne tahsis 
edilen arazinin spor 
ve eğitim amaçlı 
kulanım zorunluluğu
nun olduğunu dile 
getirerek, “Bu projeyi 
kentin başka bir 
yerine yapmak iste
sek, Büyükşehir 
Belediyesi’nin böyle 
bir büyüklükte ara 
zisi yok. Proje kap
samında Bursa, yıl
lardır özlediği 35 bin 
kişilik stat, 7500 kişi
lik salonu ve ulus
lararası standartlarda 
yüzme havuzuna 
kavuşacak.

Projenin tamamlan
masıyla Bursa, artık 
Türki ye’de düzen
lenecek bir dünya 
çapında bir organiza
syona ev sa hipliği 
yapabilecek” şek
linde konuştu. 
Başkan Şahin, 
yapıla cak Spor 
Kompleksi’nin 
kent merkezine yakın 
olmasının yanı sıra 
Istanbul-Ankara ve 
İzmir Devlet Yolu 
bağlantıları Spor 
Kompleksi’ne ulaşıla
bilirliği sağlarken, 
bölgedeki geniş 
otopark ise özellikle 
maç günlerinde 
Atatürk Stadı’nda 
yaşanan trafik kar
gaşasını da ortadan 
kaldıracak özellikler 
taşıdığını da sözler
ine ekledi.
Kongre- Kültür Ve 
Spor Merkezi Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Merinos’ta 
yapımı devam eden 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi ile 
‘Kongre Kenti’ olan 
Bursa’nın BUTTİM’de 
ki kompleksiyle 
de ‘Spor Kenti’ 
kimliğine kavuşa
cağını belirtti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü

DÜNYA TÜRKİYE
Sanat Ggitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYC1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleninde TÜRKİYC 3.LÜGÜ

DERECESİ
2007-1008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

“Bilgiyle Sevginin kucaklaştığı Yer” 

Adres : Radar Cad. No s 170 Yalova 
Tel : o 226 811 04 74

Sosyal Bilimler Olimpiyadı'nda 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALYA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA

www.yucebilgili.com
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'dişin rtilefirtlııılılı
Şiddet olaylarına daha etkin 
müdahale edilmesi amacıyla 
polisin yetkilerinin artırıl
masına ilişkin yasa Cum
hur başkanı Ahmet Necdet 
Sezer tarafından onaylandı.
Haberi sayfa 4’de

Emekli Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, GEMSİAD’ln konuğu oldu

“Türkiye’ye demokrasi 
yukarıdan sunulmuştur”
^^Türkiye’nin demokrasi ve 
özgürlükler açısından sık sık sınıf
ta kaldığını söyleyen eski Yargıtay 
Başkanı Sami Selçuk, genel seçim
lerde parti başkanlarının beğendiği 
kişilere oy verileceğini, meclisin 
4 tane seçmeni olacağını söyledi. 
YÖK’ün kaldırılması gerektiğini de 
savunan Selçuk, üniversitelerin 
özgür olmasını isterken, demokra 
sinin demokrat insanlarla 
kurulabileceğini söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

“Emekliler sandığa gitmeyecek"
Memur Sen Çatısı altında faaliyet 
gösteren Emekliler Birliği Sendikası 
(Emekli Bir-Sen) Genel Başkanı İsrafil 
Ödabaş, ' Siyasilerin kendilerine toplu 
pazarlık yetkisi içeren sendika kurma 
hakkı vermedikleri" gerekçesi ile 
seçimde sandıklara gitmeyeceklerini 
açıkladı. Haberi sayfa 6’da

Aileden açıklama geldi

“Köpeği kendi öldürdü” 
Önceki gece Büyük Kumla Köyü’nde köpek 
güzünden meydana gelen intihar olayında, ken
dini tabancayla vuran Ahmet Ünal’ın komşusunu 
ısıran köpe ği kendisinin öldürdüğü açıklandı. 
Gazetemizde çıkan haberde köpeği amcası Halil 
Ünal’ın öldürdüğü, bunun üzerine Ahmet Ünal'ın 
da kendini vurduğu yazılmıştı.
Aileden yapılan açıklamada, köpeği Ahmet 
Ünal’ın kendisinin öldürdüğü belirtildi,

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sami Selçuk’u dinlerken
Önceki gece Ğemlikli Sanayici ve İş 

Adamları Derneği (GEMSİAD)'ın düzenlediği 
konferansın konuğu eski Yargıtay Başkanı 
Sami Selçuk’tu..

Sami Selçuk’un demokrasi ve hukuk 
konularında emekli olduktan sonra birçok 
çıkışları oldu.

Bu çıkışlar, iktidar partisi AKP doğrul
tusunda olduğu için Sami Selçuk’un adı 
Cumhurbaşkanı adaylığına kadar çıktı.

Selçuk 'a bu nedenle sağcı dernekler de 
sahip çıkıyor ve görüşlerinin yayılması için 
konferanslara davet ediyor.
'Devamı sayfa 5’de

Aday 
listelerine 
itirazlar 

sona erdi 
22 Temmuz 2007 
günü yapılacak olan 
Milletvekili kesin 
aday listelerine 
itirazlar dün sona 
erdi. Kesin aday lis
teleri radyo, televiz 
yon, Resmi Gazete 
ve illerde 20 Haziran 
2007 tarihinde ilan 
edilecek. Sayfa 2’de

SSK ve Bağ-Kur’lulara şevksiz tedavi
Sevk almadan anlaşmalı özel veya üniversite hastanelerinden hizmet alabilecekler. 1O’da

GOODfY£AR
süper Yaz Kampanyası!
4 al 3 öde
(StanHart /PerFormans * Minibüs < Kam/onet Midibüs) 

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazefesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Seri katiller, 
Bursa 1 ■ 

Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde

yargılandı

Yiğit Bekçe Mehmet Karabasan

Aday listelere itirazlar sona erdi
22 Temmuz 2007 günü yapılacak olan Milletvekili kesin aday listelerine 

itirazlar dün sona erdi. Kesin aday listeleri radyo, televizyon, 
Resmi Gazete ve illerde 20 Haziran 2007 tarihinde ilan edilecek

Türkiye'nin çeşitli 
illerinde bir hafta 
içinde 7 kişiyi 
öldürüp, 1 kişiyi de 
yaralayan 
Yiğit Bekçe ve 
Mehmet Karahan'ın 
Bursa'da üniversite 
öğrencisi 
Hüseyin Çalışkan'ı 
öldürdükleri 
gerekçesiyle 
yargılanmasına 
devam edildi. 
Bursa 1. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi'nde 
"yağma amacıyla 
adam öldürmek ve 
yağma" suçlarından 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası talebiyle 
yargılanan 
sanıklardan 
Yiğit Bekçe ve 
Mehmet Karabasan 

duruşmaya 
güvenlik sebebiyle 
katılmazken, 
müşteki avukatı 
Hakan Dilek hazır 
bulundu. Türkiye'yi 
dehşete düşüren 
seri cinayetlerin ilki 
olan üniversite 
öğrencisi Hüseyin 
Çalışkan'ın (20) 
öldürülmesi olayına 
karışmadığını 
ileri süren zanlılar, 
ifadelerinde 
suçlamaları 
kabul etmeyerek 
birbirlerini 
suçlamışlardı. 
Duruşma, 
Yiğit Bekçe'nin 
mahkemede hazır 
edilmesi ve eksik 
evrakların tamam
lanması için 10 
Temmuz 2007 
tarihine ertelendi.

Yüksek Seçim 
Kurulunun (YSK) 
seçim takvimine 
göre, milletvekili 
kesin aday listeleri 
radyo, televizyon, 
Resmi Gazete ve 
illerde 20 Haziran'da 
ilan edilecek.
Seçim takvimine 
göre, il seçim 
kurullarının 
milletvekili aday 
listelerine yapılan 
itiraz üzerine 
verdikleri kararlara 
karşı YSK'ya 
itirazlar bu akşama 
kadar yapılabilecek. 
Seçim takvimi 
bundan sonra ise 
şöyle işleyecek: 
-15 Haziran Cuma: 
Milletvekili geçici 
aday listelerine 
karşı il seçim 
kurullarına yapılan 
itirazlar üzerine 
bu kurullarca 
verilen kararlara 
yapılan itirazları 
YSK karara 
bağlayacak. 
Milletvekilliği 
geçici adaylığından 
istifa edenlerin, 
YSK'ya 
bildirilmesinin 
son günü. İstifa, 
itiraz veya inceleme 
üzerine adaylıktan 
çıkarılanlar nedeniyle 
ortaya çıkan aday 
eksilmelerinin 
tamamlanması, 
YSK'ca siyasi 
partilere bildirilecek. 
-17 Haziran Pazar: 
Aday listelerinde 
meydana gelen 
eksikliklerin, ilgili

siyasi partilerce 
tamamlanarak, 
YSK'ya bildirilmesi 
için tanının süre 
sona erecek.
-19 Haziran Salı: 
YSK'ca milletvekili 
kesin aday listeleri 
seçim çevreleri 
itibariyle ilan 
edilmek üzere;
il seçim kurullarına, 
Resmi Gazete, 
radyo ve televizyon
da yayınlanmak 
üzere ilgili mercilere 
gönderilecek.
Seçim çevrelerine 
ilişkin kesin aday 
listeleri il seçim 
kurullarına gönderile
cek. YSK tarafından 
birleşik oy pusulası 
basımına; basım 
tamamlandıkça 
bir plan dahilinde 
dağıtımına 
başlanacak.
Gümrük kapılarında 
kullanılacak oy 
pusulalarının basımı 
ve diğer araç ve 
gereçlerle birlikte 
ilgili seçim kurulları
na gönderilmesine

başlanacak.
-20 Haziran 
Çarşamba: 
Milletvekili kesin 
aday listeleri 
(bağımsızlar dahil) 
radyo, televizyon, 
Resmi Gazete ve 
illerde ilan edilecek.
-25 Haziran 
Pazartesi: 
Gümrük kapılarında 
oy verme işlemlerine 
başlanacak.
-RADYO VE TV 
PROPAGANDA 
SIRASI-
-8 Temmuz Pazar: 
Seçimlere katılan 
siyasi partilerin 
radyo ve televizyon 
propagandası 
için başvurularının 
ve propaganda 
sırasının belirlenmesi 
için kuraya 
katılacak temsilci
lerin YSK'ya 
bildirilmesinin 
son günü.
-10 Temmuz Salı: 
Siyasi partilerin 
radyo ve 
televizyonda 
propaganda 

sıralarının 
belirlenmesi için 
YSK'da kura 
çekilecek.
-11 Temmuz 
Çarşamba: 
Seçmen bilgi 
kağıtlarının 
seçmenlere dağıtımı 
tamamlanacak ve 
dağıtılamayanlar 
ilgili ilçe seçim 
kurulu başkanlarına 
teslim edilecek.
-12 Temmuz 
Perşembe: Seçim 
propagandası ve 
yasakları başlaya- 
cak.-15 Temmuz 
Pazar: Radyo 
ve televizyon 
propaganda 
konuşmaları 
başlayacak.
-16 Temmuz 
Pazartesi: 
Görevlilerle ilgili 
eğitim çalışmaları 
tamamlanacak.
-17 Temmuz Salı: 
Taksirli suçlardan 
hükümlüler ile tutuk
lu seçmen listeleri 
kesinleştirilecek.
-18 Temmuz 
Çarşamba: İlçe 
seçim kurulları, 
malzeme torbalarını 
sandık kurulu 
başkanlıklarına 
teslim edecek ve 
göreve hazır 
durumu getirilecek. 
-21 Temmuz 
Cumartesi: Seçim 
propagandası saat 
18.00'de sona erecek. 
-22 Temmuz Pazar: 
Oy verme günü. 
Seçim yasakları saat 
24.00'te sona erecek.

Öcalan’ın avukatına hapis cezası
Terörist başı 
Abdullah Öcalan'ın 
avukatlarından İrfan 
Dündar,, "örgüte 
yardım yataklık" 
suçundan 3 yıl 
9 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. 
2004 yılında 4 
itirafçı, terörist başı 
Öcalan'ın avukat
larından Mahmut 
Şakar ve İrfan 
Dündar'ın Kandil 
Dağı'nda PKK/KON- 
GRE-GEL örgütünün 
yöneticilerinden 
Zübeyir Aydar ile 
görüştüklerini 
ifade etmişti. Dündar 
ve Şakar, 2004 yılın
da Silopi'den Türki 
ye'ye giriş yaparken 
jandarma kuvvetleri

tarafından 
gözaltına alınmış 
ve ifadelerinin 
ardından serbest 
bırakılmıştı. 
Şakar ve Dündar, 
haklarında açılan 
dava kapsamında 
yaklaşık 3 yıldan 
beri yargılanıyordu. 
Bugün İstanbul 
12. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne 
devam edilen 

duruşmaya sanıklar 
katılmazken avukat
ları mahkemede 
hazır bulundu. 
Şakar'ın ifadesi 
alınamadığından 
dosyasının ayıran 
mahkeme heyeti, 
İrfan Dündar'ı 
"PKK/KONGRA-GEL 
örgütüne yardım 
yataklık" suçundan 
3 yıl 9 ay hapis 

cezasına çarptırdı

İl taşınmaz 19 Haziran’da satışa cıkıvo
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu 
(TMSF), muhammen 
bedelleri toplam 
4 milyon 321 bin 
242 YTL olan 
37 taşınmazı 
19 Haziran 2007 
Salı günü satışa 
çıkarıyor.
TMSF'den yapılan 
açıklamaya göre, 
açık artırma 
TMSF binasında 
yer alan konferans 
salonunda saat 
10.00'da 
gerçekleştirilecek. 
37 gayrimenkulun 
8'i Bursa, 
14'ü İstanbul, 
10'u KIrklareli, 1'i 

Tekirdağ, 4'ü 
Edirne'de yer 
alıyor. Taşınmazların 
5'i iş yeri, 1'i ev, 
1'i arsa, 16'sı tarla, 
10'u büro, 2'si . 
dükkan, 1'i daire, 
1'i ise villa 
niteliğinde 
bulunuyor. İstanbul 
Büyükada'da 
bulunan 840 
bin YTL muhammen 
bedele sahip villa, 
diğer taşınmazlar 
arasında en yüksek 
değere sahip olma 
özelliği taşıyor. 
Bu taşınmazı, 
454 bin 567 YTL 
muhammen bedele 
sahip İstanbul

Ayazağa'daki 
büro takip ediyor. 
Gayrimenkuller, 
muhammen 
değerlerinin 
yüzde 75'ini, 
rüçhanh alacaklar 
ile satış masraflarını 
geçmesi şartıyla 
en çok artırana 

ihale edilecek.
Verilen bedel 
muhammen 
değerin yüzde 
75'inden az olur 
ya da hiç alıcı 
çıkmazsa, ikinci 
satış 26 Haziran 
2007 Salı günü 
aynı adres ve 
saatte 
gerçekleştirilecek
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Emekli Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, GEMSIAD’ın konuğu oldu

“Türkiye’ye demokrasi 
yukarıdan sunulmy ştı f

Türkiye’nin demokrasi ve özgürlükler açısından sık sık sınıfta kaldığını 
söyleyen eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, genel seçimlerde parti başkan- 
larının beğendiği kişilere py verileceğini, meclisin 4 tane seçmeni olacağını söyle
di. YÖK’ün kaldırılması gerektiğini de savunan Selçuk, üniversitelerin özgür 
olmasını isterken, demokrasinin demokrat insanlarla kurulabileceğini söyledi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
GEMSlAD'ın konuğu 
olarak Gemlik'e 
gelerek "Türkiye ve 
Demokrasi" konulu 
konferans veren 
Yargıtay eski Başkanı 
Doç. Dr. Sami Selçuk, 
demokrasinin 
yukarılardan 
indirilerek halka 
dayatıldığını ve 
kabul ettirilmekte 
olduğunu söyledi. 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi 
Salonu’nda düzenle
nen konferansa 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt, Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu ve GEMSİAD 
üyeleri katıldı. 
GEMSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Şaban Yazıcı konfe 
ransın açış konuş
masında davetle 
gelen Sami Selçuk 
ile konuklarına 
teşekkür etti. 
Konuşmasına 
"Türkiye demokrasi 
ve hukuk açısından 
geri kalmıştır" 
diyerek başlayan 
Yargıtay eski Başkanı 
Sami Selçuk, "AB 
ülkelerinin hepsi 
ulus olma sürecini 
tamamlayarak 
ülkelerinde demok 
rasi ve hukukun 
yerleşmesini 
sağlamışlardır" dedi. 
Yurt bilinci ile toprak 
bilincinin de iyice 
bilinmesi gerektiğini 
ifade eden Selçuk, 
"Bir ülkede toprağın 
altına zehirli variller 
gömülüyorsa, orman 
yangınları sürekli 
çıkıyorsa, o ülkede 
yurt bilinci tartışıl
malıdır. Yurt bilinci 
nin sadece ben 
ülkemi ve yurdumu 
seviyorum demekle 
olmaz. Devlet yer 
altındaki zenginlikleri 
koruyup geleceğine 
bırakması lazım bu

da yurt bilincinden 
geçiyor" dedi. 
İşyerlerine verilen 
l/okonm i e» i rv» I »»zi r4z\ yaucııı^ı loııııidc uc 

değinen Selçuk, 
"Dil bilimi en önemli 
kültür varlığımızdır 
ama işyerlerine 
bakıyoruz yabancı 

isimler bizim dilimize 
neden sahip çıkmı 
yoruz. Amerikalı 
71 bin sözcük 
öğreniyor. Alman 
70 bin, Suudi 
Arabistan 12 bin 700 
Türkiye ise sadece 
6 bin civarında

sözcük öğreniyor. 
Bilgi toplumu 
varsa sözcükleri 
ı'yi bı'lmGİiyiZ VG 
dilimizi geliştirme 
Uy iz. Türkiye bu 
konuda diline sahip 
çıkmıyor" dedi.
Yargıtay Eski Başkanı

Doç. Dr. Sami Selçuk, 
konuşmasında 
hukuka da değine 
fek, "Hukuk bilinci 
bir toplumun uygar 
hale getirilmesinde 
en önemli konudur. 
Türkiye'de hukuk 
bilinci tam olarak 
oturmuş değil.
Yargıçların Mahke 
meye ve yasaya 
karşı bağımsızlığı, 
yargıcın başka yargı
ca karşı bağımsızlığı, 
kamu oyuna karşı 
bağımsızlığı, Yargıcın 
kendi görüşleri ve 
inancına karşı bağım 
sizliği olmalıdır. 
Bize demokrasi 
yukarıdan gelmiştir. 
Halk hiçbir zaman 
demokrasi konusun
da bilgilendirilmedi. 
Büyükler ne derse 
demokrasi öyle 

olmuştur." dedi. 
Fransa'yı bu konuda 
örnek gösteren Sel 
çuk, "Fransa özgür
lük düşüncesini kolay 
elde etmemiştir. 
Duygularla demok 
rasiyi yürütemezsiniz, 
demokrasi ancak 
insanlık bilinciyle 
idare edilir.
Türkiye'de ise de 
mokrasinin her 
boyutu noksan, 
önce devletten başla 
nılacak ve devlet 
bilimle yönetilir. 
Bilimle yönetilmeyen 
pikeler zulümle 
yönetilmiştir. Bunun 
jcirı Türkiye ün 
konuda hep hata 
yapmıştır ve 
özgürlük konusunda 
Avrupa'da sürekli 
sınıfta kalmaktadır." 
şeklinde konuştu. 
Düşünce özgürlüğü 
için 301 maddenin 
değiştirilmesi çağrısı
na Türkiye olumlu 
yanıt vermediğini ve 
AB’nin "Ülkende 
düşünce özgürlüğü 
yoksa bana gelme" 
diyerek kabul etme 
diğini ve devletin 
halkının sesli 
düşünmesini 
istemediğini söyledi. 
Mahkemelerin 
insanları süründürme 
yeri olduğunu de 
söyleyen Selçuk, 
"Bu nedenledir ki 
insanlar birbirlerine 
Seni mahkemeye 
veririm sürünürsün 
diyorlar" dedi. 
Sami Selçuk seçim 
yasasını da eleştir
erek "Seçim yasası 
ile parti başkanlarının 
belirlediği adayları 
seçiyoruz. Yani 
550 milletvekilini 
meclise giren 
partilerin genel 
başkanları seçiyor 
demektir. Yurttaşına 
hizmetten çok 
eziyet çektiren bir 
devlet olamaz.
Devlet ille de 
hukuka ve yasalara 
uyacak" dedi.
Az sayıda dinleyici 
nin katıldığı 
konferans sorularla 
son buldu.

Sandıktan ne çıkar?....
Sandıktan ne çıkacağını kestirmek güç.. 
AKP kurmaylarının tahmini şuymuş: 
En az 250, en fazla 300 milletvekilliği.. 
Bence, 290'nın üzerine çıkmaları ihtimali 

çok düşük..
Ama, 290'ların bir hayli altına inmeleri ihti

mali çok yüksek..
Niye mi?
CHP yüzde 20'lerin üzerine çıkarsa -çıkar - 

Demokrat Parti ile MHP de yüzde 12'lerin 
üzerinde bir oyla meclise girerse dengeler 
altüst olur..

En büyük darbeyi AKP yer..
Bir de bağımsızlar var.. Yaaaa...
Kürt adaylar..
Bakın..
AKP, Diyarbakır'da 67 bin oyla 8 milletvekili 

aldı..
Urfa'da 99 bin oyla 7 milletvekili..
Van'da 66 bin oyla 6 milletvekili..
Bir daha böyle avanta yok..
Durum 2002'den faklı..
AKP muhalefete düşebilir..
Hem de 270 ile.. 275 ile..
Beş eksikle.. Bir eksikle.. Kıl payı.. Olur mu 

olur., olacak..
2002'de yüzde 34 oyla Meclis'in yüzde 

66'sına sahip olan AKP 2007’de yüzde 
30'larla muhalefette kalabilir..

CHP'nin yüzde kaç alacağını kestirmek az 
çok mümkün..

Cumhuriyet mitingleri bazı mesajlar verdi..
Demokrat Parti'yi bilmiyoruz..
Merkez sağdaki birleşme yeni partiye ne 

getirdi, daha ölçemiyoruz..
Ama Meclise gelecekler..
MHP zaten kapalı kutu..
Genç Parti de..
Bu yüzden en zor seçim deniliyor..
Bu yüzden Erdoğan seçime çift sandıkla 

gitmek istiyor..
Referandum sandığı ile seçim sandığım 

yan yana koymak istiyor..
Cumhurbaşkam'm halk seçsin diyerek, mil

leti yanıltarak tek parti olarak meydanlara 
çıkmak istiyor..

Kafaları karıştırmak..
AKP'yi, demokrasiye inanan tek partiymiş 

gibi göstermek..
Böyle bir rüzgârla yelkenleri doldurmak..
Bu defa beleş yok...
Diyelim ki AKP 270 vekil ile geldi..
Tek başına hükümet olamıyor..
Erdoğan koalisyon kuramaz mı? Kurabilir..

Başbakan da olabilir..
Ama bu, Erdoğan'ın hiç istemediği bir 

senaryo..
Zaten bunu engellemek için didiniyor..
Anayasa değişikliğindeki ısrarın anlamı 

bu.. ।
Çünkü o zaman tek adamlığı yitirecek.. 

Hakimiyetini kaybedecek..
Düşünebiliyor musunuz?
Bence içine sindiremez..
Peki ne yapar?
Muhalefette kalmayı tercih eder..
Aslında 22 Temmuz Erdoğan için de en 

zorlu seçim..
276'nın altı hüsran olur..
Kabadayılık biter..

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUTUN 
OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Liseli öğrenciler 
ÖSS’yi protesto 
için yürüdü

Polisin yetkileri arttırıldı
Polisin yetkilerinin artırılmasına ilişkin yasayı Sezer onayladı.

Bursa'da 'Liseli 
Genç Umut' adlı 
bir grup, Osmangazi 
ilçesi Mahfel 
Mado önünde 
toplanıp Ahmet 
Vefik Paşa 
Tiyatrosu önüne 
kadar yürüyerek, 
ÖSS sınayım 
protesto etti. 
Bursa'da kendilerini 
Liseli Genç 
Umut olarak 
adlandıran bir 
grup öğrenci 
YÖK ve ÖSS 
sınavını protesto 
etmek için 
yürüyüş yaptı. 
Setbaşı köprüsü 
üzerinde bir araya 
gelen öğrenciler 
ellerinde trampet 
lerle şarkı söyledi.

Sık sık Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, ÖSS ve 
YÖK aleyhinde 
sloganlar atan 
öğrenciler, 
vatandaşların 
meraklı bakışları 
arasında Ahmet 
Vefik Paşa 
Tiyatrosu önüne 
kadar yürüdü. 
Burada kısa 
bir basın 
açıklaması 
yapan öğrenciler, 
YÖK ve ÖSS 
konusundaki 
adaletsizliklere 
değindi. 
Trampet çalıp 
sloganlar 
atan gençler, vatan 
daşların büyük 
ilgisini çekti.

Şiddet olaylarına 
daha etkin müdahale 
edilmesi amacıyla 
polisin yetkilerinin 
artırılmasına ilişkin 
yasa Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
tarafından onaylandı. 
Polis Vazife ve Selahi 
yet Kanunu'nda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanuna göre;' 
Emniyet güçleri, 
tecrübesi ve içinde 
bulunulan durumdan 
edindiği izlenime 
göre, kişileri ve 
araçları, bir suç 
veya kabahatin 
işlenmesini 
önlemek amacıyla 
durdurabilecek.
Polis, kimliğini 
gösterdikten 
sonra, kişinin 
kimliğini isteyebile
cek. Görevini 
yaparken direnişle 
karşılaşması 
halinde zor

kullanabilecek. 
Silah Ruhsatı, 
Sürücü Belgesi, 
Pasaport 
Başvurularında 
Parmak İzi Alınacak 
Her çeşit silah 
ruhsatı, sürücü 
belgesi ve 
pasaport almak 
için başvuranların 
parmak izi 
alınacak.
Gözaltına alınanlar, 
Türk vatandaşlığına 

başvuranlar, 
sığınma talebinde 
bulunanlar, 
polisler, özel 
güvenlik birimleri 
ve gerekli görülmesi 
halinde ülkeye giriş 
yapan yabancılar da 
parmak izi verecek. 
Toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerinin 
yapıldığı yerlerde, 
meslek kuruluşları 
ve sendikaların genel 
kurul toplantılarının 

yapıldığı yerin yakın 
çevresinde, halkın 
topluca bulunduğu 
yerlerde, idarecilerin 
talebiyle eğitim- 
öğretim kurumların- 
da, rektör veya 
dekanın yardım 
talebiyle yüksek 
öğretim kurumların- 
da, her türlü toplu 
taşıma araçlarında 
polis arama 
yapabilecek.
Polis, durdurduğu 
kişinin üzerinde 
veya aracında 
silah veya tehlike 
oluşturan bir eşya 
bulunmasından 
şüphelenirse 
gerekli tedbirleri 
alabilecek.
Kişilerin kesin 
hayati tehlikesi 
olduğu durumlarda 
emre gerek 
olmaksızın konut 
ve işyerlerine 
girilebilecek.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com Gemlik KBrfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Genç Parti’ye toplu katılım Güne Bakı
Ercüment ESEN
Genç Parti Gemlik 
İlçe Teşkilatı genel 
seçimler öncesi 
bir kez daha toplu 
katılımlara ev 
sahipliği yaptı. 
Önceki gün yaklaşık 
30 kişiden oluşan 
grup Genç Parti 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Başkanı Nizamettin 
Şanh'yı parti 
binasında ziyaret 
ederek, Genç 
Parti’ye üye kayıt
larını yaptırdılar, 
ilçemizdeki 
çeşitli siyasi parti 
teşkilatlarından 
istifa ederek, 
Genç Parti’ye 
katılan gençler, 
Genç Parti Genel 
Başkanı Cem Uzan'a 
ve Bursa 3. sıra 
Gemlik'li milletvekili 
adayı Ali Osamn 
Yavuz'a, 22 Temmuz 
2007 tarihinde 
yapılacak olan 
genel seçimlerinde

GP’liler gazetemizi ziyaret etti
Ercüment ESEN
Genç Parti 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Yönetim Kurulu 
ve Bursa 3. slra 
milletvekili adayı 
Ali Osman Yavuz, 
dün gazetemizi 
ziyaret ederek 
çalışmalarımız 
hakkında bilgi 
aldılar.
Genç Parti Gemlik 
İlçe Teşkilatı Başkanı 
Nizamettin Şanlı, 
Genç Parti Bursa 
Bölgesi 3. sıra mil
letvekili adayı Ali 
Osman Yavuz ile 
parti yönetim kurulu 
üyelerininde katıldı 
ziyarette gazetemiz 
sahibi Kadri Güler'i 
ve gazete çalışanları 
ziyaret ettiler.
Genç Partililer, ayrı

tam destek vererek 
gece gündüz çalışa
caklarını söylediler. 
Genç Parti İlçe 
Başkanı Nizamettrin 
Şanlı ise gençlerin 
topluca Genç 
Parti’ye katılmaların
dan dolayı memnun 
olduğunu, iktidar 
yolunda el ele hep 
birlikte başlattıkları 
yürüyüşe her geçen 
gün yeni üye 

ca gazetemiz sahibi 
Kadri Güler’e çiçek 
sundular.
Yerel meyda sorun
ları ile ilçemizdeki 
siyasi gelişmeler 
hakkında görüş 
alışverişinde 
bulunulurken, 
Kadri Güler 

kayıtları ile daha da 
güçlendiklerini 
söyledi.
Genç Parti Gemlik 
İlçe Teşkilatı 
Gençlik Kolları 
Başkanı Sezgin 
Mutlu İşe, Laik 
bir Türkiye için 
22 Temmuz 2007 
tarihinde yapılacak 
olan genel seçim
lerde özellikler 
gençlerin sandığa 

yerel medyanın 
sorunlarını bir 
kez daha dile 
getirerek, yaşanan 
güçlükleri anlattı. 
22 Temmuz tari
hinde yapılacak olan 
genel seçim öncesi 
ilçemizdeki siyasi 
gelişmelerinde 

gitmesini 
isterken,herkezin 
Genç Partini meclise 
gireceğini şimdiden 
kabul etmesi 
gerektiğini ifade etti. 
Partilerine yeni 
katılan yaklaşık 
30 yeni üye ile de 
ilçede daha da 
güçlendiklerini 
söylerken, yeni 
üyelerin parti 
rozetlerini taktı.

değerlendirildiği 
ziyarette Genç 
Parti Bursa Bölgesi 
3.sıra Milletvekili 
adayı Ali Osamn 
Yavuz, Genç 
Partini barajı . 
açacaklarını bir kez 
daha yenilerken, ikti
dara koştuklarını 
ifade etti. 
Bölgemizin başlıca 
geçim kaynağı olan 
zeytinciliği de 
değinen Yavuz, 
iktidara geldiklerinde 
zeytinin kilosunun 
6 YTL olacağını 
bir kez daha 
hatırlatırken, 
başta yerel 
medyanın ve 
gazetecilerin 
yaşadıkları sorunları
ma mecliste 
gündeme getircek- 
lerini vurguladı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sami Selçuk’u dinlerken
Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi 

Toplantı Salonu’nda yapılan konferansa 
katılım yüksek değildi.

Oysa iktidarın, açıklamalarını ve görüş 
lerini beğendiği bir hukuk adamının 
konuşmasını büyük bir kitle dinlemeli ve 
yararlanmalıydı. Bu sağlanamamış..

Yine de salonda yüze yakın dinleyici 
Sami Selçuk’u ilgi ile izledi.

Sami Selçuk, güzel bir konuşmacı..
Konuştuğunu dinletiyor.
AB’nin olmazsa olmaz savunucuların

dan..
YÖK’ü sert eleştirenlerden, 376 muhali

fi..
Bilhassa başörtüsü konusunda yaptığı 

açıklamalardan sonra AKP’nin ve SP’nin 
gözüne giren bir kişi..

O nedenle, her yere çağrılıp konuşturu
luyor.

Sami Selçuk, Türkiye’nin demokrasi 
kültürü olmadığını, halkın böyle bir istemi
nin bulunmadığı için bize demokrasinin 
yukarıdan sunulduğunu iddia ediyor.

Doğru da söylüyor.
Mahkemeler konusunda da şikayetçi 

olan Selçuk, mahkemelerin süründürme 
kapısı olduğunu, batı demokrasilerinde 
davaların bir celeşede bitirildiğini, adaletin 
geciktirilmediğini belirtiyor.

Türkiyenin demokrasi ve özgürlükler 
konusunda da sık sık sınıfta kaldığı için 
AB’ye giremediğini ve kapıda bekletildiği
ni savunuyor.

Selçuk, ayrıca seçimlerdeki yüzde 10 
barajını da eleştiriyor ve liderlerin seçtiği 
milletvekillerine oy verileceğini belirterek 
bunun demokrasiyle bağdaşmaz diyor..

Bazı görüşlerini katılmasak da, uzun 
zamandan beri düzgün bir konferansa 
tanık olduk diyebilirim.

2006-2007 eğitim ve 
öğretim yılı sona eriyor
İlköğretim ve ortaöğ 
retim okulları, yarın 
3 ay sürecek yaz 
tatiline girecek. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
2006-2007 eğitim- 
öğretim yılının 
tamamlanacağı 
bugün Van'a gide 
rek buradaki bir ilk 
öğretim okulunda 
öğrencilere karne 
dağıtacak.
Okul öncesi eğitim 
deki 640 bin 849 
öğrenci, ilköğretim 
okullarındaki 
10 milyon 849 
bin öğrenci ile 
liselerdeki 3 milyon 
386 bin öğrenci, 
2006-2007 eğitim- 
öğretim yılının 
başlayacağı 
17 Eylül'e kadar 
tatil yapacaklar. 
İlköğretim ve 
ortaöğretim 
okullarındaki 
600 bin civarındaki 

öğretmen ise 
sınavlar tamam
landıktan sonra 
Temmuz'dan 
itibaren .tatile 
başlayabilecekler. 
2007-2008 
EĞİTİM- 
ÖĞRETİM YILI 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
2007-2008 eğitim- 
öğretim yılı 
takvimine göre, 
okullar 17 Eylül 
2007'de açılacak. 
Yarıyıl tatili 
28 Ocak-8 Şubat 
2008 tarihleri 
arasında yapılacak. 
İkinci dönem 
11 Şubat 2008'de 
başlayacak ve 
13 Haziran 2008 
tarihinde sona 
erecek.
2008-2009 eğitim- 
öğretim yılının 
başlangıç tarihi 
de 15 Eylül 2008 
olarak belirlendi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Liste dışı vekillerden eve dönüş hazırlığı “Emekliler sandığa gitmeyecek”
Kimileri kırgın, kimileri 
kızgın ve küskün 
ayrılıyorlar siyasetten 
ve Meclis'ten. Küskün 
ve kırgın milletvekilleri 
arasında, 4.5 yıllık bir 
siyaset macerasının 
ardından, “zamansız 
ayrıldık, daha yeni 
alıştık” diyenler, “artık 
zamanı geldi” şeklinde 
düşünenler ve en 
önemlisi “siyaset 
meslek değil” yoru* 
münu yapanlar var. 
Akıllardaki soru ise 
liste dışı kalan mil
letvekillerinin bundan 
sonra ne yapacağı, 
siyasete yakın olup 
olmayacakları.
Liderleri tarafından 
aday gösterilmeyen ya 
da kendi iradeleriyle 
aday olmayan mil
letvekillerinin büyük 
çoğunluğu yeniden 
mesleklerine dönme 
hazırlığı yapıyor.
Kimileri ise Meclis dışı 
kalsalar da siyaset 
dışı kalmayacaklarını 
ve siyasete yakın ilgi

lerinin devam edeceği
ni söylüyor. Siyasete 
gönül rızası veya 
istemeden veda eden 
vekiller, yeni hayat
larında neler yapacak
larım değerlendirdi. 
KİTAPLARI ÇIKACAK 
AKP İstanbul

Milletvekili Nevzat 
Yalçıntaş: 
Siyasetin içinde yer 
alacak. İlmi konularda 
çalışmalarını kitap 
haline getirecek. 
Avrupa Müslümanları 
Birliği (EMU) şeref 
başkanlığını yürüten 
Yalçıntaş, "8 yıllık aktif 
siyaset artık kafi geldi. 
Siyasi faaliyetlere 
Meclis dışında da 
devam edeceğim. 
Partimin toplantılarına 
iştirak edeceğim. 
Türk Dünyasının 
Birleşmeleri ile ilgili 
kitabımı çıkaracağım. 
Avrupa Müslümanları 
Birliği'nin şeref baş 
kanıyım, bu konuda ki 
çalışmalarımı yoğun
laştıracağım" dedi. 
AKP Diyarbakır 
Milletvekili Aziz 
AkgükSiyasetin bir 
araç olduğunu, ve 
bunu da 4.5 yıllık 

vekillik süresinde 
kanıtladığına 
inandığını söyledi. 
Akgül, mesleğe dön
meden önce, “Mikro 
Kredi” projesini haya
ta geçireceğini ifade 
etti. Akgül, “Üniversit
eye dönmeden önce 
yarım bıraktığım 
“mikro kredi” işini 
bitireceğim ve 2010 
yılına kadar bu projeyi 
devam ettireceğim. 
Siyaset bir araçtır. Ben 
de bunu gösterdim. 
Bütün makamlar geçi
ci. Mikro kredi faaliyet
lerine devam edece 
ğim. Başkanı olduğu 
Türkiye İsrafı Önleme 
Vakfı çalışmalarım da 
son hızıyla devam 
edecek. Ben mikro 
kredi ile ilgili iyi 
işler yaptığımı biliyo
rum. Ve buna da 
devam edeceğim” 
dedi.

AKP Hakkari 
Milletvekili Fehmi 
öztunç: 
Siyasete Refah 
Partisi'yle başladı. 
Meclis'e AKP lis
telerinden girdi. 
Siyaseti Meclis dışın
dan devam ettirecek, 
ancak eski mesleği 
olan terziliğe geri 
dönmeyi düşünmüyor. 
Ankara'ya yerleşme 
kararı alan Öztunç, 
henüz ne iş yapacağı 
konusunda karar ver
miş değil. Öztunç, 
“Siyasete devam ede
ceğim. Şu an ne iş 
yapacağım konusunda 
henüz karar vermed
im. Eski mesleğim 
terzilik ve müteahhit
likti. Terzilik yapmaya 
cağım. Ayak üstü 
ticaret yapacağım. 
Ankara'ya yerleşe
ceğim ve siyaseti 
Meclis dışında sür 
düreceğim” değer 
lendirmesini yaptı.
CHP Adana 
Milletvekili Mehmet 
Ziya Yergök: 
Genel Başkanı 
Deniz Baykal'a karşı 
muhalefet hareketi 
içinde yer aldı. Niye 
listeye alınmadığını 
çok iyi bildiğini, 
bunun için kırgın 
olmadığını söylüyor.

Memur Sen Çatısı 
altında faaliyet 
gösteren Emekliler 
Birliği Sendikası 
(Emekli Bir-Sen) 
Genel Başkanı İsrafil 
Odabaş, "Siyasilerin 
kendilerine toplu 
pazarlık yetkisi 
içeren sendika 
kurma hakkı ver
medikleri" gerekçesi 
ile seçimde 
sandıklara gitmeye
ceklerini açıkladı. 
Siyasilerin 2.5 
milyon memura 
toplu pazarlık 
görüşmeleri hakkı 
olan sendika kurma

DSP'de Ahmet Tan'ın 
CHP'den milletvekili 
adayı olması 
nedeniyle boşalan 
Genel Sekreterlik 
görevine Genel 
Başkan Yardımcısı 
Masum Türker seçil
di. DSP Parti Meclisi 
Genel Başkan Zeki 
Sezer başkanlığında 
toplandı, toplantıda, 
DSP'nin önümüzdeki 
döneme ilişkin 
stratejileri değer
lendirildi. DSP Genel 
Sekreteri Ahmet 
Tan'ın partiden istifa 
ederek CHP'den mil

hakkını verdiğini 
dile getiren Odabaş, 
8 milyon emeklinin 
görmezlikten 
gelindiğini ve 
sendika kurma 
girişimlerinin hiçe 
sayıldığını savundu. 
Odabaşı, "Emekliler 
bu ülkeye hizmet 
eden ve devletten 
maaş alan vatan
daşlardır. İşveren, 
ise devlettir.
Emeklilere toplu 
pazarlık yetkisi olan 
sendika hakkını ver
medikleri gibi, onları 
sefaletle baş başa 
bıraktılar" dedi.

letvekili aday olması 
nedeniyle boşalan 
genel sekreterlik için 
seçimi yapıldı.
Seçimlerde Genel 
Başkan Yardımcısı 
Masum Türker ve 
PM üyesi Sait Kekeç 
yarıştı. Türker, 37 oy 
alarak DSP'nin yeni 
Genel Sekreteri oldu. 
Sait Kekeç ise 4 
oyda kaldı. Partinin 
istifalar nedeniyle 
boşalan diğer 
yönetim kademeleri 
içinse ilerleyen gün
lerde seçimlerin 
yapılacağı belirtildi.

1,100 YIL (K.D.V.) DAHİL 
ÜSTELİKTÜMKREDİ

KARTLARINA PEŞİN FİYATINA
I

12AYTAKSIT
ÖZELLİKLER

ASUS M2V-TVM ANAKART 
AMD 64 BİT 3000 CPU 
512 DDRR 667 MHZ RAM KİNSTON 
ASUS Ex. AX1050/TD/256/512 MB 
350 WATT ÇİFT FANLI KASA 
160 GB SATA 8 MB CACH HDD 
LG18XDVDRW 
MULTIMEDIA KLAVYE 
OPTİCALMAUSE 
500 WAH HOPARLÖR 
ASUS 8 MS LCD MONİTÖR 
LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ

BUNLARIN HEPSİ 
KARNE HEDİYESİ

■ Ofl. 5^3

NOHOKBILGISAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSfî

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

http://www.gemliknowox.com
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Emekli Paşalardan 
Erdoğan’a tepki

Deniz Baykal’a göre engel Erdoğan
Başbakan 
Erdoğan'ın televiz 
yon televizyon 
dolaşmakla 
suçla dığı emekli 
subaylardan 
tepki geldi.
Emekli Tümgeneral 
Erdal Sipahioğlu: 
Bizi hedef 
gösteriyor.
Emekli askerler 
terörün geldiği 
noktayla 
ilgili birikimlerini 
açıklıyorsa neden 
rahatsız oluyorlar, 
garip karşılıyorum. 
Başbakan dönsün 
aynaya baksın.
Emekli 
Tümgeneral 
Osman Özbek: 
Erdoğan sahibinin 
sesi gibi konuşuyor. 
Bu açıklamalar 
hakaret 
niteliğindedir. 
Bu tür sözler sahi 
binin, Barzani'nin, 
Talabani'nin, 
ABD'nin sözleridir. 
Özellikle bu 
dönemde bütün 
kanallar kapalı bize. 
Abdülhamit 
döneminde böyle

yasakçı bir anlayış 
ortaya konulmadı. 
Şimdi konuşmaya
cağız da ne zaman 
konuşacağız.
Emekli Tümgeneral 
Kürşat Atılgan: 
Türkiye'nin çıkarları 
doğrultusunda 
görüş açıklanması 
demokrasinin 
gereğidir. Sussun 
mu bu insanlar 
o mu isteniyor. 
Başbakan'ın 
sorması, gereken 
emekli askerlerin 
açıklamalarının 
neden yankı 
bulduğudur.
Bunun üzerinde 
düşünmesi 
gerekir.

CHP lideri Baykal, 
terörle mücadelede 
en büyük engelin 
Erdoğan olduğunu 
söyledi. Baykal, 
dünkü terör toplan
tısının “zirve” olarak 
algılanamayacağını 
da savundu.
Baykal, gerçekleş 
tirilen terör toplan
tısının “zirve” olarak 
algılanamayacağını 
da ifade etti.
Baykal, Kuzey 
Irak’taki terör varlığı 
sona erdirilmediği 
sürece Türkiye’deki 
terörün bitirilemeye
ceğine işaret etti. 
Baykal, Türkiye’yi

AKP seçim beyannamesi üzerinde çalışıyor
AKP, 22 Temmuz 
milletvekili genel 
seçimi için seçmene 
temel politikalarını 
ve vaatlerini 
sunacağı seçim 
beyannamesi 
üzerindeki çalış
malarını sürdürüyor. 
Başbakan Recep 

ABONE OLDUNUZ IVIU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

yönetenlerin Kuzey 
Irak konusunda 
dünyâyı ikna etme 
sorumluluğu 
bulunduğunu belirtti. 
Baykal Meclis’i 
olağanüstü 
toplama konusunda 
ise bu haftanın 
geçmesini bekleye
ceklerini bildirdi. 
CHP lideri Baykal, 
İtalya Başbakan 
Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı 
Massimo D’Alema 
ile parti genel 

merkez binasında 
görüştü. Yaklaşık 
50 dakika süren 
görüşmenin

Tayyip Erdoğan'ın, 
AKP'nin yeni 
genel merkez 
binasının açılışında 
partisinin 
milletvekili 
adaylarını tanıtırken 
açıklaması beklenen 
seçim bildirgesi 
üzerinde

ardından açıklamalar
da bulunan Baykal, 
Türkiye’nin çok 
önemli bir süreçten 
geçtiğine işaret

ederek, terörün 
toplumsal ve 
siyasal yaşamın 
temel ekseni haline 
geldiğini ifade etti.

çalışma sürüyor. 
Bildirgenin 
üzerinde son 
rötuşların yapıldığı 
öğrenilirken, 
Başbakan 
Erdoğan da 
bildirgenin 
hafta sonuna 
kadar hazırlahrriış 

olacağını söyledi. 
Bildirgede, 
derhokrasi ve 
işsizlik alanındaki 
başlıkların ön plana 
çıkarılması ve 
terörle mücadeleye 
de Özel önem . 
verilmesi 
bekleniyor
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Malki Cinayeti sanığı Oğuz 
Işıklı 9 yıl sonra teslim oldu

Deniz altındaki şehitler araştırılıyor

Bursa'da 1995 yılın
da işlenen işadamı 
Nesim Malki cinayeti 
ile ilgili tetikçi 
olduğu iddiasıyla 
9 yıldır aranan Oğuz 
Işıklı, avukatı ile 
birlikte Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
teslim oldu, 
Edinilen bilgiye göre, 
12 yıl önce Musevi 
asıllı işadamı Nesim 
Malki'nin İstanbul 
Yolu üzerinde aracın
da öldürülme olayına 
karıştığı iddiasıyla 
aranan Oğuz Işıklı 
(33) dün sabah 
saatlerinde avukatı 
Veysel Aşkın ile bir
likte Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
giderek teslim oldu. 
Cinayet soruştur
ması kapsamında, 
diğer sanıklarla 
birlikte açılan dava 
yakalanamadığı için 

ayrılan Oğuz 
Işıkh'nın, sorgusu
nun ardından 
hakim karşısına 
çıkarılacağı 
öğrenildi.
Oğuz Işıklı avukatı 
Veysel Aşkın ile 
birlikte Organize 
Polisi nezaretinde 
eli kelepçeli halde 
sağlık kontrolü için 
adliyeye getirildi. 
Adli Tıp'taki kont 
rolün ardından 
Işıklı, tekrar Acem 
ler'deki Organize 
ve Kaçakçılık Şube 
Müdürlüğü'ne 
götürüldü. Işıkh'nın 
avukatı Veysel Aşkın, 
Oğuz Işıkh'nın daha 
önce yurtdışında 
olduğunu belirterek, 
"Teslim oldu. Kendisi 
sırtındaki kamburu 
kaldırıp normal 
hayatına dönmek 
istediğinr söyledi. 
Kendisiyle ilgisi 

olmayan bir itham 
olduğunu, bunu 
temizlemek 
istediğini beyan etti'' 
diye konuştu.
Işıkh'nın Savcılığın 
talimatına göre 
sorgulanacağı ve 
daha sonra 
adliyeye sevk 
edileceği 
öğrenildi.
Öte yandan, 
Malki cinayeti 
davasında yargılanan 
Erol Evciıl'in de 
aralarında bulun
duğu sanıklar 
hakkındaki davanın 
da karar aşamasında 
olduğu bildirildi. 
Tetikçi olduğu iddia 
edilen Burhanettin 
Türkeş ve oğlu 
Muhammed Tayyar 
Türkeş ise geçtiğimiz 
günlerde İstanbul'da 
görülen duruşmada 
çete kurmak suçun
dan beraat etmişti.

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesinin 
(ÇOMÜ) talebi, 
Genelkurmay 
Başkanlığının izniyle 
yapılan Çanakkale 
Boğazı'nda "Deniz 
altındaki Şehitleri 
ve Şehitliklerimizi 
Araştırma Projesi" 
Çerçevesindeki 
çalışmalar başladı. 
Donanma 
Komutanlığı Yıldızlar 
Su Üstü Eğitim 
Merkezi Komutanı 
Deniz Kurmay Albay 
Murad Hatip'in lider
liğinde bir.grup 
dalgıç, düşman 
denizaltılar! tarafın
dan batırılan 
"Ceyhun" ve "Kios" 
nakliye gemilerinin 
batıklarına daldı. 
Çanakkale Yat 
Limam'ndan Recep 
Özbek'e ait "Misty" 
adlı tekneyle denize 
açılan' Kurmay Albay 
Hatip'in yanı sıra dal
gıçlar Mehmet 
Günaydın, Ercan 
Zeybek, Kemal 
Şaşmaz, Barış Özalp, 
Ergün Deniz Güldü 
ve Berkan

Yosmaoğlu ilk olarak 
7 Haziran 1915 tari
hinde Ingiliz "E-11" 
adlı denizaltı tarafın
dan Yapıldak köyü 
açıklarında batırılan 
"Ceyhun" adlı 
nakliye gemisine 
dalış yaptı.
Kurmay Albay Hatip, 
dalıştan önce dalgıç 
.grubuyla yaptığı 
planlamada, Yüzbaşı 
Nashmith komutasın
daki E-11 
denizaltısından atılan 
torpidoyla batırılan 3 
bin 500 grostonluk 
"Ceyhun" adlı gemi
den kurtulan 13 
denizcinin karaya 
çıkıp, Yapıldak 
köyüne gittikleri bil
gisine ulaştıklarını 
söyledi.
Halen yaklaşık 20 
metre derinlikte bulu
nan hatık geminin 

yıllarca direklerinin 
su üstünde gözük
tüğünü ve 1960'h yıl
larda Alman 
Damberk ve Aksoylar 
şirketleri tarafından 
geminin parçalarına 
ayrılıp, su yüzeyine 
çıkarıldığını anlatan 
Kurmay Albay Hatip, 
"Ceyhun batığına 
dalışın ardından, 
Çanakkale 
Savaşları 
döneminde 
cepheye personel, 
yiyecek ve giyecek 
götürürken Akbaş 
mevkisinde batırılan 
'Kios" adlı gemiye 
keşif dalışı yaptık. 
Daha sonra da 
Biga'nın Kemer 
köyü açıklarındaki 
'Rehber' 
ve 'Elenora* adlı 
batıkları inceleye
ceğiz" dedL

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

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

ÂCİLSATIUKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYWIZ

s s» & 
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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 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçrlçinde)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.
t A--_ _ _ _ _ _ Önünde İ15 m2Bahçeli . . _ _ _ _ _ _ _ _ '

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, KaskoDask, Acıbadem Sağlıkve
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP
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400 KİŞİLİK 
TERAS 
SALONUMUZDA 
KINA ve NİŞAN
CEMİYETLERİ 400Kİ5İLİKORGANİZASyONüMUZİÇİN
ULAŞIM DAHİL | O O O O O O

tersin süren
F İnş. Zeytine» Tirizin Son. Tk. Üd. Şti.
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Tel:5132474 Fax:5141021 11
L Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 • Umurbey / GEMLİK 

TEL: 0.224 525 17 00 -6516:0.536 570 65 97-m,suien.com.tr

suien.com.tr
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Imarzedelere ödeme 
3 Temmuz’da

imar Bankası'ndan 
bono alan 22 bin kişi 
ye 728 milyon 350 
bin 435 YTL ödenme
sine ilişkin 15 mad
delik bir ödeme 
planının hazırlandığı 
öğrenildi.
Bakanlar Kurulu'na 
gönderilen ödeme 
planında, mudilerin 
alacaklarının mevdu
ata çevrilerek, mah 
keme masrafları da 
dahil olmak üzere 3 
Temmuz 2007 itiba 
riyle ödeme yapıl
ması öngörülüyor. 
İmar Bankası'ndan 
bono alanlara ödeme 
yapılmasına ilişkin 
yasanın yürürlüğe 
girmesinin ardından 
konuya ilişkin 15 
maddelik ödeme 
planının Bakanlar 
Kurulu gündemine 
alındığı, konuya 
ilişkin olarak 
TMSF'ye tamim gön
derileceği öğrenildi. 
Yasa kapsamında, 
toplam 22 bin 517 
bonozedeye 728

I milyon 350 bin 435 
YTL tutarında ödeme 
yapılacak. Devlet 
borçlanma senet
lerinin toplam nomi
nal değeri 1 milyar 
23 milyon 672 bin 
YTL olarak belir
lenirken, ödemeler 
ise 728.3 milyon 
YTL işlem tutarı 
üzerinden yapılacak.

Plan kapsamında, 
mudilere 3 Temmuz 
2007 itibariyle 
ödeme yapılması 
öngörülüyor.
Bono alanların ala
caklarının mevduata 
çevrilerek, yasal 
faiziyle ödeneceği 
kaydedildi. 
Mahkeme mas
raflarının da ödeme 
planına dahil 
edildiği kaydedildi. 
DAVA AÇANLAR DA 
ALACAK
Yasa'da dava açsın, 
açmasın herkese 
ödeme yapılacağı 
öngörülürken, bu 
konuda ödeme 
planında farklı 
yöntemler 
izlenebileceği 
kaydedildi.
Yetkililer, dava 
açanların alacak
larının direk 
mevduat hesabına, 
açmayanların 
da vadesiz 
mevduat gibi değer
lendirilebileceğine 
dikkat çektiler.

BanKanın ortaK 
ve yöneticilerine, 
belirli derecede 
yakınlarına ve 
banka çalışanları 
için kurulmuş 
vakıflara ise 
ödeme yapılmaya
cak. Ödeme sistemi 
başvuruda bulunan
lar için geçerli 
olacak.

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 

onaylı C 0575234 nolu EUR.1 Belgesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

ERCAN SERAMİK SAN. ve TİC. A.Ş.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

7 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR 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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFOR ve BAYAN
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77
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

SATILIKVİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa 

GSM: (0.536) 222 0712

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 
bay • bayan aranıyor 

Tel: 5140766
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

KURMNUK re flDflKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VM

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0,532 779 91 94.

http://www.elkoyun.com
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SSK ve Bağ-Kur’lulara şevksiz tedavi
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
tarafından hazırlanan 
Sağlık Uygulama 
Tebliği'ne göre 
15 Haziran Cuma 
gününden itibaren 
SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı'na 
mensup vatandaşlar 
'sevk almadan' 
anlaşmalı özel veya 
üniversite has
tanelerinden sağlık 
hizmeti alabilecek. 
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar Vekili 
Uzm. Dr. Orhan 
Gümrükçüoğlu, 
uygulamanın sağlık 
sistemi içerisinde 
büyük bir rahatla
maya yol açacağını 
belirterek, SGK'nın 
uygulamaya ilişkin 
tüm hazırlıklarını 
tamamladığına 
inandığını söyledi. 
Gümrükçüoğlu, 
Hekimevi'nde sağlık 
muhabirleriyle kah
valtılı sohbet toplan
tısında bir araya 
geldi. Seçim nede 
niyle Sağlık Bakan 
lığı'nın tüm birim
lerinde en küçük bir 
gevşeme ve rehave 
tin söz konusu 
olmayacağını ifade 
eden Gümrükçüoğlu, 
sağlık hizmetlerinin 
yoğun seçim günde
minden etkilenmeye
ceğini bildirdi.

Bursa’da depo yangını korkuttu
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde faaliyet 
gösteren depoda 
^yangın çıktı.
Yangında, 50 bin 
YTL'lik maddi 
hasar meydana 
geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Yıldırım 
ilçesi Arabayatağı 
Mahallesi Su 
Deposu yolunda

Gümrükçüoğlu, SGK 
tarafından hazırlanan 
ve Resmi Gazete'de 
yayımlanan Sağlık 
Uygulama Tebliği'ne 
göre vatandaşların 
15 Haziran 2007 
tarihinden itibaren 
'sevksiz* özel ve 
üniversite has
tanelerinden sağlık 
hizmeti almaya 
başlayacağını hatır
latarak, bu uygula
manın sağlık siste
minde rahatlama 
sağlayacağını 
kaydetti. Sağlık 
Bakanlığı'nın uygula
maya ilişkin hazırlık
larından söz eden 
Gümrükçüoğlu, 
söz konusu tebliğin 
SGK tarafından 
hazırlandığını 
kaydederek, 
"Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun bu yön
deki -hazırlıklarını 

faaliyet gösteren 
Mehmet Ali Gür'e ait' 
elyaf deposunda, bir 
makinenin elektrik 
kontağı yapması 
sonucu yangın çıktı. 
Bu sırada depoda 
bulunan Mehmet Ali 
Gür'ün babası Hüsnü 
Gür, yangını kendi 
imkanlarıyla 
söndürmeye çalıştı. 
Alevlerin kısa sürede 

tamamladığına 
inanıyorum. Biz 
Sağlık Bakanlığı 
olarak uygulamanın 
takipçisi olacağız. 
Karar SGK'ya ait olsa 
bile bizi ilgilendiren 
hususları değer
lendiriyoruz. Eğer bir 
hasta bir yere gide
cekse mutlaka gider 
ve gitmelidir. 
Dolayısıyla vatan
daşların istedikleri 
hastaneye direkt 
sağlık karnesi ile 
gitmesi, sevk alırken 
harcanan kırtasiye ve 
zaman israfını 
önleyecektir" diye 
konuştu.
Ğümrukçuoğlu, 
SGK yöneticileri 
ile uygulamanın 
başlamasına az 
bir süre kala 
görüşmelerinin 
devam ettiğini 
açıkladı.

binayı sarması 
üzerine olay yerine 
çağrılan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne bağlı 
ekipler, yangına 
müdahale etti.
Bazı itfaiye 
görevlileri dumandan 
zehirlenirken, yangın 
yaklaşık 1 saat süren 
çalışmalar sonucu 
söndürüldü.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası iç piyasa anketi yaptı

“Piyasada nakit dönmüyor”
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
tarafından her ay 
gerçekleştirilen İç 
Piyasa Anketi Mayıs 
ayı sonuçları 
reel sektörün en 
büyük sıkıntısının 
nakit sıkıntısı 
ve ödemelerde 
karşılaşılan sorunlar 
olduğunu bir kez 
daha ortaya koydu. 
BTSO'nun her ay 
düzenli olarak 
gerçekleştirerek 
sonuçlarını kamu 
oyuyla paylaştığı İç 
Piyasa Anketi'nin 
Mayıs ayı sonuçları, 
yeni sezonla birlikte 
satışlardaki 
hareketliliğe işaret 
ederken, reel sek
törün kanayan yarası 
"nakit sıkıntısı"na da 
bir kez daha dikkat 
çekti. Bursa kent 
içinde, Kapalıçarşı ve 
civarıyla özellikle 
perakende ticaret 
yapan firma sahipleri 
ve yetkilileriyle 
gerçekleştirilen 
ankete katılan işyeri 
sahipleri ve yet 
kinlerinin yüzde 
37.12'si "Mayıs ayın
da satışlarınızın 
durumu ne oldu?" 
sorusuna "Arttı" 
yanıtı verdi.
Katılımcıların yüzde 
32.93'ü satışlarının 
azaldığını, yüzde 
29.95'i de "Hiçbir 
değişiklik olmadı 
ğım" ifade etti. 
Nisan ayında 
satışlarını arttırdığını 
ifade edenlerin oranı 
yüzde 33.1 olarak 
gerçekleşmişti. 
BTSO'nun Mayıs ayı 
anketinde katılım
cılara "Reel sektörün 
içinde bulunduğu 
sıkıntıların en önem

Acemi şoför operasyonunda 
biri doktor üç kişi tutuklandı

lisi hangisidir?"
sorusu yöneltildi. 
Yüzde 67.69 ile 
"Nakit sıkıntısı/ 
ödemelerde yaşanan 
sıkıntı", yüzde 16.47 
oranıyla "İç piyasada 
talep düşüklüğü", 
yüzde 12.8'i "Vergile 
rin yüksekliği", yüzde 
3.04 oranıyla da 
"Alışverişlerde kredi 
kartı kullanımının 
yaygınlığı" cevapları 
verildi. "En önemli 
sıkıntı" olarak "nakit 
sıkıntısı ve ödeme 
lerde yaşanan sıkın- 
tı"yı gösterenlerin 
oranı’ Ocak tâ yüzde 
54, Şubat'ta yüzde 
59.45 ve Mart'ta da 
yüzde 65 ve Nisan 
ayında da yüzde 72 
olarak sürekli yük
seliş ivmesi kaydet
mişti.
Katılımcılara yön
lendirilen "Gelecek 
ay ki satışlarınıza 
ilişkin beklentileriniz 
ne yöndedir?" 
sorusuna, yüzde 
46.98'i 'Artmasını 
bekliyoruz', 27.1 
oranında 'Düşüş 
bekliyoruz' yanıtını 
verdi. Ankette, 
"Ürünlerinizin 
fiyatlarında geçen 
ay içerisinde indirim 
yaptınız mı?" 

sorusuna ise yüzde 
68.87 oranında 
'Hayır', yüzde 31.13 
oranında da 'Evet' 
cevabı verildi. 
Katılımcılara göre, 
son zamanlarda 
en sıkıntıda olan 
sektör ise; yüzde 
50.33 ile bu ay da 
tekstil ve konfek 
siyon sektörü oldu. 
Tekstil ve konfek 
siyonu, yüzde 8.69 
ile inşaat, yüzde 
8.07 ile elektrik 
elektronik, beyaz 
eşya, yüzde 5.59 ile 
gıda ve yüzde 3.72 
ile de sağlık sektörü 
sıkıntıda olduğu 
düşünülen sektörler 
sırlamasına girdi. 
Yüzde 23.6'sı 
"Diğer" yanıtını 
verdi. Anket 
katılımcılarının 
yüzde 17.48*i otomo
tiv, yüzde 14.47'si 
tekstil konfeksiyon, 
yüzde 10.84'ü gıda, 
yüzde 10.24'ü elek
trik, elektronik ve 
beyaz eşya, yüzde 
9.64'ü inşaat, 
yüzde 3.61'i 
sağlık, yüzde 
2.4'ü turizm-otel 
eğlence ve yüzde 
31.32'si de diğer 
sektörlerde faaliyet 
gösteriyor.

Bursa’da şüpheli ölüm
Bursa’da özürlü 
olduğu ve sürekli 
ilaç kullandığı 
bildirilen şahıs 
evinde ölü bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Gülbahçe 
Mahallesi 
Vardar Sokak'ta 
oturan 59 yaşındaki 
Abdul Vardar 
evinde

anlaşıldı. 
Cumhuriyet 
savcısının 
incelemesinin 
ardından Abdul 
Vardar'ın cesedi 
otopsi için Adli 
Tıp Kurumu 
Morgu'na 
kaldırıldı.
Abdul Vardar'ın 
uzun süredir 
ilaç kullandığı 
ve özürlü olduğu 
belirtildi.

fenalaşarak 
hayatını kaybetti. 
Kardeşi Aslan 
Vardar(53) 
eve geldiğinde 
ağabeyinin 
cansız bedeni ile 
karşılaştı. İhbar 
üzerine olay 
yerine gelen 
sağlık ekiplerinin 
incelemesinin 
ardından 
Abdul Vardar'ın 
öldüğü

Bursa’da, sınava 
girmeden 
117 kişiye 
kamyon ve TIR 
ehliyeti verdiği 
iddiasıyla gözaltına 
alınan 2 sürücü 
kursu yetkilisi 
ile bu kişilere 
kurula girmeden 
sağlık raporu 
düzenlediği iddia 
edilen bir doktor 
tutuklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Mali 
Büro Amirliği 

ekipleri tarafından 
düzenlenen 
operasyonla 
2 ila 3 bin YTL 
karşılığı sınava 
girmeden sahte 
belge düzenleyip 
kamyon ve 
TIR0 ehliyeti verdiği 
ileri sürülen sürücü 
kursu sahibi ve 
müdürü ile sağlık 
kuruluna girmeden 
rapor verdiği iddia 
edilen biri emekli 6 
doktor gözaltına 
alındı.
İlkokulu mezunu 
dahi olmayan kişilere 
sahte diploma ve 

belgelerle kamyon 
ehliyeti düzen
lendiğini belirlenen 
zanlıların 3-4 ay 
içinde 117 kişiye 
sahte belge ve rapor
larla ehliyet verildiği 
anlaşıldı. Devleti 50 
bin YTL zarar uğrat
tıkları iddia edilen 
sürücü kursu sahibi 
E.K (47), sürücü 
kursu müdürü I.Ç. 
(39) ile doktor M.D. 
(38) tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
Diğer zanlılar ise 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı.
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Bursa Festivali başladı
Türkiye'nin en uzun 
soluklu kültürel 
etkinliği 46. Ulusla 
rarası Bursa 
Festivali başladı. 
Bursa Bölge 
Devlet Senfoni 
Orkestrası'nın, 
Moskova Balalayka 
Dörtlüsü ile aynı 
sahneyi paylaştığı 
konser BursalI 
sanatseverler tarafın
dan ilgiyle izlendi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
konser öncesi yaptığı 
konuşmada kentin 
vazgeçilmez kültür 
sanat etkinliği olan 
festivalin bu yıl da 
renkli geçeceğini

söyleyerek, festival 
programı hakkında 
bilgiler verdi. Başkan 
Şahin, "Dünya çapın
da ün yapan usta 
sanatçıları bu yıl da 
kentimizde ağırlaya

cağız. Festival, geniş 
bir kültür ve sanat 
yelpazesi içinde 
hemşehrilerimize 
keyifli yaz akşamları 
yaşatacaktır" dedi. 
Konuşmanın ardın

dan sahne alan 
Bursa Bölge Devlet 
Senfoni Orkestrası 
ve Balalayka 
Dörtlüsü sanatsever
lere unutamayacak
ları bir gece yaşattı.

ÖSS’ye girecek 
öğrencilere çağrı

İLKÖĞRETİM OKULU
YAZ KURSU AÇILIYOR

ÖZEL AYKENT

M

ABONE 
OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Milli Eğitim 
Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
17 Haziran Pazar 
günü yapılacak 
Öğrenci Seçme 
Sınavı'nın 
(ÖSS) eleme 
sınavı olduğunu 
belirterek, 
"Herkesin birinci, 
ikinci, üçüncü 
olma ihtimali 
yok. Bu sınavda
kazanmak da kaybet
mek de var" dedi. 
Çelik, 17 Haziran 
Pazar günü yapılacak 
olan ve 1 milyon 
640 bin 259 adayın 
katılacağı ÖSS 
öncesinde öğren
cilere başarı diledi. 
Bu tür sınavların 
sıralama sınavları 
olduğunu kaydeden 
Çelik şöyle konuştu: 
"Netice itibariyle 
ÖSS'ye giren 100 
öğrencimizden 10'u 
bir lisans programına 
yerleşiyor. Bunu

ŞİİR KÖŞESİ

KİMLER KATILABİLİR ?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR ? 
Yüzme branşı haftada 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR ?
KURS ÜCRETİ AYLIK (24) SAAT
Yüzme 160 YTL.

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR ?
1 .Dönem : 2 Temmuz - 27 Temmuz
2 .Dönem : 30 Temmuz - 24 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM ? 
18 Haziran 2007 tarihinden itibaren 
okulumuza gelerek kursa kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel: 513 50 84 www.aykentilkogretim.k12.tr

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

D. Ali BAYDAR
Seçime Doğru

Ülkemizde yaz geldi, buğdaylar biçim biçim 
Önümüzde var, 22 Temmuz’da büyük seçim 
İnşallah çıkar, hayırlı bir Başbakanımız 
Ekonomisi güzel huzurlu seçim, .
Türkiye bekliyor akıllı bir rejim.

Sîzleri bekleye bekleye bir hal olduk 
İşler durdu, işyerlerinden kovulduk 
Seçim sonrası Türkiye için hayırlı bir koltuk 
Zum ve sefillikten hepimiz yorulduk 
Suçluyu bırakıp, haklılarla yoğrulduk.

Yağmur yağdı bacamızın damına 
Önem vermedik şehitlerimizin kanına 
Namus ve şerefimizi korumak suç muydu? 
Gönül verdin, traşsız püsküllü dayına 
Acı çektirdin yetime, eniştesiz kayına.

Sabrettik önem vermedik üçe beşe
Ülkeyi soyanlar dört değil odu sekiz köşe
Demir Ali der; Aklım ermedi bu işe
Güç verin bize, içimize dolsun aradığımız neşe 
Unutmayalım, merhaba diyelim kardeş, kardeşe.

hepsi biliyor. Dolayı 
sıyla bu bir eleme 
sınavıdır. Herkesin 
birinci, ikinci, üçüncü 
olma ihtimali yok. 
Dolayısıyla bu sınav
da kazanmak da 
kaybetmek de,var." 
Öğrencilerin sınava 
hazırlık döneminde 
ellerinden geleni . 
yaptıklarını kaydeden 
Çelik, sayılı günler 
kala sınavla ilgili 
strese, gerilime 
girmenin anlamı 
olmadığını ifade etti. 
Üniversite adaylarına 
rahat olmaları çağrısı 
yapan Hüseyin Çelik, 
sınavın dünyanın ' 
sonu olmadığını 
söyledi.
Çelik sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Öğrenciler de 
veliler de 'Sınavı 
kazanamadım 
dolayısıyla benim 
için hayat bitti* 
gibi bir yaklaşım 
içerisinde olmasınlar. 
Öğrencilerimizin, 
gençlerimizin 
bizatihi kendileri 
bizim için çok 
değerlidir. Başarılı 
olsalar da başarısız 
olsalar da onları 
seviyoruz.
Ama tekrar bir şeyin 
altını çizmek istiyo
rum. Bu sınavda 
birisi birinci olacak, 
birisi birbuçuk 
milyonuncu olacak. 
Bu bir eleme, 
sıralama sınavıdır. 
Kaybedenler çok ı 
başarısız şeklinde 
bir anlam çıkarılması 
da yanlış olur. Bütün 
gençlerimize tekrar 
başarılar diliyorum."

KRŞCDC BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Korfez Ofset n° = 3/b geml|k^■**'*** Tel : (0.224) 513 96 83
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Fax: 0.224 513 35 95

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Dojo Karate Kuşak Terfi sınavı yapıldı
Seyfettin SEKERSÖZ 
Üç ayaktan 
oluşan Karate 
Liginin birinci 
ayağı olan 
Bursa Bölge 
Şampiyonası 
müsabakalarında 
64 öğrenci 
Kuşak terfi 
sınavında başarı 
göstererek 
terfi ettiler.
Gökhan Özler'e 
ait Gemlik Dojo 
Karate Kulübü’nde 
yapılan terfi 
sınavında Hazel 
Kıran Kata'da 3, 
Kumite'de 1, 
Gamze Uygan 
Kata'da 5, 
Kumite'de 2, 
Ece Kandiyar

Kata'da 5, 
Kumite'de 2, 
Beste Kandiyar 
Kata'da 6, 
Kumite'de 3,

Halil Topçu 
Kada'da 4, 
Kumite'de 3, Mert 
Paker Kumite'de 1, 
O. Gani Arslan

Kumite'de 3, 
Furkan Ispir 
Kumite'de 3, 
Sertan Yavuz 
Kata'da 5,

Kumite'de 6, Göktay 
zler kata'da 5, 
Kumite'de 3, Mert 
Kara Kata'da 6, 
Kumite'de 5, Orhan

Ağırman Kumite'de 2 
sırayı alarak kuşak 
terfi sınavının birinci 
ayağını geçmeyi 
başardılar.

Cengiz Bıyıkh’ya 
İznikspor’dan teklif geldi

Milli Takım düşüşte i
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Öz Karadenizspor'un 
başarılı hocası 
Cengiz Bıyıklı'ya 
Bursa Süper Lig 
takımlarından 
İznikspor’dan 
teklif geldiği 
öğrenildi.
Bu sezon oynadığı 
maçlarla grubunda 
averajla ikinci 
sırada bulunan 
Öz Karadenizspor'un 
başarılı höcaSı 
Cengiz Bıyıkh’ya

, gelen teklife 
oylumlu cevap 
vermesi durumunda 
gelecek sezon 
İznikspor'un 
başında olacak. 
Gelecek âezon 
hedefini üçüncü 
lig olarak belirleyen 
İznikspor'un

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
*....*' • '■ ' "■........ . . -... .... .. •• ' T ' =

yaptığı teklifi 
değerlendireceği 
öğrenilen Cengiz 
Bıyıklı'nın daha 
önce futbolcu 
olarak formasını 
giydiği İznikspor'a 
beraberinde 
Gemlik'ten futbolcu 
da götürmesi 

bekleniyor. 
Süper ligde 
takımı bulunmayan 
Gerhlik'in en 
azından bu 
takımlardan 
birini çalıştıran 
hocası olması 
sporseverleri 
sevindiriyor.

Uluslararası Futbol 
Federasyonları 
Birliği (FIFA), 
haziran ayı dünya 
sıralamasını 
açıkladı.
Dünyâ klasmanında, 
2008 Avrupa Futbol 
Şampiyonası 
elemelerinde 
Bosna Hersek'e 
3-2 yenilen A Milli ; 
Futbol Takımı, bu 
ayki sıralamada 
2 basamak 
gerileyerek 21. 
sıraya düştü.
Uzup bir aranın 
ardından nisan ayı 
içinde yeniden ilk 
20 takım arasına 
girmeyi başaran A 
Milli Futbol Takımı, 
ilk 20 arasında 
sadece 2 ay kalabildi 

. ve yeniden ilk
2Ö'nin dışına çıktı. 
Son dünya şam 
piyonu İtalya, nisan 
ayında kazandığı bir
incilik koltuğuna bu

ay da sahip çıktı. 
Fransa, 2 basamak 
birden çıkarak uzun 
bir aranın ardından 
ikinciliğe yükseldi. 
Haziran ayında 54 
puan birden kaybe
den Brezilya ise 3. 
sırada yer bulurken, 
son dünya şampiy
onasına ev sahipliği 
yapan Almanya 
4'üncülüğe yerleşti. 
Son 4 yıl içinde 
yapılan resmi ve 
dostluk maçlarının 
değerlendirilmeye 
alındığı klasmanda, 
Arjantin 5, Portekiz 
6, Ispanya 7,

İngiltere 8, Hollanda 
9 ve Çek 
Cumhuriyeti 10. 
sırayı aldı. 
A Milli takımın 
Avrupa 
Şampiyonasındaki 
rakiplerinden 
Yunanistan, 15. 
sıraya çıktı. Bosna 
Hersek, bu ay en 
büyük sıçramayı 
yapan takım oldu ve 
48. sıradan 28. 
sıraya yükseldi. . 
Norveç ise 49. 
sıradan Jb’ncılıga 
çıkarken, Macaristan, 
57'ncilikten 
66'ncılığa düştü.

GEMİİK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)

Filmin Adı Seanslar
PANTN LABİRENTİ 14.oo - 17.00 ■ 20.30
EMRET KOMUTANIM ŞAH-MAH 14.15 - 16.30 - 20.45

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

SIRADIŞ1 SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30

GemlikKMez ABONE OLDUNUZ MU?
■Banc® ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

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

ı.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
%25c4%25b1.com
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Baş dönmesi hafife almayın
Hacettepe Üniversite
si Tıp Fakültesi Kulak 
Burun Boğaz 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Taner Yılmaz, baş 
dönmesinin kesinlik
le hafife alınmaması 
gerektiğini kaydetti. 
Prof. Dr. Taner 
Yılmaz, tansiyon, kan 
şekeri yükselmesi ya 
da düşmesi ve kalbin 
düzensiz atması 
sonucu oluşan göz 
kararması gibi bazı 
durumların, kişi 
tarafından baş dön
mesi olarak yorum
landığını belirterek, 
baş dönmesinin 
kişinin hareketsiz 
iken hareket algıla
ması anlamına 
geldiğini belirtti.
"Örneğin, yerin ayak
ların altından kay
ması ya da çevrenin 
kişi etrafında dön
mesi hissi gerçek bir 
baş dönmesidir" 
diyen Yılmaz, baş 
dönmesinin kesinlik

Egzersiz

kontrol 
edin

le hafife alınmaması 
ve mutlaka doktor 
kontrolünden 
geçilmesi gerektiğini 
bildirdi.
Bu tarz baş dön
melerinin, denge sis
teminde bir sorun 
bulunduğunun 
göstergesi olduğunu 
kaydeden Yılmaz, 
"Denge sisteminde 
sorun olan kişi, 
alışveriş merkez
lerinde yürüyemez, 
vitrinlere bakamaz, 
kalabalık yerlerde

Yeni bir araştırmada, 
yüksek tansiyon ya 
da hipertansiyon - 
hastalarında egzer
sizin kân basıncını 
düşürmede ve kalp 
atışını kontrol altına 
almada yardımcı 
olduğu belirtildi. 
Laterza ve meslek
taşları tarafından 
yapılan araştırmada, 
4 ay boyunca 

insanların üstüne 
üstüne geldiğini 
hisseder. Yolda 
yürüyemez, çünkü 
düşme ve kendine 
zarar verme ihtimali 
yüksektir. Araç kul
lanamaz, çünkü kaza 
yaparak kendine ve 
başkalarına zarar 
verme olasılığı yük
sektir, ki bu durumlar 
ölümle bile sonuçlan
abilir" dedi.
Yılmaz, baş dönmesi 
olan kişide tümör 
bulunup bulun

haftada 3'er saat egz
ersiz yapan 40'11 
yaşların ortasındaki 
11 hipertansiyon 
hastası ile egzersiz 
yapmayan 9 hiper 
tansiyon hastası 
takip edildi.
Tansiyonu 
normal seyreden 
12 kişilik bir grup da 
araştırmaya dahil 
edildi. Araştırmanın 

madığının mutlaka 
kesinleştirilmesi 
gerektiğine işaret 
ederek, tümörün çok 
nadir görülen bir 
durum olduğunu da 
anımsattı.
"İç kulaktan kay
naklanan baş dön
meleri ani başlar. Çok 
şiddetlidir.
Beraberinde şiddetli 
bulantı ve kusma 
vardır. Şuur açıktır ve 
hiç kaybedilmemiştir" 
diyen Yılmaz, bu tür 
hastalara diyet uygu
landığını (tuz 
azaltılıp, bol su içirt
ilir) kaydetti. Yılmaz, 
diyetin yeterli olma
ması durumunda ise 
ilaç tedavisini baş
landığını, en son aşa
manın ise ameliyat 
olduğunu söyledi. 
Yılmaz, pozisyonel 
baş dönmelerinin bir 
ya da iki seyanslık bir 
manevrayla (başın 
yarım daire kanalı 
boyunca çevrilmesi) 
düzeltildiğini bildirdi.

sonucunda egzersiz 
eğitimi yapanlarda 
kalp ritmi ve kan 
basıncını kontrol altı
na almaya yardım 
eden sinir reflek
slerinin 
geliştiği görüldü. 
Bunun da hipertan
siyon hastalarında 
kan basıncının 
düşmesine yardım 
ettiği belirtildi.

Yeterince uyumama 
kalbe zararlı

Kronik uykusu
zluğun kalp krizi ve 
kalp ve damar 
hastalıkları riskini 
arttırdığı bildirildi. 
ABD'de 
Pennsylvania Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
tarafından yapılan 
bir araştırma, uzun 
süre devam eden 
uyku kaybının 
sadece dikkat kaybı, 
sinirlilik ve benzeri 
problemlere yol 
açmakla kalmayıp 
aynı zamanda fizy
olojik rahatsızlıklara 
da yol açtığını ortaya 
koydu. Araştırma 
kapsamında gönüllü
lerin öncegünde

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.coin

10'ar saat, sonra da 
4'er saat uyutulduğu, 
elektrokardiyogram- 
larla yapılan 
incelemede, yeterli 
uyuyanların kalp
lerinin daha hızlı 
attığı, uyku eksikliği 
olanlarda ise kalp 
atışının önemli 
ölçüde az olduğunun 
tespit edildiği 
kaydedildi.
Araştırmacılardan 
Siobhan Banks, kısa 
süreli uykuların 
kalp ve damar 
hastalıkları riskini 
ciddi şekilde art
tırdığını ve bunun 
ölüme yol açabile
ceğini ifade etti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye H0
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 EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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 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 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

14 Haziran 2007 Perşembe 
YŞİM ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 83 
Tel: 5121145 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 34 SAYI : 2775 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coin
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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
Airfel Kombi 

H Airfel Petek (6mt) 
9 Airfel vana 12 adet 

Fırat folyolu boru tesisatı 
gt^ Dogalgaz iç tesisat 

^.ıoo.oor.

VARAN2

Mak. Müh.
Erdal DOĞRU

KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL 

İ 60.00- YTL’den başlayan taksitler

Mak. Y. Müh. 
Mahmut KÖKBIYIK

ARTIK KİMSE 
KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK
Tel: 513 54 92 - Fax: 513 55 36

n



2006 - 2007’DE 2006 - 2007 'de

DÜNYA

Mevlananın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü

TÜRKİYE

Sanat €ğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYE 1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni'nde TÜRKİVC 3.LÜĞÜ

DERECESİ
»007-1008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR.

Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer” 

Adres: Radar Cad. No : 170 Yalova 
Tel : O 226 811 04 74

Sosyal Bilimler Olimpiyadı'ncJa 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADAlVn 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA

www.yucebilgili.com

GemlikKörfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

15 Haziran 2007 Cuma 5vww.gemlikkorfezgazetesi.com infp@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

Seçmen bilgi kağıtlarının 
dağıtımı sürüyor
Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 
işlemi, 12 .Temmuz Perşembe 
günü tamamlanacak. Sayfa 7’de

Oy pusulalarının basımına 
19 Haziran’da başlanacak
YSK, oy pusulalarının basımına 
ve dağıtımına 19 Haziran 2007 
günü başlayacak. Haberi syf 7’de

Marmara Denizi’nde başlatılan incelemeler sona erdi

Marmara'da deprem alarmı
İstanbul Teknik Üniversitesi 

(ITÜ) ve Fransızların Deniz 
Araştırma Merkezi IFREMER'e ait 
Le'Atalante araştırma gemisi ve 
Nautile denizaltısı ile Marmara 
Denizi dibinde yapılan araştır
malarla ilgili bilgi yeren İTU 
Maden Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve Proje Araştırma Genel 
Koordinatörü Prof. Dr. Naci 
Görür, Marmara Denizi’nde aktif 
faylar boyunca bazı akışkanların 
(su ve gaz) çıkışının olduğunun 
saptandığını söyledi. Syf 3’ de

35 yaşına giriyoruz
Gazetemiz Gemlik KÖRFEZ 34. yıllık 
yayın yaşamını bugün tamamlaya 
rak, yarın 35 yaşına basıyor. 16 
Haziran 1973 tarihinde ilk sayısını 
çıkaran Gemlik Körfez, 29 yıl haftalık 
olarak yayınlandıktan sonra, 2 Şubat 
2002 tarihinden beri de günlük ola 
rak yayınlanıyor.

CBAL tO.ncıı mezunlarını verdi
Celal Bayar Anado 
lu Lisesi okul bahçe 
sinde düzenlenen 
törende 150 öğrenci 
keplerini havaya 
atarak, mezun olma 
nin sevincini yaşa, 
di. Okul birincisi 
Said Sönmez yaş 
kütüğüne plaketini 
çaktı. Sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

35. yaş
“Yaş otuzbeş! Yolun yarısı eder, .
Dante gibi ortasındayız ömrün... ”
Bu dizeler ünlü şair Cahit Sıtkı Tarancı’ya 

aittir.
Tarancı, burada 35 yaşın insan ömrünün 

ortası olduğunu, delikanlılık çağının geride 
kaldığını, olgunluk çağının başladığını anlatır.

Gemlik Körfez de gençlik çağını geride 
bırakarak olgunluk çağına giriyor.

Gemlik Körfez, 34 uzun yılı geride 
bırakarak, Gemliklilere güzel bir gazete çıkar
manın heyecanını hep yaşadı.

Devamı sayfa 5’de

Haydi 
çocuklar 

tatile
İlköğretim ve örta 
öğretim okullarında 
2006-2007 eğitim 
ve öğretim yılı sonâ 
eriyor. Okul öncesi 
eğitimdeki 640 bin 
849 öğrenci, ilköğ 
retim okullarındaki 
10 milyon 849 bin 
öğrenci ile liseler 
deki 3 milyon 386 
bin öğrenci bugün 
karne alarak, 3 ay 
sürecek yaz tatiline 
giriyor. 2007-2008 
eğitim ve öğretim 
yılı 17 Eylül 2007 
günü başlayacak.

Uludağ Üniversitesi’nden Asım Kocabıyık’a ‘Onur Doktoru’ unvanı
UO, Borusan Holding.Kurucu.Ve Onursal Başkanı Asım Kocabıyık'a "Onur Doktoru” unvanı verdi. 5*de

süper Yaz Kampanyası!
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Celal Bayar Anadolu Lisesi
10. ncu mezunlarını verdi

Barışçı Bush'la Uzlaşmacı Gül..
İki deyim var..
Önce onları anımsatalım ve açıklamalarını 

yazalım..
Oyuna getirmek: Birisinin saflığından fay

dalanarak onu kandırmak ve aldatmak.
Kuyruklu yalan: Zekice gizlenen yalan.
Sonra da iki olay anlatalım..
Şu anlatacağımız olay içine düştüğümüz 

aczin ve ABD'nin oyununa geldiğimizin çok 
açık bir anlatımı.. ********

Bu AKP İktidarı basiretsiz ama bilinçli 
yönetim anlayışıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 
geleceğini kararttı...

Geçenlerde, 6 Şehit vermiştik ya..
Bunun üzerine bölgede operasyonlar 

düzenleyen askerlerimiz de 50 kişilik PKK 
grubunu dağda sıkıştırıyor..

Kurtuluşları yok, ver yansın ateş altında 
tutuluyor, bir sürü de ölüleri var ...

Tam da o sırada bizim birliğin üzerinde iki 
ABD Helikopteri beliriyor..

Önce harekat sırasında kazara Irak 
sınırını mı geçtik düşüncesiyle mevzi durum 
kontrolü yapılıyor, Türkiye tarafında olun
duğu anlaşılınca, ABD helikopterlerini de 
vurabiliriz, izin istiyoruz diye soruyorlar ...

Gelen yanıt:
"ABD helikopterleri TÜRK DIŞİŞLERİ 

BAKANLIĞI'nın bilgisi ve izni dahilinde 
gelmişlerdir."

ABD helikopterleri ölüsü, dirisi, yaralısı 
ne varsa PKK hların tümünü toplayıp, 
götürüyor.

İşte Türkiye'mizin durumu ...
İşte Povvel'la özel anlaşma imzalayan 

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı 
adayının başında bulunduğu bakanlığın yak
laşımı....

İkinci olay ise barışçı Bush'up............
ortaya koyuyor..

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
George W. Bush, "kulağı açık bir şekilde" 
Vatikan'a gidip "insan yaşamı, onuru ve 
özgürlük konusunda ortak bir bakış açısına" 
sahip olduğunu öne sürdüğü Papa'yı 
dinleyecekmiş..

Bir de eklemiş Bush, "Tarih demokrasi
lerin birbiriyle savaşmadığını göstermiştir. 
Bu nedenle barışı güçlendirmenin en iyi yolu 
özgürlüktür.."

Haydaaa..,..
Bunları söyleyen kim?
Bush..
Peki Ortadoğu'da olan bitene ne demeli?..
Ortalık kan gölüne dönmemiş mi ?...
Bush'u dinleyecek olursan..
Irak Savaşı hiç yaşanmadı, tek kuruşa mal 

olmadı, tek damla kan dökülmedi; Üçüncü 
Dünya halklarının üzerine silahla doğrul
tularak, utanmaz bir petrol ve doğalgaz 
pazarlığı sırasında yüz binlerce masum 
insan ölmedi.

Hatta, İran'a açılması beklenen ve aynı 
korkunç formülü uygulamak için nükleer 
saldırıların olası olduğu başka bir savaş 

I tehlikesi de yok.

Stratejik ortağımız ABD'nin Türkiye 
Cumhuriyeti ile ilgili düşüncelerini ve var
mak istediği sonucu anlamak için bize ve 
insanlığa daha ne kadar zarar vermesini 
bekleyeceğiz..

Önümüzde önemli ve kaçırılmaması 
gereken tarihsel bir fırsat var..

22 Temmuz'da Türkiye'nin çıkarlarına 
öncelik verecek yürekli ve nitelikli bir siyasal 
otorite iş başına gelmeli...

Karar Türk seçmeninin...
Aksini düşünmek dahi insanın tüylerini 

ürpertiyor....

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nin 10.uncu 
mezuniyet yıldönümü 
okul bahçesinde 
düzenlenen 
törenle kutlandı. 
Kuruluşunun 
15. yılında 10'uncu 
mezunlarını vermenin 
sevincini yaşayan 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesinden bu yıl 150 
öğrenci mezun oldu. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
İlçe Milli Eğitim Müdü 
rü Mehmet Ercümen, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, okul 
müdürleri, öğrenci 
ve ailelerinin katıldığı 
tören karnaval 
havasında geçti. 
2006-2007 Eğitim 
öğretim yılında 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi'ni birinci 
sırada Said Sönmez 
bitirirken, Özlem 
Sezer ikinci, Özlem 
Aris'de üçüncü 
olarak bitirmenin 
sevincini yaşadılar. 
Saygı duruşu ve İstik 
lal Marşının okun
masıyla başlayan 
mezuniyet töreninde 
Okul Müdürü İdris 
Aka, okulda yapılan 
etkinliklerden bah 
sederken, 2006- 
2007 döneminde 
alınan başarılardan 
Örnekler verdi.
Anadolu Liseleri’nin 
öğrencilere yabancı 
dil ve istenilen 
okullara girmede her 
zaman en iyi tercih 
olduğunun altını 
çizen İdris Aka, 
"Bu konuda Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
sizlere çok şey kattı. 
Karşılıklı sevgi ve 
saygıya dayalı disip 
Un sonucu sizlerle 
sorun yaşamadık. 
Okuldan diploma 
almak yetmez, yeni 
bilgiler ile kendinizi 
geliştirerek ülkeye

ve topluma faydalı 
bireyler olmanızı 
bekliyorum" dedi. 
Okul birincisi 
Said Sönmez'de 
arkadaşları adına 
yaptığı konuşmada; 
yuvaya elveda 
derken yeni hayata 
merhaba demenin 
sevincini yaşadık
larını ifade ederek, 
"CBAL'den birinci 
olarak ayrılmaktan 
mutluyum, inşallah 
buradan aldığımız 
eğitimin hakkını 
veririz" şeklinde 
konuştu.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen’de yaptığı 
konuşmada, 
CBAL'nin Türkiye 
çapında aldığı 
ödüllerle gurur duy

duklarını ve çıtayı 
daha yukarılara 
çekmek arzusunda 
olduklarını söyledi. 
CBAL'sinden mezun 
olan öğrencilerin 
Cumhuriyet’in gele
ceğinde büyük rol 
oynayacaklarını 
söyleyen Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
"CBAL'de okumak 
başarı göstergesidir, 
gönül ister ki her 
lisede aynı eğitim 
verilsin. Başarılı 
olmanın tek yolu 
disiplinli şekilde 
çalışmaktır. S izlere 
bundan sonraki 
çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum" 
dedi.
Konuşmaların 
ardından sportif 
faaliyetler ile kültürel

faaliyetler, müzik 
yarışması ile Yerel 
Gündem 21 bilgi 
yarışmalarında 
okulu temsil ederek 
başarı kazandıran 
öğrencilere 
plaketleri verildi. . 
Öğrencilerin Bayrak 
ve Flama devir . 
tesliminin ardından 
Okul birincisi Said 
Sönmez, İkincisi 
Özlem Sezer ve 
üçüncüsü Özlem 
Aris'e plaketleri ile 
hediyeleri verildi. 
Okul birincisi 
Said Sönmez'in 
okul yaş kütüğüne 
mezuniyet plaketini 
çakmasından sonra 
misafirler ile öğren
cilere geleneksel 
tavuklu pilav ve 
ayran ikram edildi.

'Gemlik Körfez’internetle www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Marmara Denizi’nde başlatılan incelemeler sona erdi

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURALMarmara’da deprem alarmı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Fransızların Deniz Araştırma 

Merkezi IFREMER'e ait Le'Atalante araştırma gemisi ve Nautile denizaltışı 
ile Marmara Denizi dibinde yapılan araştırmalarla ilgili bilgi veren İTÜ 
Maden Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Araştırma Genel Koordinatörü 
Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde aktif faylar boyunca bazı 
akışkanların (su ve gaz) çıkışının olduğunun saptandığını söyledi.

Gazeteciler....

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türk ve Fransız 
bilim adamlarınca 
Le'Atalante gemisi 
ile 12 Mayısta 
Marmara Denizi’nde 
başlatılan ve Nautile 
denizaltışı ile deniz 
dibinde gerçekleş 
tirilen incelemeler 
12 Haziranda sonra 
erdi. İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) ve 
Fransızların Deniz 
Araştırma Merkezi 
IFREMER'e ait 
Le'Atalante araştırma 
gemisi ve Nautile 
denizaltışı ile Marma 
ra Denizi dibinde

I yapılan araştırmalara 
I ilişkin bilgi veren 

İTÜ Maden Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve 
Proje Araştırma 
Genel Koordinatörü 
Prof. Dr. Naci Görür, 
Marmara Denizi 
içerisindeki Kuzey 
Anadolu fayının 
kuzey kolu üzerinde
ki deprem beklentisi 
dolayısıyla, 1999 
depreminden sonra 
Fransız bilim 
kuruluşlarıyla 
bir dizi araştırma 
başlatıldığını 
hatırlattı.
Daha önceki araştır
malarda 1999 Gölcük 
Depremi'nden sonra, 
İzmit Körfezi ve 
Marmara Denizi’nde 
aktif faylar boyunca 
bazı akışkanların (su 
ve gaz) çıkışının oldu 
ğunun saptandığını 
ifade eden Görür, 
"Gaz çıkışları 
fayların aktivitesi 
bakımından 
önemli. Fayın aktif 
olduğunun da 
belirtisidir" dedi. 
Naci Görür, gaz 
ve su çıkışlarının 
hacmindeki değişik
likler, bunların bileşi
minde olan değişim
lerin yaklaşmakta 
olan deprem hakkın
da önemli ipuçları 
vereceğini, bu 
nedenle de Nautile 
denizaltışı ile bilim 
adamlarının denizin 
tabanına daldıklarını 
ve her dalışta en az 
7 saat kalarak çeşitli 
çalışmalar gerçek

leştirdiklerini dile 
getirdi. Prof. Dr. Naci 
Görür, şu bilgileri - 
verdi: "Yaptığımız 
araştırmalar, bu 
gazların derinlerden 
geldiğini ortaya 
koydu. Bu gazlar 
yüzeyde bizim 
bataklık gazı olarak 
nitelediğimiz cinsten 
değil. Deniz tabanın
da organik maddenin 
bozulması sonucu 
meydana elen gaz 
değil, deprem derin
liklerindeki kırıklar
dan gelen gazlar. 
Dolayısıyla biz 
bunları daha önce 
insansız denizaltı 
ile tespit etmiştik, 
şimdi görerek 
tespit ettik." 
Görür, denizaltı ile 
yapılan dalışlarda, 
"Denizin tabanında 
akustik yöntemlerle 
akışkanların çıktığı 
yerlerin belirlendiğini 
ve haritalandığını, 
akışkan çıkış nokta
ları ile aktif faylar 
arasındaki ilişkinin 
açığa kavuşturul- 
duğunu" vurguladı. 
Çalışmalar sırasında 
akışkanların nitelik 
ve kökeninin 
araştırılması için 
örnek alındığını 
belirten Prof. Dr. 
Görür, akışkan 
çıkışlarının en 
iyi gözlendiği 
3 istasyona ölçümler 
yapacak ve kü<;ük 
depremleri belirleye
cek sismografların 
(OBS) yerleştirildiği

ni de bildirdi. 
Naci Görür, su 
çıkışları sebebiyle 
deniz tabanında 
faylar boyunca 
oluşan karbonat 
kabuklarının da 
incelendiğini ve 
örnekler alındığını 
ifade ederek, akışkan 
çıkışlarının deniz 
tabanındaki canlı 
yaşam üzerindeki 
etkilerinin ince
lendiğini ve daha 
önceki depremlerin 
çökel kayıtları kap
samında örnekler 
alındığını söyledi. 
Görür, olası bir 
depremde deniz 
altı heyelanları 
oluşturabilecek 
ve tsunamiye 
neden olabilecek 
yerlerin de araştırıl
dığını dile getirdi. 
CİHAZLAR 
YERLEŞTİRİLDİ 
Prof. Dr. Naci Görür, 
depremsellik açısın
dan önem taşıyan 
gaz ve su çıkışlarının 
incelenebilmesi için 
Marmara Denizi 
tabanına bir 
denizaltı gözlem 
istasyonunun kurul
ması gerektiğini 

vurgulayarak, bunun 
için Türkiye'deki 
yetkililer ve AB 
fonlarından yararlan
mak için başvurular
da bulunduklarını 
ifade etti.
Çalışmalar sırasında 
Marmara Denizi'nin 
tabanına çok sayıda 
cihaz yerleştirildiğini 
anlatan Görür, 
bu cihazların 4 ay 
ile bir yıl arasında 
deniz dibinde kala
cağını ve cihazların 
toplayacağı verilerin 
daha sonra değer
lendirileceğini, 
çalışmaların 
sonuçlarının da 
dünya bilim 
kamuoyuna duyuru
lacağını bildirdi. 
Görür, "Sonuç 
olarak, Marmara'nın 
tabanında aktif 
fayların bütün özel
liklerini inceliyoruz. 
Faylar boyunca 
sürekli gaz ve su 
çıkışları olduğu 
belirlendi ve 
haritalandı. Bunlar 
aktiviteyi gösteriyor. 
Faaliyeti gösteriyor. 
O nedenle de 
dikkat edilmesi 
gerekiyor" dedi.

Bilmiyorum sizin dikkatinizi çekti mi?
Öylesine garip bir durumla karşı karşıyayız 

ki, kendi kendime önemli sorular sormak 
zorunda kalıyorum.

Eminim farkındasınızdır, hangi Televizyon 
haber kanalını açsanız, hangi radyoyu dinle- 
seniz karşınıza dizi dizi gazeteci çıkıyor.

Hemen hemen de hep aynı isimler.
Birinden çıkıp, diğerine gidiyorlar.
Bir gazeteci-yorumcu enflasyonu ile karşı 

karşıyayız.
Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar fazla 

konuşan, ertesi gün gazetelerine yazacakları 
yazıları ve değerlendirmeleri anlatan gazete
ci kesimi yoktur.

Hiçbir gazete sahibi de "Kardeşim, sana 
paranı ben veriyorum.

Otur oturduğun yerde . Bunları benim 
gazeteme yazsana" demiyor.

Gayet tabii gazeteci konuşur ve yorum 
yapar.

Ancak bunların bir bölümünün işi ekranlar
da görünmektir..

Yani Televizyon ekranı veya radyo 
adamıdırlar.

Gerçi işin yüzü başka türlü..
Bu insanlar ekranları zorlamıyorlar.
Haber yapanlar, programı olanlar, onlara 

mikrofon uzatıyor.
Yani, gazeteci enflasyonunun sorumluları 

yayıncılar.
Buna rağmen bakıyorum bu tip gazeteciler 

de hiç itiraz etmiyorlar.
Aksine, çok memnunlar. Bazen garibime de 

gidiyor; ekranda o kadar zaman harcıyorlar 
ki, yazı yazacak, araştıracak zamanı nasıl 
bulabiliyor diye düşünüyorum.

Her neyse, bu durum bu tip yazarları ve 
Patronlarını ilgilendirir.

Kimse karışamaz, ancak yine de fazla 
ekranda görünmenin sakıncalarını da unut
mamalarını tavsiye ederim.

Beni asıl rahatsız eden, başka bir kesim 
gazeteci....

Tarafsız bir yorum veya analiz yapmak ye 
rine, ekranlarda bir siyasetçi gibi konuşan 
show yapan gazeteciler...

Kimi, muhalefet partisinin sözcüsü gibi 
davranıyor.

Diğeri, asker ağzıyla konuşuyor.
Bir başkası da iktidarın borazanı...
Hele bir bayan yazar var ki; her şeyi o bili 

yor, her devrin adamı, hırçınlığı ile, kendini 
bir şey sanma egosu içinde,Cumhuriyetin 
temellerini sarsacak yanlışlıklara ön ayak 
oluyor.

Cezalandırılıyor, yine de egosundan kendi
ni kurtaramıyor...

Hırçın birer militan gibi davranıyorlar.
Dillerinin ayarı yok, tutumlarının çizgisi 

kalmamış ve sürekli ders verir şekilde 
konuşuyorlar.

Bu kesimin sayısı fazla olamasa , tek tük 
de olsalar, en çok dikkati onlar çekiyorlar ve 
gazetecilik mesleğine en fazla darbeyi de 
onlar vuruyorlar.

Politikacıların rollerini çalıyorlar.
Baş rolde oynamak istiyorlar..
Eğer niyetleri politikaya atılmaksa, bir parti 

bulup girsinler...
Girenler ise o partinin başına bela olup, 

partinin kapatılmasına kadar sebeb oluyor
lar..

Uslanmıyorlar, ayılmıyorlar.
Herkesin nefretini alıyorlar...
Yok, gerçek yazarlık-gazetecilikse, ekran

lardaki gösterilerden vazgeçsinler.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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46, Uluslararası Bursa Festivali’ne GEMPORT’tan katkı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bu yıl, 46.ncısı 
düzenlenen ve 
Bursa'nın olduğu 
kadar ülkemizin 
de en büyük 
kültürel etkinlik
lerinden biri 
olan uluslararası 
Bursa Festivali’ne 
GEMPORT’ta destek 
vererek, festivalin 
açılış konserinin 
sponsorluğunu 
üstlendi.

Bursa Bölge 
Devlet Senfoni 
Orkestrası ve 
Moskova Balalayka 
dörtlüsünün yer 
aldığı konsere 
büyük ilgi gösterildi. 
Yaklaşık 3000 kişinin 
katıldığı konsere 
Bursa'nın önde 
gelen isimleri de 
katıldı.
Gece, GEMPORT'un 
tanıtım filmiyle 
başladı, ardından 
Büyükşehir Belediye

Başkanı Hikmet 
Şahin, bir konuşma 
yaptı. Hikmet
Şahin konuşmasında, 
festival 
organizasyonunun 
şirketlerin 
sponsorluklarıyla 
sürdürülebilir 
hale geldiğini 
kaydederken, GEM- 
PORT yöneticilerin, 
açılış gecesine 
sponsor oldukları 
için teşekkür etti. 
Şirket içi ve

şirket dışı 
düzenlediği organiza
syonlar, gösterdiği 
sosyal sorumluluklar
la ardından sık sık 
bahsettiren GEM- 
PORT açılış konser
ine sponsor olarak 
sanatsal duyarlılığını 
da ortaya koydu. 
Bursa Devlet Senfoni 
Orkestrası ve 
Moskova Balalayka 
Dörtlüsü izleyiciler 
tarafından ayakta 
alkışlandı.

‘Gemlik Körfez’ internette I
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Karf ez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

BURSA KtBAP
HİZM€TINIZ€ AÇILDI

YILLARIN TECRÜBELİ SÜLEYMAN USTANIN 
ELİNDEN KEBAP YEDİNİZ Mİ?

TADINA
DUYAMAYACAKSINIZ

Süleyman DERİN & Dursun ÇEVİK 
Kumsal Sk. Körfez Apt. Altı

Emin Dalkıran Kordonu No:25 
TEL: 0.224 51 2 29 67 - GEMLİK / BURSA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Uludağ Üniversitesinden Asım
Kocabıyık’a ‘Onur Doktoru’ unvanı

Güne Bakı

Uludağ Üniversitesi, 
eğitime yaptığı 
katkılardan ötürü 
Borusan Holding 
Kurucu ve Onursal 
Başkanı Asım Koca 
bıyık'a "Onur Dokto 
ru" unvanı verdi. 
Düzenlenen törene 
katılan Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, "Asım 
Kocabıyık'ın sağla 
dığı destekle 
Türki ye'de eğitimin 
kalitesinin yüksel 
meşine katkıda 
bulunduğunu ve iş 
dünyası için iyi bir 
örnek oluştur
duğunu" kaydetti. 
Borusan Holding 
Kurucu ve Onursal 
Başkanı Asım 
Kocabıyık ise, bera 
tını alırken yaptığı 
konuşmada, eğitim 
ve iş hayatından 
örnekler verdi. 
Kocabıyık, eğitimin 
Türkiye'nin en önem
li meselelerinden

Bekçe ve Karabasan, bu kez Ankara 
4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor
Kamuoyunda “seri 
katiller” olarak 
bilinen dava sanık
larından Mehmet 
Karahasan, daha 
önceki duruşmalara 
katılmayan ve 
savunma yapamayan 
avukatı Hakan 
Durlanık'ı 
kabul etmedi. 
Türkiye'nin 6 ilinde 
60 saatte 7 ayrı 
cinayet işledikleri 
öne sürülen ve 
kamuoyunda seri 
katiller olarak 
nitelendirilen Yiğit 
Bekçe ve Mehmet 
Karahasan'ın, 
Gölbaşı'nda iki 
kişiyi öldürmekten 
2'şer kez ağır
laştırılmış müebbet 
hapis istemiyle yargı
landıkları davanın 
dünkü duruşmasında 
yine avukat sıkıntısı 
yaşandı.
Ankara 4.Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
görülen davanan 
dünkü duruşmasına 
sanıklar Yiğit 
Bekçe ve Mehmet

biri olduğunu 
belirterek, "Muasır 
medeniyet hedefine 
eğitim yoluyla 
ulaşacağız" dedi. 
Asım Kocabıyık'ın 
15 yıl önce kurduğu 
Asım Kocabıyık 
Kültür Eğitim Vakfı 
(AKKEV), Türk eği 
tim sistemine ilköğ 
retim okulları, mes 
lek okulu, yüksek 
okullar, öğrenci 
yurdu, öğretmen evi,

Karahasan 
hazır bulundu. 
Bekçe'nin avukatı 
Nahit Gürhan 
Aydın'ın mazeret 
bildirerek katılmadığı 
duruşmada, 
önceki duruşmalara 
mazeret 
bildirmeyerek 
katılmayan ve 
bu duruşmaya 
mahkeme kararıyla 
gelen Karahasan'ın 

kütüphane gibi bir 
çok tesisler kazan 
dırırken, çok sayıda 
öğrenciye de düzenli 
olarak eğitim 
bursları sağladı.
2007 yılında 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi'nde 
inşaatına başladığı 
Hukuk Fakültesi 
eğitim birimleri ve 
dekanlık binalarını 
da 2008 yılında 

avukatı Hakan 
Durlanık hazır 
bulundu.
Mahkeme Başkanı 
Şaban Kırcı, 
Karahasan'a savun
masını yapıp yap
mayacağını sordu. 
Karahasan ise 
savunmasını yapa
madığını belirterek, 
‘‘Kendi paramla 
avukat tutmak istiyo
rum” dedi. 

tamamlayıp 
Üniversite'ye 
teslim edecek. 
Aynı zamanda 
Devlet Üstün 
Hizmet Madalyası 
sahibi olan Asım 
Kocabıyık’a, 
geçen yıl da 
İstanbul Üniversitesi 
ve Kocaeli 
Üniversitesi 
tarafından "Fahri 
Doktor" unvanı 
verilmişti.

Karahasan, bunun 
için Mahkeme'den 
süre istedi. 
Mahkeme, 
sanıkların tutukluluk 
hallerinin 
devamına karar 
vererek, 
Karahasan'ın 
avukat tutması ve 
savunmasını 
hazırlaması için 
19 Temmuz'a kadar 
süre verdi.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

35. yaş
34 yıl nasıl da geçti.
Daha dün gibi ilk sayımızı çıkarışımız. 

Ruhşen Usta’nın matbaasında bulduğumuz 
“Körfez” başlıklı bir tomar gazete kağıtlarına 
Gemlik’i de ekleyip, Gemlik Körfez’in ilk 
sayısını çıkardığımız...

O ne heyecandı.
Biz dizgiyi bilmezdik..
İstanbul’dan getirttiğimiz Hüseyin Sırma 

adlı usta ve öğretmen Hüseyin Aydın ile 
kasalardaki binlerce hurfatın kumpasa dizi 
lerek, kalıplara bağlayıp, 4 sayfalık gazetenin 
her sayfasını katlayarak Ruhşen Usta’nın mat
baasında basmamızdan 34 yıl geçmiş..

Yarın 35. yaşımıza basıyoruz.
Anadolu’da çıkan gazeteler için bu azım- 

sanacak bir zaman değil.
Hiç ara vermeden -12 Eylül 1980’de ka 

patıldığımız dönem hariç- 34 yıl aralıksız yayın
landı Gemlik Körfez..

Birçok isimler geldi geçti bu arada..
Birçok kişinin emeği ile bugünlere gelindi.
Herşeyden önce siz okurların ilgisi ile deva

ma karar verdik.
Teknolojideki ilerlemeler sonucu el dizgisin

den lino teyp dizgiye, ardından bilgisayarlı 
dizgi ve ofset baskıya..

2002 yılından beri ise haftada 6 gün çıkarak, 
günlük gazete yapmanın heyecanıyla hergün 
sizlerin karşısına çıkıyoruz.

Gemlik KÖRFEZ, ilk sayısından beri Atatürk 
İlke ve devrimlerini kendine hedef seçmiş, 
özgürlük ve demokrasi savaşımında, çağdaş 
bir toplum olma kavgasında büyük gazeteler
den hiç de aşağı kalmamıştır.

Amacımız daha güzel bir gazete çıkarmaktır.
Ne yazık ki 35. yılımıza girerken, devletin 

gazetelere sağladığı resmi ilan olanaklarından 
küçük gazetelerin yararlanma olasılığının 
kalmadığı bir döneme giriyoruz.

Okurlarımızın desteği ile 34 yılı geride bırak
tık. Desteğiniz için sağolun.. Sizlere daha güzel 
bir gazete için söz veriyorum.

Sağ olduğum sürece..

İskeleden düşen 
işçi hayatını kaybetti
Bursa'da inşaat 
halindeki binanın 
5.katında kurulu 
iskeleden düşen 
işçi hayatını 
kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım 
İlçesi Yavuzselim 
Mahallesi Kanat 
Sokak'ta meydana 
gelen olayda, 
53 yaşındaki 
Remzi Türk, inşaat 
halindeki binanın 
5.katında örülü

duvarın iskelesin
den aşağıya düştü. 
Önce yan 
taraftaki binanın 
odunluğunun 
üzerine oradan da 
zemine düşen 
Türk, ağır yaralı 
olarak kaldırıldığı 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti. 
Cumhuriyet 
Savcılığı, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. AYSU YILDIZ

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel : 513 96 83 GEMLİK

S

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Vekil adayına seçilme reçetesi
22 Temmuz seçimle 
rine sayılı günler kala 
siyasi partileri ve vekil 
adaylarını seçim kam
panyası telaşı sardı. 
Sandıktan vekil çık
manın yolu ise artık 
siyasi koç tutmaktan, 
seçmenin karşısına 
eşle birlikte çıkmak
tan, beden dilinden 
üzerinde taşıdığı 
renklere kadar pek 
çok konuda seçmene 
güven vermekten 
geçiyor. Uzmanlar 
ise vekil adaylarına 
seçilme reçetesini, 
“seçmenle göz 
temasından kaçın
mayın, beden dili, 
söylemler ve tavır
larınızla tutarlı olun, 
eşinizi yanınızdan 
ayırmayın, kırmızı ve 
mavi renkleri kullanın” 
şeklinde sunuyor. 
Genel seçimler 
siyasiler kadar reklam 
sektörünü de harekete 
geçirirken, siyasilere 
seçim öncesi hizmet 
yarışına giren reklam 
ve danışmanlık fir
maları, vekil adayları
na seçilmenin anahtarı 
olabilecek önerilerde 
bulunuyorlar. 
SEÇİLMENİN ALTIN 
KURALLARI 
Adaylarla seçmen 
arasında kurulması

gejeken en önemli 
bağın güven konusun
da olması gerektiğine 
dikkat çeken 
uzmanlar, vekil 
adaylarına yönelik 
seçilme reçetesini 
ise şöyle sıralıyorlar: 
-Siyasi
Koç'unuz olsun 
-Koç'unuz eşliğinde 
imaj oluşturun
-Hedef kitlenin önüne 
eşinizle çıkın
-Seçim çevrenizdeki 
davetlere katılın, 
eşinizle birlikte seç
menle diyalog kurun, 
tokalaşmaktan 
kaçınmayın
-Beden dilini iyi ve 
doğru kullanın.
Seçmenle göz tema 
sından kaçınmayın, 
elleriniz ve duruşunu
zla söylemlerinizi 
destekleyin 
-Söylemleriniz, tavır
larınız, beden diliniz 

ve üzerinizde 
taşıdığınız renklerle 
tutarlı bir duruş 
sergileyin
-Milli renk olan ve 
gücü temsil eden kır
mızı ile güven telkin 
eden maviyi kullanın. 
SEÇİME KURSLU 
HAZIRLIK
Seçim öncesi vekil 
adaylarına “siyaset 
semineri” vermek 
üzere harekete geçen 
DNA İnsan Kaynakları 
ise vekil adaylarına 
güzel konuşma, 
hitabet sanatı, beden 
dili, siyasal iletişim, 
imaj, toplantı yönetimi, 
basınla ilişkiler, halkla 
ilişkiler, lobi, reklam, 
tanıtım, propaganda 
ve liderlik başlığı 
altında kurslar 
düzenliyor.
MİLLETVEKİLLERİ 
ARTIK BEYAZ 
ÇORAP GİYMESİN

Uzmanlar adaylara 
ayrıca seçim 
kampanyalarının 
bilinçli bir şekilde 
danışmanlar eşliğinde 
yürütülmesinin 
seçimde alınacak 
sonucu olumlu 
etkileyeceği uyarısın
da da bulunurken 
DNA İnsan Kaynakları 
Genel Müdürü Yusuf 
Kulaksız, adaylara 
yönelik tavsiyelerini 
şöyle dile getirdi: 
“Milletvekilleri 
Meclis'te beyaz çorap 
giymesinler istiyoruz! 
Allık seçmen, kalı
plaşmış fikirlere bağlı 
olarak oy kullanmıyor; 
ideolojilerin yok 
olduğu bir dönemde 
yaşıyoruz. 22 
Temmuz'da tek tek 
adayların partileri 
kadar etkili olduğu 
bir seçim yaşanacak. 
Vatandaş ile aday 
arasında köprüler 
kurulması gerekir. 
Bu ilişki rıza temelinde 
şekillenir, ona iletişim 
aracılık eder. Bir aday 
seçim sürecine bir 
bütün olarak bak
malıdır. Çünkü hitabet
ten renk seçimine, 
liderlikten mimiklere, 
doğallığa kadar birçok 
faktör seçim başarı 
sına etki ediyor.”

Şehit haberleri AKP 
mitinglerini değiştirdi
AKP'nin şenlik 
havasına çevireceği 
seçim mitingleri, 
bölge sanatçıların 
katılımıyla gerçek
leşmesi planlanan 
gezi planı, Güney 
doğu'dan gelen şehit 
haberleriyle son daki
ka değişikliğine 
uğradı. Seçim miting
lerine katılacak sanat 
çılar programdan 
çıkarıldı.
DOĞU'DAN 
BAŞLANACAK 
Seçim mitinglerini 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'dan başlata
cak olan Başbakan 
Erdoğan, günde iki 
miting düzenleyecek. 
Yarın Siirt'te, cumar 
tesi günü de Muş'ta 
miting yapacak 
Erdoğan'ın doğudan 
sonraki durağı İç 
Anadolu ve Kara 
deniz olacak.
Başbakan, Karade 
niz'den sonra Marma 
ra, Ege ve Akdeniz'e 
gidecek. Günde iki ile 
gidecek olan Erdo 
ğan'ın miting saatleri 
de saat 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 17.00 
olarak belirlendi. 
Başbakan Erdoğan, 
30 Haziran Cümartesi 
Ankara'da, 8 Temmuz 
Pazar İzmir'de, 15 
Temmuz Pazar İstan

bul'da miting yapa 
cak. Erdoğan, 1 Tem 
muz Pazar günü 
memleketi Rize'de 
olacak. 53 ile gidecek 
olan Başbakan'ın 
gidemediği illerde ise 
Başbakan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül miting 
yapacak. Başba 
kan'ın, ilk seçim ge 
zisini milletvekili se 
çildiği Siirt'ten baş 
latması bekleniyor. 
Haziran ayında Siirt 
ve Muş dışında Bin 
göl, Şanlıurfa, Ağrı, 
İğdır, Batman, Erzin 
can, Elazığ, Malatya, 
Adıyaman, Diyar 
bakır, Gaziantep, 
Kahramanmaraş, 
Çorum, Kastamonu, 
Kayseri ve Ankara'da 
miting yapacak. 
KARADENİZ 
BÖLGESİ AĞIRLIKTA 
AKP Genel Merkezi, 
Başbakan Erdoğan'ın 
bilgisi dahilinde 
hazırladığı seçim 
mitingleri ve gidile
cek iller arasında 
Kara deniz Bölge 
si'ne ağırlık verdi. 
Erdoğan'ın temmuz 
ayındaki miting pro
gramında, Trabzon, 
Rize, Gire sun, 
Zonguldak, Samsun, 
Bolu ve Tokat 
illeri yer alıyor.
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Seçmen bilgi kağıtlarının 
dağıtımı sürüyor
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Milletvekili genel 
seçiminde oy kul
lanacak vatan
daşların 30 Mayıs'ta 
başlayan seçmen 
bilgi kağıtlarının 
dağıtımı işlemi, 
12 Temmuz 
Perşembe günü 
tamamlanacak.
Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK) kararına göre, 
kesinleşen sandık 
seçmen listelerinin 
çoğaltılması işlem
lerinden sonra 
bilgi kağıtlarının 
hazırlanması ve 
dağıtılması işlemine 
30 Mayıs 2007'de 
başlandı. Seçmen 
bilgi kağıtlarının 
sağlıklı ve kısa 
zamanda seçmene 
ulaştırılmasını 
sağlayacak yöntemi, 
ilçe seçim kurulu 
başkanları belirledi. 
Kasaba ve köylerde 
ise dağıtım memur 
aracılığıyla yapılıyor. 
İlçe seçim kurulu 
başkanı, mahalli 
posta idaresiyle 
temas ederek, posta 
dağıtıcılarının normal 
mesaileri dışındaki

zamanlarda seçmen 
bilgi kağıtlarının 
dağıtımını da yap
malarını sağlıyor. 
Bu işle görevlendi 
rilenler, alındı belgesi 
karşılığı teslim 
aldıkları seçmen 
bilgi kağıtlarını ev ev 
dolaşarak sahiplerine 
imza karşılığında 
dağıtıyor.
Görevlilerin dağıtım 
işini en geç 
1,2 Temmuz 2007 
Perşembe günü 
tamamlaması 
gerekiyor.
Seçmen bilgi 
kağıtlarını alamayan

Gemlik KBrffez

vatandaşların, 
kağıtlarını ilçe 
seçim kurulu 
başkanlıklarından 
almaları amacıyla, 
ilçe seçim kurulu 
başkanlığınca 
2'şer gün ara ile 
2 defa ilan edilecek. 
Konu, TRT ve 
medya aracılığıyla 
da duyurulacak. 
Alınmayan seçmen 
bilgi kağıtları, oy 
verme gününde 
sahipleri tarafından 
istenildiğinde ve 
rilmek üzere sandık 
kurulu başkanlarina 
teslim edilecek.

Oy pusulalarının basımına 
19 Haziran’da başlanacak

Bağımsız aday 
isimlerinin de 
yer alacağı oy 
pusulasını alta 
doğru genişletme 
kararı alan Yüksek 
Seçim Kurulu (YSK), 
oy pusulalarının 
basımına ve dağıtımı
na 19 Haziranda 
başlayacak.
YSK'nın seçim 
takvimine göre, 
il seçim kurullarının 
milletvekili aday 
listelerine yapılan 
itiraz üzerine 
verdikleri kararlara 
karşı YSK'ya 
yapılacak itirazlar 
için verilen süre 
doldu.

DP’nin seçim şarkısı hazır
Demokrat Parti (DP) 
"Artık Demokrat 
Parti var. Çare var" 
ana temasıyla 
reklam filmleri 
hazırladı.
Reklam filminde,

tBiKBfezynternette ...w.gemlikkorfezgazetesixoın

Kurul, milletvekili^ 
geçici aday listele 
rine karşı il seçim 
kurullarına yapılan 
itirazlar üzerine bu 
kurullarca verilen 
kararlara yapılan 
itirazları karara 
bağlayacak. 
Milletvekilliği 
geçici adaylığından 
istifa edenlerin,

Yunan ezgisi 
üzerine sözünü 
Nilüfer'in 
yazdığı ve Asya, 
Müslüm Gürses 
ile Duman grubu 
tarafından da

Sayfa 7

YSK'ya bildirilmesi 
için verilen süre de 
doluyor. Kurul aynı . 
gün, istifa, itiraz 
veya inceleme 
üzerine adaylıktan 
çıkarılanlar 
nedeniyle ortaya 
çıkan aday 
eksilmelerini tamam
layacak ve siyasi 
partilere bildirecek 

seslendirilen 
"Olmadı yar" 
şarkısı, yeni 
sözlerle kullanıldı. 
Filmde şarkının 
10 ayrı versiyonu 
seslendirildi.

w.

HER TÜRLÜ 
BOYA V« 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 
lel: (0.224) 513 32 32-Fax: (0.224) 513 35 75
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Kişilere karşı işlenen suçlar arttı Hükümet ve MEB sınıfta kaldı
Silahlı Şiddete Karşı 
Küresel Hareket 
Haftası, bireysel 
silahlanmayı yeniden 
gündeme getirirken, 
Umut Vakfı 2007 yılı
na ilişkin ürkütücü 
tespitler ortaya 
koydu.
2006 yılında mala 
karşı işlenen suçlar
da yüzde 155'lik, 
kişilere karşı işlenen 
suçlarda da yüzde 
162 oranında artış 
olduğunu hatırlatan 
Umut Vakfı, bireysel 
silahlanma konusun- 
da-önlemler alın
mazsa, 2007 yılında 
8 bin 500 kişinin 
maganda kurşunuyla 
öleceği, 238 bin 
kişinin de yarala 
nacağı tahmininde 
bulundu. Türkiye'de 
bireysel silahlanma 
sonucu yaşanan 
ölüm ve yaralanma 
ların sayısı her ge 
çen gün artarken, bi 
reysel silahlanmanın 
önüne geçmek için 
kurulan Umut Vakfı' 
nın derlediği rakam
lar ve önümüzdeki 

döneme ilişkin tah
minleri 2007 yılında 
da maganda kurşu
nunun can yakmaya 
devam edeceğini 
ortaya koydu.
Umut Vakfı'nın Emni 
yet Genel Müdürlüğü 
verilerine dayanarak 
derlediği bilgilere gö 
re; Türkiye'nin yak
laşık yüzde 30'unu 
oluşturan polis böl
gesinde 2005 yılında 
ateşli silahlarla mala 
karşı 298 bin 765, 
kişilere karşı da 197 
bin 996 suç işlendi.
2006 yılında ise mala 
karşı işlenen suçlar 
yüzde 155 artışla 463 
bin 834, kişilere karşı 
işlenen suçlar da 
yüzde 162 artarak 
321 bin 676 oldu.
RUHSATSIZ 
SİLAHLAR CİRİT 
ATIYOR
Rakamlara göre bu 
suçlar sonucunda 
toplam 15 bin 680 
kişi yaşamını 
kaybederken, 271 bin 
175 kişi de yaralandı. 
Bu suçlarda kullanı 
lan 38 bin 10 adet 

silah ele geçirildiği 
kaydedilirken bunlar
dan sadece 5 bin 
263'ü nün ruhsatlı 
olduğu geri kalan 
yaklaşık 33 bin sila 
hin ise ruhsatsız ol 
duğuna dikkat 
çekildi.
2007 DE UMUT 
VERMİYOR 
Umut Vakfı'nın 
ortaya koyduğu 
tespitlere göre, 
2007 yılı da 
umut vermi 
yor. Son iki yılın 
verilerine dayanılarak 
yapılan tespitlerde 
ise 2007 yılı sonunda 
sadece polis bölge 
sinde yaklaşık 8 bin 
500 kişinin bu tür 
suçlarda yaşamını 
yitireceği, 238 bin 
kişinin de çeşitli suç 
lara maruz kalarak 
yaralanacağı bildiril
di. Vakfın açıkla
masında ise “böyle 
giderse 2007 yılında 
bireysel silahlanma 
nedeniyle toplam 246 
bin 500 yurttaşımız 
daha silahlanma 
mağduru olacak.

Türk Eğitim Sen 
Genel Başkanı Şua 
yip Özcan, eğitim 
sisteminin sorun
larının 2006-2007 
eğitim öğretim yılın
da da artarak devam 
ettiğini belirtti.
Özcan, “Hükümet ve 
Bakanlık sınıfta 
kaldı” dedi.
Özcan yazılı açıkla
masında, eğitim öğ 
retim yılının değer
lendirmesini yaptı, 
hükümeti ve Milli 
Eğitim Bakanlığı'nı 
eleştirdi. Eğitimde 
yaşanan sıkıntıların 
2006-2007 dönemin 
de daha da katmer
leştiğini savunan 
Özcan, eğitime yeter
li kaynak ayrılma
masından fırsat eşit
sizliğine, okullarda 
yaşanan şiddetten 
sınav sistemine, 
öğretmen açığından 
meslek liselerine ve 
katsayı adaletsi
zliğine kadar eğitim 
sisteminin çok 
tartışılan sorunların
dan bahsetti.
Özcan, bakanlığın ve 
hükümetin bu öğre

tim yılında da sınıfta 
kaldığını belirtti. 
Özcan, şöyle dedi: 
“Türkiye'de okul, 
derslik ve öğretmen 
açığı hala büyük bir 
handikaptır. Üstelik 
okullarda ders-araç 
gereç donanımı sağ 
lanamamış, taşımalı 
eğitim ve birleştiril 
miş sınıf uygulaması 
devam etmektedir. 
Eğitime ayrılan 
pay hala OECD 
ülkeleri nin çok 
altındadır. Mevcut 
kaynak, eğiti min 
temel ihtiyaç larını 
karşılamaktan uzak
tır. Öğretmen açığını 
giderebilmek için ise 
Bakanlık sözleşmeli 
öğretmen alımı yap
maktadır. Ancak bu 
uygulama sözleşmeli 
köleler oluşturmak
tan öteye git
memiştir. Hiçbir 
güvencesi olmayan, 
komik ücretlerle 
çalışan sözleşmeli 
öğretmenler, hak 
gaspı yaşamaktadır. 
Bu nedenle sözleş 
meli öğretmenler 
kadroya geçirilmeli 

ve sözleşmeli öğret
menlik uygulamasına * 
son verilmelidir.” 
ÖSS BÜYÜK ENGEL 
Türk Eğitim-Sen 
Başkanı Özcan, kat
sayı adaletsizliğine 
vurgu yaptığı açıkla
masında yaklaşan 
ÖSS'ye girecek öğ 
rencilere başarılar 
diledi. Özcan, sınav 
sistemini şöyle 
eleştirdi: “Eğitim 
sistemimiz her yeri 
oynayan bir yapıya 
dönüşmüştür.
Öyle ki bu oynak 
yapı, üni versitelere 
öğrenci yetiştire- 
mememize, 
okullarımızın dünya 
ülkeleri arasında son 
sıralarda yer alması
na neden olmaktadır. 
ÖSS, öğrencilerin 
önünde büyük bir 
engeldir. Her yıl 
sınav heyecanı yaşa 
yan öğrencilerimiz, 
üniversiteli olabilmek 
için birbiriyle kıya 
siya yarışmaktadır. 
Bu yarışta meslek 
liseleri ne yazık ki 
mağdur taraf 
olmaktadır.”

IBÂy MUSTAFA ÖZALP EHLAK’TAN I
S

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİLSAT'LIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBKİARAYIHIZ
I 120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE_ _ _ _ _ _ _ _ fe
i Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE K 

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

o BEnunuı o

SALONUMUZDA 
KINA ve NİŞAN 
CEMİYETLERİ 
ULAŞIM DAHİL

400KİÎİLİKORGANİZASYONIIMUZİÇİN

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: 51410 21

s

lWE$HraELEf’il 
j|

Irç Turizm Son. ît Ltd. ŞU.

V

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK
TEL:0.224 525 17 00 • GSM:0.5365706597•www.suren.com.lr

http://www.suren.com.lr
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TÜDEF’ten kredi
kartı boykotu

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

Tüketici Dernekleri 
Federasyonu 
(TÜDEF) Genel 
Başkanı Ali 
Çetin, tüketicilere, 
bankaların yıllık 
kart ve banka işlem 
ücreti almasını 
protesto etmek 
için 21-22 Haziran 
2007 günlerinde 
"kredi kartı kullan
mama" çağrısında 
bulundu.
Bazı tüketici dernek
lerinin temsilcileri 
ile Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) binası 
önünde basın 
açıklaması yapan 
Çetin, kredi 
kartlarının iki 
gün boykot 
edilmesi çağrılarının 
tüketicilerden 
ciddi destek 
aldığını söyledi.
Bir kartın yıllık 
ortalama aidatının 
25-30 YTL arasında 
olduğunu ifade 
eden Çetin, şöyle 
konuştu: "Kart 
sayısı ise 32 milyon 
500 bin civarındadır. 
Bankaların yıllık 
kart ücretinden 
haksız kazançları 
975 milyon YTL'dir. 
Bankaların banka

mevduat hesapların
dan kestikleri 
yıllık işlem bedeli 
50-60 YTL arasın
dadır. Bankalarda 
80 milyonun 
üzerinde hesap 
bulunmaktadır. 
Bu kalemde de 
bankaların tüketici
den yasa dışı-zorla 
aldıkları para 
yaklaşık 5 milyar 
YTL'dir. Her yıl 
tüketiciler bankalara 
haksız ve zorla 
yaklaşık 6 milyar 
YTL ödemektedir." 
Çetin, bankalardan 
yıllık kart ücretini 
geri talep eden 
tüketici sayısının 
ise yüzde 3-5 
civarında olduğunu 
söyledi. BDDK'nın 
bankaları bu haksız 
kazanç nedeniyle 
uyarması gerektiğini 
belirten Çetin, 
oysa BDDK'nın 
"ikinci bir bankalar 
birliği" gibi 
davrandığını 
savunarak, bu 
tutumu kınadıklarını 
söyledi.
Çetin, tüketicileri, 
21-22 Haziran 
2007 günlerinde 
kredi kartı 
kullanmamaya 
çağırdı.

7 YAŞ

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR*
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11

YATAŞ BAYİİ
Tel: 514 78 77

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

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 0712

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 
bay - bayan aranıyor 

Tel : 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

MlIKveMUK
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

http://www.elkoyun.com
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Basketbol Turnuvası’nın galibi Özel Aykent İlköğretim Okulu oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlçe Milli Eğitim Mü 
dürlüğü Lig Sekreter 
liğinin düzenlediği 
ve sponsorluğunu 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu’nun 
yaptığı 2006-2007 
Öğretim yılı 
İlköğretim 
Okulları Basketbol 
Turnuvası sona erdi. 
Hakemliklerini Gemlik 
Lisesi Beden Eğitimi 
Öğretmeni Mehmet 
Emin Kuru ile 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrenci
lerinden Ali Kaya 
ve yine aynı okul 
öğrencilerinden 
masa hakemleri Rıfat 
Kahraman ve Yusuf

। Karalı'nın başarıyla 
yönettikleri Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
bahçesinde oynanan 
birincilik maçında 
Atatürk İlköğretim'i 
34-24 yenen Özel

Aykent İlköğretim 
okulu birinci oldu. 
Kapalı Spor 
Salonu’nun Kurumlar 
Voleybol Turnuvasına 
tahsis edilmesine 
karşılık ilköğretim 
okulu basketbol 
turnuvasına 
aynı kolaylığın 
gösterilmemesi 
turnuvaya katılan 
öğrenciler arasında 
tepki çekti.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Şube 
Müdürü Hüseyin 
Zan'ın da izlediği 
turnuvanın üçüncülük 
maçında ise 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Cumhuriyet 
İlköğretim Okulunu 
24-23 yenerek 
üçüncü sırayı aldı. 
Final maçının 
ilk periyodunu 9-8 
ikinci periyodunu 
15-14 Atatürk

İlköğretim okulu önde 
kaparken üçüncü 
periyodu 23-22 ve 
dördüncü periyodu 
34-24 önde kapayan 
Özel Aykent İlköğre
tim okulu turnuvanın 
birinciliğini alırken, 
Atatürk İlköğretim 
Okulu ikinci 
sırayı aldı.
Birinci olan Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu’nun kupasını 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen takım 
Kaptanı Aşkın'a verdi. 
İkinci olan Atatürk 
İlköğretim Okuluna 
kupasını Şube 
Müdürü Hüseyin Zan, 
üçüncü olan 11 Eylül 
İlköğretim Okuluna 
kupasını Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler ve 
dördüncü olan 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu’na 
kupasını Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdürü Idris 
Aka verdi. İlçe Lig 
Heyeti Sekreteri Ali 
Görücü, okul 
bahçesini kendilerine 
tahsis eden Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
Müdürü Idris Aka'ya 
teşekkür etti.
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Yaz Spor Okullarına kayıtlar başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürlüğü 
tarafından her 
yıl açılan Yaz 
Spor Okullarına 
kayıtlar başladı. 
İlçe Atatürk stadında 
bulunan İlçe Spor 
Müdürlüğü’ne 
yapılacak müracaat
ların sonucu 
oluşturulacak 
branşların açılışı 
ise 29 Haziran 2007 
tarihinde saat 
17.30 da yapılacak. 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, 
öğrenci velilerinden 
büyük taleplerin 
geldiğini hatırlatarak 

çocuklarını kayıt 
ettirecek aileleri 
geç kalmamaları 
için uyardı.
Yaz Spor Okullarının 
ücretlerini de 
açıklayan İlçe Spor 
Müdürü Burhan 
Arıkan, Yüzme 
branşına katılacak 
öğrencilerden 
150-180 YTL arası, 
Yelken branşı 
100 YTL, bunun 
dışında kalan Futbol, 
Basketbol, Voleybol, 
Güreş, Satranç, 
Judo, karate, 
Tekvando, Masa 
Tenisi branşlarına 
katılacaklardan ise 
30 YTL kurs ücreti 
alınacağını söyledi.

- 'T'-İT İT*-' i

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
YAZ KURSU AÇILIYOR

z M E
KİMLER KATILABİLİR ?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR ?
Yüzme branşı haftada 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR ?
KURS ÜCRETİ AYLIK (24) SAAT
Yüzme 160 YTL.

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR ?
1 .Dönem : 2 Temmuz - 27 Temmuz
2 .Dönem : 30 Temmuz - 24 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM ?
18 Haziran 2007 tarihinden itibaren
okulumuza gelerek kursa kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel:513 50 84 web:
www.aykentilkogretim.k12.tr

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

Aykentlilerden buz pateni gösterisi

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri buz 
pateni kursunu 
tamamladı.
AS Merkez’deki 
Buz Pateni 
kurslarına katılan 
öğrencilere, 
hazırladıkları gös
terinin ardından 
Buz Pateni öğret
menleri tarafından 
sertifikaları verildi. 
Ailelerinde 
izlediği gösteride 
öğrenciler 
büyük alkış aldı.

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR
ar   4^^ er —   İstiklal Caddesi Bora SokakrT<?Z No : 3/B GEMLİK

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK f?x ■ (0.224! 513 35 95

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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A Grubu birincisi Gemlik Gübre Vol
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kurumlar ve Özel 
Kuruluşlar arası 
Kaymakamlık 
Kupası Voleybol 
Turnuvasında A 

grubu birinci belli 
oldu.
Önceki akşam 
oynanan maçlarda 
dördüncü maçını da 
galibiyetle kapatan 
Gemlik Gübre takımı

A grubu birinciliği 
garantiledi.
B grubunda ise 
grup birinciliğine 
en yakın takım 
Garnizon 
gözükürken iki grup

ta da ikincilik için 
mücadele verilecek. 
GEMLİK GÜBRE 
A GURUBU 
BİRİNCİSİ
Gemlik Gübre takımı 
A grubunun zayıf 

takımı Ali Kütahya 
karşısında 3-0'la 
kolay bir galibiyet 
alırken setleri 25-8, 
25-11 ve 25-14 aldı. 
İkinci maçta ise 
Garnizon takımına 

yenilerek grup 
birinciliği şansını 
zora sokan GEM- 
PORT, Emniyet 
takımını 3-0 yener 
ken setleri 25-8, 
25-14 ve 25-16 aldı.

S® rv*

EmniyetVoleybolTakımı

İM

M»

USSRi 
A V f» JCT

■ ljT **'T? uj*

İ«W »iM?3S<»’M».-*8?'>M.-

KAMUN TAKMAM 
BAŞARILAR

KATILAN TAKIMLARA 
BAŞARILAR DİLERİ’

. , i £ ~TMBiTTCT™i ' i

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN 'Gemlik Körfez’ internette ■^■^ızelesi.coın
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“Kızamıkçık” bebeklerin hayatını tehdit ediyor 
gebeliğin düşük veya 
ölü doğumla 
sonuçlanabileceğini 
kaydetti.
Çalışma sonuçlan 
hakkında bilgi veren 
Şaşmaz, çalışmaya 
katılan 607 kadından 
yüzde 74.1'nin evli, 
yüzde 5.Tinin de 
hamile olduğunu ve 
kadınların yüzde 
55'inin kızamıkçığa 
karşı bağışık, yüzde 
45'inin de bağışık 
olmadığının tespit 
edildiğini belirtti. 
Bağışıklık oranının 
kırsal kesimde oturan 
kadınlarda yüzde 77.5 
iken, bu oranın kent 
merkezinde oturan
larda yüzde 51.6 
olduğunu vurgulayan 
Şaşmaz, "Bu fark, 
istatistiksel olarak da 
anlamlıydı. Bağışıklık 
oranı ile yaş grubu, 
medeni durum, aylık 
gelir, eğitim durumu 
ve çalışma durumu 
arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir 
ilişkinin olmadığı • 
tespit edildi.
Doğurgan çağdaki 
her iki kadından 
birinin kızamıkçık 
hastalığına karşı 
bağışık olmadığı ve 
hastalığa karşı 
duyarlı olduğu, kent 
merkezinde oturan 
kadınlarda bu 
duyarlılığın köyde 
oturanlara kıyasla 
daha yüksek olduğu 
saptandı" diye 
konuştu.

Mersin Üniversitesi 
(MEÜ) Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Tayyar Şaşmaz, kıza
mıkçık hastalığına 
duyarlı bir kadının, 
gebeliği süresince bu 
hastalığı geçirmesi 
halinde, bebeğinde 
yüzde 90'a ulaşan 
oranda hayatı tehdit 
eden doğumsal bir 
anomaliler olabile
ceğini belirterek, 
gebeliğin düşük veya 
ölü doğumla 
sonuçlanabileceğini 
bildirdi.
MEÜ Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyeleri Doç. Dr. 
Resul Buğdaycı, Yrd. 
Doç. Dr. Tayyar 
Şaşmaz, Yrd. Doç. Dr. 
Seva Öner, Yrd. Doç. 
Dr. Öner Kurt ve Tıp 
Fakültesi 
Mikrobiyoloji Ana 
Bilim DalrÖğretim 
Üyesi Doç. Dr. 
Candan Öztürk 
tarafından yapılan 
"Doğurgan Çağdaki 
Kadınların Kızamıkçık 
Bağışıklık Durumu'^ 
konulu araştırmaya 
göre, doğurgan çağ
daki her iki kadından 
biri, kızamıkçık 
hastalığına karşı 
bağışık değil ve 
hastalığa karşı 
duyarlı, ayrıca kent 
merkezinde oturan 
kadınlarda bu 
duyarlılık köyde otu

ranlara kıyasla daha 
yüksek.
MEÜ Bilimsel 
Araştırma Projeleri 
Birimi tarafından 
desteklenen proje 
kapsamında, Mersin 
ve bağlı köylerinde 
yaşayan kadınlarda 
tetanos ve kızamıkçık 
seroprevelansı 
araştırıldı. Mersin'de 
yapılan çalışmaya 
6*sı belde ve köy, 11'i 
kent merkezinde olan 
toplam 17 sağlık 
ocağı bölgesi.alındı. 
Çalışmaya sağlık, 
ocaklarından rastgele 
seçilen kadınlardan 
15-49 yaş arası 
toplam 607 kadın 
katıldı. Çalışmaya 
katılan' her bir kadınla 
yüz yüze görüşülerek 
bir veri formu doldu
ruldu ve görüşmeyi 
takiben 5-7 cc venöz 
kan alındı. Serolojik 
çalışmalar ise, MEÜ 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi : 
Mikrobiyoloji 
Laboratuan'nda

yapıldı.
Yrd. Doç. Dr. Tayyar 
Şaşmaz, kızamıkçık 
hastalığının, sıklıkla 
çocukluk yaş grubun
da görülen, hafif 
seyirli, döküntülü bir 
bulaşıcı hastalık 
olduğunu söyledi. 
Hastalığı geçiren 
kişilerin bu 
hastalığa karşı 
ömür boyu bağışıklık 
kazandığına dikkat 
çeken Şaşmaz, 
hastalığı geçirmeyen 
kişilerin ise bu. 
hastalığa karşı 
duyarlı olduğunu ve 
her yaş grubunda 
kızamıkçık 
görülebileceğini 
söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Şaştnaz, 
hastalığa duyarlı bir 
kadının, gebeliği. 
süresince bu 
hastalığı geçirmesi 
halinde, bebeğinde 
yüzde 90'a ulaşan 
oranda hayatı tehdit 
eden doğumsal bir 
anomaliler olabile
ceğine işaret ederek,

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 EğtMd. 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 Siçl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 5İ3 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık ' 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C. Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

E.

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 . z 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

B
HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 2329
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

E TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

AKCAN PETROL 51310 7Ö
MAR-PET . 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Kene ısırmanın tedavisi yok
Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim Da 
lı Başkanı Prof. Dr. 
Faruk Yorulmaz, ke 
nelerin insanlara 
ölümcül olabilen Kı 
rım Kongo Kanamalı 
Ateşi (KKKA) 
hastalığını bulaş 
tırdığını belirterek, 
bu hastalığın bir ilacı 
veya aşısı olmadığın
dan, korunmanın 
çok büyük önem 
taşıdığını bildirdi. , 
Prof. Dr. Yorulmaz, 
son günlerde kene 
ısırması ve ona bağlı 
olarak KKKA hasta 
lığı ile ölümlerinin 
gündeme geldiğini 
söyledi.Kenelerin 
otlak, çalılık, orman
lık ve kırsal alanlar
da yaşayan küçük 
oval, 6-8 bacaklı, 
uçamayan böcekler 
olduğunu ifade eden 
Yorulmaz, mayıs- 
ekim ayları arasında 
kenelerin insan ve 
hayvanlardan kan 
emerek hayatlarını 
sürdürmek zorunda 
oldukları için, neden 
oldukları hastalık
ların da arttığım 
belirtti. Kenelerin 
insanlara öfümcul 
olabilen KKKA 
hastalığını bulaştır 
dığını anlatan Yorul 
maz, "Mikrobu taşı 
yan kene, insanı 
ısırdıktan 1-9 gün 
sonra bu hastalık 
ortaya çıkmaktadır. 
Ayıca bu hastalık

mikrobu taşıyan hay
vanların kanı, eti ve 
hasta insanların kanı 
ve balgamı ile de 
bulaşabilmektedir" 
dedi. Hastalığın ani. 
ortaya çıkan ateş, 
baş ağrısı, halsizlik, 
cilt içinde kanama, 
bazen kusma, karın 
ağrısı, ishal, yüz ve 
göğüste kırmızı dö 
küntüler ve gözlerde 
kızarıklık, gövde, kol 
ve bacaklarda mor
luklar şeklinde belirti 
gösterdiğini ifade 
eden Yorulmaz, ayrı
ca sıklıkla burun 
kanaması, dışkıda ve 
idrarda kan şeklinde 
görülebildiğine 
dikkati çekti. 
Hastalığın daha çok 
hayvancılık yapılan 
nem, orman ve otlak
ların bulunduğu yer
lerde görüldüğünü 
bildiren Yorulmaz, 
şunları söyledi:"Bu 
hastalığın bir ilacı 
veya aşısı olmadığın
dan, korunma çok 
büyük önem taşı
maktadır. Hastalık 
kenenin yaşadığı 
yerlere giden 
herkeste görülebil 
mekle birlikte, 
çırtçıliK ve hay
vancılık yapanlarda, 
çobanlarda, 
mezbaha ve kasapta 
çalışanlarda, veter
inerlerde, avcı larda 
kamp yapanlarda ve 
bunların eş ve 
çocuklarında daha 
sık görülmektedir."

NÖBETÇİ ECZANE

15 Haziran 2007 Cuma 
ÖZLEM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 119 

Tel: 512 02 23 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2776 

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

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

İstiklal Çad. 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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VARAN

MİZAN MUHENDISUK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE TESİSAT 
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE 
tfrzrşt) Kayıt için lütfen irtibata geçiniz. 

KAMPANYAMIZ STOKLARLA SINIRLIDIR.
PANYA BİTİŞ TARİHİ: 1 5 HAZİRAN 2007

Airfel.Kombi
I Alltel Petek (6mt) 

Airfel vana 12 adet 
Fırat folyolu boru tesisatı 
c Dogalgaz iç tesisat 
WıooW,

VARAN2

Mak. Müh.
Erdal DOĞRU

KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL 
60.00- YTL’den başlayan taksitler

Mak. Y. Müh.
Mahmut KÖKBIYIK

ARTIK KİMSE 
KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK
Tel: 513 54 92 - Fax: 513 55 36

__



2006 - 2007’DE
DÜNYA

2006 - 2007 'de
Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü

TÜRKİYE

Sanat Eğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYE 1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleninde TÜRKİYE 3.LÜGÜ

DERECESİ
2007-2008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

Jyücebilgili
JV İLKÖĞRETİM O KULU 1997

' “Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer” 

Adres : Radar Cad. No : 170 Yalova 
Tel : o 226 811 04 74

Sosyal Bilimler Olimpiyadı'odo 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALVA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALVA
www.yucebilgili.com
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Anayasa Paketi 
halkoyuna sunulacak 
Cumhurbaşkanını halkın seçmesini 
öngören Anayasa değişikliği paketi 
halkoyuna sunulacak. Cumhurbaşka 
m Ahmet Necdet Sezer, düzenle
menin iptali için Anayasa Mahke 
mesi'nde dava açacak. Sayfa 7’de

Marmara Bölgesi’ndeki 9 il protokolden yararlanabilecek

Uludağ Üniversitesi 
şevksiz hizmete başladı

35 yaşındayız
Gazetemiz Gemlik Körfez, bugün 
35 yaşına girdi. 16 Haziran 1973 tari
hinde ilk sayısı ile Gemlik’te ikinci 
yerel gazete olarak yayın yaşamına 
başlayan Gemlik Körfez, 34 yılı 
geride bıraktı, '/

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Yurtkuran ve Sosyal Güven lik Kurumu 
Sağlık İşleri İl Müdürü Dr. Mustafa Koçak 
tarafından imzalanan protokolle, Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi görmek isteyen 
vatandaşların sevk şartı, ortadan kaldırıldı. 
İmzalanan protokolle, SSK, Emekli Sandığı ve 
Bağ-Kur'lu vatandaşlar Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakülte si'nde randevu alarak tedavi görebile
cekler. UÜ Rektörü Prof. Dr. Yurtkuran, “Artık 
Uludağ Üniversitesi'nde tedavi görmek isteyen 

• vatandaşların 30 yerden imza alarak sevk zin 
çitini takip etmelerine gerek kalmadı" dedi. 3’de

Yaz tatili başladı
İlköğretim ve ortaöğretim okullarında 2006- 
2007 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısı 
dün sona erdi. Okul.öncesi eğitim deki 640 
bin 849 öğrenci, ilköğ retim okullarındaki 
10 milyon 849.bin öğrenci ile liseler deki 3 
milyon 386 bin öğrenci bugün yaz tatiline 
girdi. Okullar tatile girerken, öğrencilerin 
yıl içerisindeki başarılarını gösterecek olan 
karnelerin Sah günü verileceği öğrenildi. 
2007-2008 eğitim ve öğretim yılı 17 Eylül 
2007 günü başlayacak.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.corn

Güne Bakış
Siyaset hareketleniyor

22 Temmuz günü yapılacak seçimler yak
laştıkça, siyasi hareketlilik de artıyor. .

Geçtiğimiz hafta Sdadet Partisi seçim 
merkezini açtı.

CHP Bursa Milletvekili adayları ilçe örgü 
tünü ziyaret etti.

Ğenç Parti, seçim gezilerine başladı.
Dün de AKP İbrahim Akıt Caddesi’nde 

seçim bürosunu açılışa hazırladı.
Hareketin görülmediği parti DP!
ANAP ile gerçekleşmeyen sağda birleş

menin sancıları mı çekiliyor bilemiyorum.
Devamı sayfa 5’de

Gelecekleri
için ter 

dökecekler
Yarın yapılacak 
olan Öğrenci Seç 
me Sınavına 1 mil 
yon 640 bin 259 
kişi girecek. 
ÖSS, Türkiye'de 
tüm il ve bazı ilçe 
merkezleri ile 
KKTC’nin başkenti 
Lefkoşa'da 
gerçekleştirilecek. 
Adayların, pazar 
günü en geç saat 
08.45’de sınav yer
lerinde hazır bulun- 
maları istendi.

Siyasi partilerin mitingleri başlıyor
Siyasiler, Anadolu yollarına düşmeye hazırlanıyor. Haberi sayfa 6’da

süper Yaz Kampanyası!

(Stancİart< PerFormans / M i n iblis < Kam/onet ' Midibüs) 
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 11 75

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Doğru haber.. Dürüst yorum..

İlke ve tutarlılık...
Çok önemli iki kavram..
Ancak ülkemizde 80’1 i yıllarla birlikte 

özellikle medyada bu iki kavram anlamını 
yitirdi..

Bab-ı ali gazeteciliği yerini plaza 
gazeteciliğine bıraktı..

Çok ciddi ve tehlikeli bir dönüşüm..
Patronun çıkarlarına endeksli bir 

gazetecilik anlayışı..
Dolayısıyla sürekli yanıltılan ve yanlış 

yönlendirilen bir kamu oyu..
Bilinçli olarak oluşturulan kamuoyu 

seçerken çuvalladı...
Sürekli sağ partileri son olarak da AKP' 

yi başına geçirdi..
Ulusal düzeyde basından medyaya 

geçiş sürecinde ilkeler rafa kaldırılırken 
yerel de gazetecilik heyecanı sürüyor..

Hem de mesleksel ve ahlaksal değerler
den ödün vermeden..

Örnek...
Bizim gazete...
Gazetemiz Gemlik körfez 35 yaşını 

devirdi..
Dile kolay..

. İlçede 35 yıl..
Bunun son beş yılı günlük..
İstanbul basını'ndaki kimi günlük 

gazetelerin sürekli el değiştirdiği bir 
ortamda 35 yıla erişmek her yiğidin harcı 
değil..

Ama Kadri Güler'in harcı..
Kadri Güler'in harcında dürüstlük var...
Doğru habercilik var..
Dahası eğilip bükülme yok...
Onun için de içeride dışarıda yaşanan 

tüm olumsuzluklara karşın Gemlik Körfez 
Bayrağı 35 yıldır dalgalanıyor..

Nice yillara gazetem..
Umarım gelecek kuşaklar Gemlik

Körfez'i yeni 35 yıllara ulaştırır..
Cumhuriyet'ten..
Laiklikten..
Demokrasi'den, meslek ahlakından 

ödün vermeden. ■■
Doğruluk..
Dürüstlük..
İlkelilik ...
Çağdaşlık... rüzgarıyla yelkenleri şişen 

gazetem büyük okyanuslarda üzerine 
çamur sıçratmadan yolculuğunu sürdüre
cek..

Yolun açık olsun gazetem...
Senin güvertende dümenin ucundan 

tutmak büyük onur..

ADD’ye destek verenlere plaket
Berkay KARABULUT
Atatürkçü Düşünce 
Derneği (ADD) 
Gemlik Şubesi, 
Cumhuriyet 
Mitinglerinde ve 
derneğin diğer 
faaliyetlerinde, 
maddi ve manevi 
destek veren 50 
üyesine derneğin 
Gürle İş 
Merkezi’ndeki 
şubesinde teşekkür 
plaketi verdi.
ADD Gemlik Şubeşi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya yaptığı 
açıklamada; "ADD 
olarak derneğin 
çeşitli zamanlarında 
derneğe katkı 
sağlayan çağdaş, 
laik, ülke bütünlüğün
den yana olan 
Atatürk ilkelerini 
benimseyen ve 
Atatürk'ü seven 
dostlarına teşekkür
lerimizi belirtmek 
amacıyla birer 
plaket veriyoruz.. 
Derneğimizin 2007 
yılı içerisinde 9 
üniversite öğrenci
sine burs vermesini , 
sağlayan ve 
derneğin diğer 
faaliyetlerinde 
özellikle Cumhuriyet 
Mitinglerinde 
derneğimizden 
maddi ve manevi 
desteklerini 
esirgemeyen 
üyelerimize teşekkür 
ediyoruz, "dedi. 
Cumhuriyet 
Mitinglerinde, 
Atatürk gençliğinin 
Atatürk'e olan 
bağlılıklarının bir kez 
daha vurgulandığına 
dikkat çeken Başkan

TEÇ-SEN birinci kuruluş yıldönümünü kutluyor

MŞM U6K16M6K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

ÜSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel: (0224) 513 96 83 Fax: 5133595

Seyfettin ŞEKERSÖZ

16 Haziran 2006'da 
kurulan Tüm Eğitim 
Çalışanları sendikası 
(TEÇ-SEN) birinci 
kuruluş yıldönümü 
nü kutluyor, Sendika 
İl temsilcisi Mahmut 
Gedikbaş, "Eğitim 
çalışanları TEÇ-SEN 
sayesinde kendi 
gerçek kimliğini bul
muştur" dedi.
82 yıldır sürekli ikin
ci plana itilen ve her 
türlü ayrımcılığa tabi 
tutulup "diğerleri" 
diye adlandırılan eği 
tim ordusunun gö 
rünmez kahraman
larının "artık yeter" 
diyerek ayağa kalk
tığı, hak arama ve 
kimlik tyıücadelesini

Mehmet Kızılkaya, 
Atatürk'ün Gençliğe 
Hitabesinde yer alan, 
"Bütün bu şerâitten 
daha elîm ve 
daha vahim olmak 
üzere, memleketin 
dahilinde, iktidara 
sahip olanlar 
gaflet ve dalâlet 
Ve hattâ, hıyanet 
içinde bulunabilirler"

Anadolu'da yaktığı 
ve varoluş mücade
lesinin temellerinin 
atıldığı eğitim çalı 
şanlarının kutlu bir 
günü olduğunu ifade 
eden İl temsilcisi 
Mahmut Gedikbaş, 
"Bütün Eğitim 
çalışanı arkadaşla 
rımıza sendikamızın 

sözlerini hatırlatarak, 
mevcut hükümeti 
eleştirdi.
Cumhuriyet 
Mitinglerindeki 
birliğin ülke üzerinde 
oynanan oyunlara 
ve bu oyunları 
oynayan veya 
destek veren 
gericilere; ABD'ye, 
AB'ye ve terör 

kuruluş yıl ğönümü 
hayırlı ye uğurlu 
olsun" dedi.
Mahmut Gedikbaş, 
yaptığı yazılı açıkla
mada; "16 Haziran 
2006 tarihinde bu 
kutlu mücadelemize 
başlarken kendimize 
ve bütün eğitim 
çalışanı arkadaşla 

örgütü üyelerine 
en iyi cevap 
olduğunu 
kaydeden 
Kızılkaya, 
22 Temmuz 
seçimlerinde 
halkın duyarlı 
olmasını ve 
sandığa gidip 
oy kullanmaları 
çağrısında bulundu.

rımıza bir söz ver
miştik ve 'Bu onurlu 
ve şahsiyetli hak 
arama ve varoluş 
mücadelemize kesin
likle siyaseti bulaş 
tırmayacağız' demiş 
tik. Bu sözümüzün 
arkasında sonuna 
kadar durduk ve ara 
dan geçen bir yıl 
boyunca hiçbir 
siyasi oluşumun 
içinde yer almadık 
ve hiçbir siyasal 
düşünce ve ideolo
jiyi baskın hale 
getirmedik. Bundan 
sonra da kesinlikle 
siyasetin içinde yer 
almayacağız ve 
hiç kimseye karşı 
göbek bağımız 
olmayacaktır" 
diye konuştu.
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Marmara Bölgesi’ndeki 9 il protokolden yararlanabilecek

Uludağ Üniversitesi 
şevksiz hizmete başladı

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran ve Sos 
yal Güvenlik Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürü Dr. Mustafa Koçak 
tarafından imzalanan protokolle, Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'nde tedavi görmek isteyen vatandaşların sevk şartı, 
ortadan kaldırıldı. İmzalanan protokolle, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ- 
Kur'lu vatandaşlar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde randevu 
alarak tedavi görebilecekler. UÜ Rektörü Prof. Dr. Yurtkuran, “Artık 
Uludağ Üniversitesinde tedavi görmek isteyen vatandaşların 30 yer
den imza alarak sevk zincirini takip etmelerine gerek kalmadı" dedi.

Vicdanca
Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

M

Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, 
SSK ve Bağkur'lu 
hastaların sevksiz 
olarak Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nden 
yararlanmasının, 
özel hastanelerin 
lehine olan pozitif 
ayrımcılığı ortadan 
kaldıracağını 
belirterek, "Ancak 
sosyal güvenlik 
kurumlarının 
ödemelerinde en 
ufak bir aksama olur
sa iflas ederiz" dedi. 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'nde 
tedavi görmek isteyen 
vatandaşların 
sevk şartı, imzalanan 
protokol ile ortadan 
kaldırıldı.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Mustafa 
Yurtkuran ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
Sağlık İşleri İl Müdürü 
Dr. Mustafa Koçak 
tarafından imzalanan 
protokolle, SSK, 
Emekli Sandığı ve 
Bağ-Kur'lu vatan
daşlar Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'nde 
randevu alarak 
tedavi görebilecekler. 
Devlet hastanele 
rinden uygulanan 
randevu sisteminin 
Uludağ Üniversite- 
si'nde uygulanacağını 
söyleyen Rektör 
Yurtkuran, "Sağlık 
hizmetinde tıp 
fakültesi alternatifini 
de sunmak 
zorundaydık.
Bunu da gerçekleş

tırdıgımız için 
mutluyuz. Artık 
Uludağ Üniversite- 
si'nde tedavi 
görmek isteyen 
vatandaşların 30 
yerden imza alarak 
sevk zincirini takip 
etmelerine gerek 
kalmadı" dedi.
Bugüne kadar sosyal 
güvenlik kurumu ile 
son derece uyum 
içersinde çalıştıklarını 
hatırlatan Yurtkuran, 
"Birçok sosyal güven
lik kurumu bir çatı 
altında toplandı. Bu 
çatının altında bizim 
de yer almamız sevin
dirici. Ancak sosyal 
güvenlik kurumunun 
ödemelerinde en ufak 
bir aksama olursa 
biz iflas ederiz. Bu 
protokol bizi böyle 
bir ciddi riskin altına 
almaktadır. Biz bunun 
bilincindeyiz ama 
doğal olarak üniver
sitenin görevlerinden 
biri de kamu hizmeti 
vermektir. Sadece 
araştırma ve insan 

yetiştirme değildir. 
Bursa'ya bu hizmeti 
vermek istiyoruz. 
Ayrıca daha önce 
olan, bizce çok büyük 
bir yanlış vardı. 
Özel teşebbüs lehine 
pozitif bir ayrımcılık 
vardı. Hastalar 
sevksiz olarak 
özel hastanelere 
gidebiliyor, üniversite 
hastanelerine ancak 
sevk alabilirse 
gelebiliyordu. Bu 
protokolle bu ayrım
cılık kalktı. Bursa 
alkı adına mutluluk 
duymaktayız. Ümit 
ediyorum ki, fatu
raların zamanında 
incelenip ödenmesi 
sağlanacaktır.
İnşallah, Türkiye 
ciddi bir ekonomik 
krize girmez ve biz de 
iflas etmeden ayak
larımızın üstünde 
hizmet sunmaya 
devam edebiliriz" 
diye konuştu.
Marmara Bölgesi'nde 
9 ilin yararlanabileceği 
protokol ile hastaların 

sevksiz muayene 
olabileceğini, acil 
servisin ise devlet 
hastanesi gibi 
çalışacağını söyleyen 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Başhekim Doç. 
Dr. Kayıhan Pala, 
"Hastaneden yararlan
mak isteyen vatan
daşların sadece 
randevu alması 
gerekiyor. Bursa'nın 
gözü aydın olsun" 
ifadelerini kullandı. 
SGK Bursa İl Müdürü 
Mustafa Koçak ise 
imzalanan protokol 
ile Bursa nüfusunun 
yüzde 90'ının 
üniversitenin imkan 
ve bilgi birikiminden 
doğrudan yararlanma 
hakkını kazandığını 
belirterek, "Yalnız 
üniversiteden randevu 
almak zorundalar. 
Bize düşen faturaları 
zamanında inceleyip 
ödeme gününde 
ödenebilir hale 
getirmektir. Bugüne 
kadar herhangi bir 
sıkıntımız olmadı. 
Bundan sonra da 
sıkıntı olmaması 
için elimizden 
geleni yaparız” 
diye konuştu.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde 
istediği bölümden 
randevu almak 
isteyen vatandaşlar 
08.30- 12.00 
ile 13.00 16.30 
saatleri arasında 
0224 295 00 00 
numaralı telefonu 
arayabilecekler.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Fare kedi boğdu!....
Bursa'daki farelerin tarlası sizce nerede?
Bursah fareler kaçak yapılardan en çok 

nasiplenenler...
Adresleri mi?
Kentin ortasında...
Bir tarafında Kültür park'ın yeşilliği diğer 

tarafında hala soluk almaya çalışan 
Merinos'un meyvelikleri...

Evleri, Soğanlı Mahallesi...
Farelerin mekân seçtiği Soğanlı 

mahallesinde deri sektörü ile mahalle 
sakinleri iç içe yaşar;

Ortaçağ hastalığı veba ile burun buruna...
Veba hastalığı her an hortlayabilir, mem

leket hastanelerinde 'veba' kuyrukları ile 
Avrupa kenti mühürlü Bursa'm da tarihin 
çekmecelerinde yer alıverir.

BursaRay'ın Kültürpark İstasyonu'nda 
asılı duran ve kentin çehresini değiştirecek 
olan ’Tabakhaneler'deki dönüşüm planı', 
tatil beldelerini andırıyor.

Cicili bicili tabela, reklâm filmlerinden fır- 
lamışçasına dikkat çekiyor.

Hayal tabelasını yakında fareler kemirirse 
şaşmayın!..

Burada çalışan dericilerin en çok destek
lediği iş alanı da arapsabunu ve çamaşır 
suyu satıcıları.

Zira deri atıklarıyla kirlenen o yapışkan 
kanserojen maddeden derilerinin rengini 
kurtarmak(!) isteyen emekçiler, ara- 
psabunuyla ya da arada sırada çamaşır 
suyuyla yıkanıyorlarmış!

İnsanın inanası gelmiyor.
Dehşet!!!
Kentim insanının 21 'inci yüzyıl dünyasın

da 'yok edilişinin' sözleri vuruyor, bey 
nime!...

Özellikle, geceler daha da tehlikeli...
Fareler geceleri sevdiği gibi, suçlular da 

dosyalarını buralarda kabartıyor...
Geceye giyinip geceye soyunuyorlar...
Dericiler, deri işlemede kullandıkları suyu 

artezyende çekiyor...
Kimyasallarla kirlenen sular'bir yerlere' 

boca ediliyor.
Kanalizasyonun içi ise 4 ayaklı sessizlikle 

dolu...
Sokaklara taşan sularda çocukları görmek 

de mümkün....
Oyun alanları orası çünkü...
Şimdi sıcaklarda başladı.
Geleceğimiz olan çocuklar bu kimyasal 

atıklarla dolu sularda serinleyecek.
Derede çimecek!
Bitmedi...
Gece saat 20.00'den 01.00'e kadar artık 

deri parçalarının yakılması nedeniyle tüm 
evlerin içine zehir doluyor.

Kimyasal maddeleri dumanla alan herkes 
tehlike altında!

Tabakhane işletenlerin bir bölümü, 
gündüz saatlerinde iş yasasına, çevre 
yasasına ve ahlak yasasına uygun üretim 
yapıyor görünüyorlar.

Belediyeyi de bizi de aldatarak...
Veba salgını ise rezervde duruyor... 
ÇÖZÜM NEYDİ?
Yılan hikâyesine dönen, tabakhanelerin 

Badırga Köyü'nde ayrılan yerlerine taşın
ması konusunda Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep Altepe'nin '1 Haziran 
2007'de taşınacaklar' sözüne inat orada 
öylece üretiyorlar.

Hem de çağdışı şekilde...

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Turuncum Dershanesi'nde İngilizce Kursları başlıyor Birey Dershanesi 
ÖSS’yi değerlendirecek i

Berkay KARABULUT

Gemlik'te ÖSS 
hazırlık, Açıköğretim 
ve Yabancı Dil 
alanlarında eğitim 
veren Turuncum 
Dershanesi; 
ortaöğretim ve 
üniversite öğrencileri 
için İngilizce 
kurslarını başlatıyor. 
Kurucu A. Muttalip 
Araş; orta öğretimler 
için Haziran sonunda 
başlayacak olan 
İngilizce kurslarının 
Ağustos sonuna 
kadar süreceği; 
üniversite öğrencileri 
için ise Temmuz 
ayında başlayacak 

olan kursların 
Eylül ayı ortasında 
biteceğini ifade etti. 
Araş; "Maksimum 
15 kişilik sınıflarımız 
da ve haftada 4 saat 
olarak öngörülen 
kurslarımızda 
eğitimi İngiliz Dili 
ve Edebiyatı mezunu 
hocamız ile Ingiltere'
den gelen Ingiliz 
hocamız vermektedir. 
Kurs saatlerinde 
talebe göre artış 
söz konusu 
olabilecektir. Şu 
an için aldığımız 
ön kayıtlarımızda 
bir sınıfımız 
başlangıç 
seviyesinde' 

eğitim görecek. 
Talebe göre bu 
yaz sezonunda 
orta ve üst 
düzeyde de eğitim 
verebiliriz" dedi. 
Dershane kurucusu 
Muttalip Araş, 
geçen dönem bir 
ilke imza attıklarını 
ve pre-intermediate 
seviyesinde mezun 
olan öğrencilere 
sertifika verildiğinin 
altını çizerken, 
intermediate 
seviyesinde mezun 
olan öğrencilerin de 
MEB tarafından 
yapılacak olan 
sınavlarla sertifika 
alacaklarını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yarın yapılacak 
olan ÖSS sınavlarının 
soruları Dilek 
Çay Bahçesi'nde 
değerlendirilecek. 
Birey dershanesi 
Müdürü Mümin 
Torlak, yaptığı 
açıklamada;
Türkiye genelinde 
102 şubesi bulunan 
Birey Dershanelerinin 
bulundukları 
yerlerde öğrencilerini 
bir araya getirerek 
anlaşma yapılan 
CNN Televizyonunda 
canlı olarak yayın
lanacak olan 
programda soruların 
cevaplarının 
değerlendirileceğini 
söyledi.
Birey dershaneleri 
Genel Müdürlüğü ile 
CNN Televizyonu 
arasında yapılan 
anlaşma ile canlı

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

olarak sunulacak 
programda Öğrenci 
Seçme sınavına 
girecek öğrencilere 
sorulan soruların 
cevapları açıklamalı 
olarak verilecek. 
Birey dershanesi 
Gemlik Şubesi 
Müdürü Mümin

Torlak, Pazar günü 
saat 16.00 
dan itibaren 
öğrencilerle 
birlikte Dilek 
Çay Bahçesi’nde 
toplanarak 
programın 
izleneceğini 
duyurdu.
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Şehit cenazesinde protestoya engel
Son günlerde şehit 
cenazelerinde 
yaşanan hükümete 
yönelik protestoların 
şiddeti artarken, dün 
İstanbul'da toprağa 
verilen Piyade 
Kıdemli Binbaşı 
Murat Özyalçın ve 
Jandarma Uzman 
Onbaşı Cihan 
Kızıltaş'ın Levent 
Camii'nde düzenlenen 
cenaze törenine 
şehitlerin yakınları, 
askerler ve gazeteciler 
dışında kimse 
alınmadı.
Hakkari'de mayın 
patlaması sonucu 
şehit olan Piyade 
Kıdemli Binbaşı 
Murat Özyalçın ile 
Elazığ'da güvenlik 
güçleriyle PKK 
arasında çıkan 
çatışmada şehit olan 
Jandarma Uzman 
Onbaşı Cihan Kızıltaş 
için Levent'teki Afet 
Yolal Camii'nde 
düzenlenen törene,

İçişleri Bakanı 
Osman Güneş, 
eski İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
milletvekilleri 
Mustafa Özyürek, 
Turhan Çömez ve 
Lokman Ayva, 
Emniyet Genel 
Müdürü Oğuz Kağan 
Koksal, İstanbul Valisi 
Muammer Güler, 
3. Kolordu Komutanı 
Korgeneral Ethem 
Erdağı, İstanbul 
Büyükşehir Belediye

Başkanı Kadir 
Topbaş, Cumhuriyet 
Başsavcısı Aykut 
Cengiz Engin 
katıldı. Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt ile 
kuvvet komutanları da 
cenaze törenine 
birer çelenk gönderdi. 
Cenaze namazını 
kıldıran İstanbul 
Müftüsü Prof. Dr. 
Mustafâ Çağrıcı, 
konuşmasında 
şehitlik mertebesinin

önemine.vurgu 
yaparak, Türk 
geleneklerinde 
ve İslam dininde 
cenazelerin nasıl 
kaldırılacağının 
belli olduğunu 
belirterek, 
"Birbirimizi üzmeye
lim. Başkaları 
tarafından yanlış 
anlaşılabilecek 
hareket ve tavırlardan 
kaçınalım" dedi. 
Kılınan namazın 
ardından Çağrıcı, 
cemaatten helallik 
isterken, cami 
avlusuna alınmayan 
bir grubun PKK 
ve hükümet 
aleyhine slogan 
atması dikkat çekti. 
Özyalçın ve 
Kızıltaş'ın 
cenazeleri, 
Levent Camii'nde 
düzenlenen 
törenin ardından, 
Edirnekapı 
Şehitliği'nde 
toprağa verildi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Göne Bakı
Siyaset hareketleniyor...

Milliyetçi Hareket Partisi bizim sokakta..
MHP’de sokağı parti bayrak ve genel 

başkan flamalarıyla donattı.
Sanki seçim atmosferini yaşıyoruz.
Bayrak ve flamalar tek MHP’liler tarafın

dan asılmış!
Propagandalarla ilgili olarak Yüksek 

Seçim Kurulu’nun iş takvimine internetten 
bakayım dedim:

YSK iş takvimine göre bugün, geçici aday 
listelerine karşı ilgili seçim kurullarına 
yapılacak itirazların bugün son günü.

YSK tarafından yayınlanan yasaklarla 
ilgili olarak şöyle bir ifade var.

İlgilerin dikkatine sunuyorum.
"Hiçbir siyasi parti veya bağımsız aday 

tarafından, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü 
kümlerini ve Seçmen Kütüğü Kanunu’nun 
60/22. maddesinde sayılanlar hariç, 2 
Temmuz 2007 Cumartesi akşamına kadar 
duvar ilanı, flama ve bayrak asılmayacak.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, 
başvuruları halinde 2 Temmuz 2007 
Cumartesi akşamına kadar sabit reklam yer
lerinden eşit sayı ve ücret karşılığında yarar
lanılabilecektir. ”

Hiçbir siyasi parti,, yasalar karşısında bir 
diğerinden farklı değildir.

Bunun takipçisi ise yine yasalarla belir
lenmiştir.

Hatta YSK şöyle bir bildirisi var:
"Bütün uygulama ve yasaklar, seçimin 

başlangıç tarihi olan 4 Mayıs 2007 tarihinden 
2 Temmuz 2007 tarihine kadar mülki idare 
amirlerinin yetki, gözetim ve denetimi altın
da; 2 Temmuz’dan 21 Temmuz’a kadar İlçe 
Seçim Kurulları’nın denetimi ve gözetimi 
altında yürütülecektir. ”

Anlaşılmayan bir şey var mı?
Bana göre yok.
Öyleyse, neden bütünlüğe uyulmuyor?
Not: Gazetemizin 35. yayın yılına girmesi 

nedeniyle dün bir çok okurumdan elektronik 
posta iletisi aldım.

Birçok okurum da gazetemizi arayarak 
bizleri kutlamış.

Hepsine teşekkür ediyorum.

Malki
Cinayeti 
zanlısı 

tutuklandı
Bursa'da 1995 yılında 
Musevi asıllı işadamı 
Nesim Malki'nin öldü 
rülmesinde tetikçilik 
yaptığı iddiasıyla 
aranırken, polise tes
lim olan Oğuz Işıklı, 
sevk edildiği mahke
mece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 
1998 yılındaki soruş
turmada ismi tetikçi 
olarak geçen Oğuz 
Işıklı 9 yıl boyunca 
kaçmıştı. Yurtdışına 
giden ve zaman za 
man Bursa'daki eşi ve 
çocuğunu görmek 
için giriş çıkış yaptığı 
belirtilen Işıklı, Orga 
nize Suç ve Kaçak ' 
çılık Şube Müdürlü 
ğü'ndeki 3 günlük gö 
zetimi sırasında sus 
ma hakkını kullandı. 
34 yaşındaki Işıklı, 
hakkında düzenlenen 
fezleke ile Cumhu 
riyet Savcıhğı'na 
gönderildi. Savcılık, 
tutuklama talebiyle 
Işıklı'yı nöbetçi 
mahkeme olan 4.Sulh 
Ceza Mahkemesi'ne 
gönderdi. Mahkeme 
de, Işıklı'nın tutuklan
masına karar verdi.

özKfîYfl OTOMOTİVDİ
KAMPANYA

Sava ve Matador marka lastikler

mibm
K.D.V. DAHİL 

NAKİT FİYATLARIDIR

•g” Taksit seçenekleri ve 
detaylı bilgi için bizi arayın.

IirellÎ
Körfez Baytaş Sitesi A/Blok No:2 - GEMLİK
TEL: 0.224 513 73 93 - 514 47 70
FAX: 0.224 514 40 44 - www.ozkaya.web.tr

Ağrı Eleşkirt Kaymakamlığından 
aldığım yeşil kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
GÜLSÜM YAZICI

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden 
aldığım ehliyetimi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
BARKIN KARTAL

‘Gemlik Körfez’ internette
www.genilikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
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• . KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE
Tel: 513 96 83 GEMLİK

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.ozkaya.web.tr
http://www.genilikkorfezgazetesi.com
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Siyasi partilerin mitingleri başlıyor
Genel seçimler için 
geri sayım devam 
ederken siyasiler de 
Ankara'yı boşaltmaya 
ve Anadolu yollarına 
düşmeye hazırlanıyor. 
Seçim öncesi en yo 
ğun miting programı 
ise AKP ve CHP'nin. 
ERDOĞAN VE 
GÜL'ÜN MİTİNG 
PASLAŞMASI 
81 ilde miting yapmayı 
planlayan AKP'de 
Başbakan Erdoğan 53 
ilde, Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan Yardım 
cısı Abdullah Gül'de 
28 ilde yapılacak 
seçim mitinglerinde 
halka seslenecek. 
Başbakan Erdoğan, 
dün Siirt’teydi. Seçim 
mitinglerine bugün 
Bingöl ve Muş'la 
devam edecek. Erdo 
ğan Pazar günü ise 
Şanlıurfa mitin ginde 
halka seslenecek. 
Günde iki mitinge 
katılarak halka hitap 
edecek olan Erdoğan, 
Güneydoğu'daki 
mitinglerin ardından 
rotasını İç Anadolu ve 
Karadeniz'e çevirecek. 
Başbakan'ın miting 
programında 30 Hazi 
ran'da Ankara, 8 Tem 
muz'da İzmir, 15 Tem 
muz'da ise İstanbul

yer alıyor.
İstanbul'dan aday olan 
Başbakan, memleketi 
Rize'de ise 1 Tem 
muz'da halka sesle 
necek. Seçim kampa
nyası boyunca toplam 
53 ili dolaşacak olan 
Başbakan'ın miting 
programında, Trab 
zon, Rize, Giresun, 
Zonguldak, Samsun, 
Bolu ve Tokat, Kara 
bük, Düzce, Kütahya, 
Manisa, Afyon, Eski 
şehir, Antalya, İzmir, 
Uşak, Denizli, Muğla, 
Aydın, Çanakkale, 
Balıkesir, Sakarya, 
Bursa, Kocaeli, İstan
bul, Edirne, Tekirdağ, 
İsparta, Konya, Niğde, 
Aksaray , Mersin, Ada 
na, Osmaniye ve 
Hatay yer alıyor.
Erdoğan'ın gidemediği 
illerde ise seçmene 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül 
seslenecek.
BAYKAL 40 İLDE 
HALKLA BULUŞACAK 
AKP'nin yanı sıra CHP 
de mitinglere hazır
lanıyor. Gece şölenleri 
planından vazgeçen 
CHP, ilk iş olarak 
bugün parti genel 
merkezinde adaylarını 
kamuoyuna tanıtacak. 

Miting programını 
geçen hafta 
Mersin'den başlatan 
CHP yola Hatay mitin
gi ile devam edecek. 
23 Haziran'da yapıla
cak mitingin ardından 
ise 24 Haziran'da 
Tokat, 30 Haziran'da 
Malatya ve 1 Tem 
muz'da Denizli'de mi 
ting yapılacak. CHP 
miting yapacağı diğer 
illeri tespit çalışmala 
rını ise sürdürüyor. 
BAHÇELİ MANİSA’DA 
Seçim beyannamesi 
üzerinde çalışmalarını 
tamamlayan MHP de 
seçim mitinglerine 
başladı. MHP lideri 
Devlet Bahçeli bugün 
Manisa'da halka sesle 
necek. Bahçeli 
önümüzdeki günlerde 
seçim mitinglerini, 
Bursa, Erzurum, . 
Konya, Trabzon, İzmir, 
İçel ve Antalya miting
leri ile sürdürecek. 
MHP son seçim mitin 
gini ise 21 Temmuz'da 
İstanbul'da gerçek
leştirecek.
İLK MİTİNG AYDIN'DA 
Anavatan Partisi ile 
birleşme ve ittifak 
hayallerinin suya 
düşmesinin ardından 
seçime tek başına 
giren Demokrat Parti 

ise seçim startını 
Menderes'in mem
leketi Aydın'dan 
verecek. 19 Haziran'da 
Aydın'da halka 
seslenecek olan 
DP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar 
20 Haziran'da da 
Antalya'da miting 
yapacak. Ağar 
seçim kampanyası 
süresince toplam 
27 ilde halkın 
karşısına çıkacak. 
Ağar seçim öncesi 
son mitingini ise 
21 Temmuz'da seçim 
bölgesi Elazığ'da 
gerçekleştirecek. 
GENÇ PARTİ MİTİNG 
YERİNE BÖLGESEL 
TOPLANTILAR 
YAPACAK 
Genç Parti ise 22 
Temmuz seçimleri 
öncesinde, miting y 
erine bölgesel toplan
tıları tercih edecek. 
Miting döneminin 
cumhuriyet miting
leriyle son bulduğunu 
ve milyonlar alanlara 
toplanmadığı sürece 
yapılan toplantının 
miting olamayacağını 
savunan Genç Parti, 
ilk bölgesel toplan
tısını ise önümüzdeki 
günlerde Adana'da 
yapmayı planlıyor.

Suçlu çocuğun devlete 
maliyeti aylık 960 YTL

Meclis Çocuk ve 
Gençlerdeki Şiddeti 
Araştırma 
Komisyonu tarafın
dan hazırlanan rapor, 
giderek artan şiddet 
olaylarının nedenleri 
ve çözüm öneri
lerinin yanı sıra, şid
detin devlete mali 
yetine ilişkin de 
ilginç ve çarpıcı 
rakamlar ortaya 
koydu.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre 2006 yılında 
yaklaşık 2 bin 900 
kişinin şiddet 
nedeniyle 
hayatını kaybettiği 
belirtilen raporda, 
yine aynı yılda şahsa 

karşı işlenen 
asayiş olaylarının 
toplamının da 
321 bin 676 
olduğu kaydedildi. 
GÜNLÜK 
32, AYLIK 
960 YTL'LIK 
MALİYET
Komisyon raporunda 
2006 yılında yaklaşık 
280 çocuk ve ergenin 
şiddetle ilişkili 
suçlardan dolayı 
ıslahevleri ne konul
duğuna dikkat çekil
erek, Şubat 2007 
itibariyle ceza ve 
tutukevlerin de bulu
nan çocuk hükümlü 
ve tutuklu sayısının 2 
bin 299 olduğu 
bildirildi

l.lOOYH(ICD.V.) DAHİL 

ÜSTELİK TÜM KREDİ

KARILARINA PEŞİN FİYATINA ||

12AY TAKSİT
ÖZELLİKLER

ASUS M2V-TVM ANAKART 
AMD 64 BİT 3000 CPU
512 DDRR 667 MHZ RAM KİNSTON 
ASUSEx. AX1050/TD/256/512 MB
350 VVATT ÇİFT FANLI KASA
160 GB SATA 8 MB CACH HDD 
LG18XDVDRW 
MULTIMEDIA KLAVYE 
OPTİCALMAUSE
500 VVATT HOPARLÖR 
ASUS 8 MS LCD MONİTÖR 
LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ

BUNLARIN HEPSİ
KARNE HEDİYESİ

NOWOX BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSR

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

http://www.gQmliknowox.com
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Anayasa Paketi 
halkoyuna sunulacak
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 
Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor.

Referandum nasıl yapılacak?

Cumhur 
başkanını 
halkın 
seçmesini 
de öngören 
Anayasa 
değişikliği 
paketi 
halkoyuna 
sunulacak. 
Cumhur 
başkanı 
Ahmet 
Necdet 
Sezer, 
değişik paketini 
halkoyuna sunulmak 
üzere Başbakanlığa 
gönderdi.
Sezer'in Anayasa 
Mahkemesi'nde dava 
açacağı da bildirildi. 
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezi'nden 
yapılan açıklamada, 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'in Anayasa 
değişikliğini 
halkoyuna sunulmak 
üzere yayımlanması 
için Başbakanlığa 
gönderdiği belirtildi. 
Halkoyuna sunula
cak değişiklik 
paketi ile 
Cumhurbaşkanının 
halk tarafından

seçilmesi, 
seçilecek 
Cumhurbaşkanının 
5 yıllık süreyle 
en fazla iki defa 
görev yapabilmesi, 
genel seçimlerin 
4 yılda bir 
yapılması, 
parlamentonun 
seçim dahil 
yapacağı tüm 
işlerde üye tam
sayısının en az 
üçte biri ile 
toplanması hükme 
bağlanıyor. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, düzenlemenin 
iptali için Anayasa 
Mahkemesi'nde 
dava açacak.

Sezer, Cumhur 
başkanını halkın 
seçmesini de içeren 
Anayasa değişikliği 
paketini referandum 
için Başbakanlığa 
gönderdi. Bu durum
da 22 Temmuz'da 
halkın önüne iki 
sandığın konula
bilmesi için referan
dum süresini 120 
günden 45 güne 
indiren yasa önem 
taşıyor. Sezer'in bu 
yasayı inceleme 
süresi ise 18 
Haziran'da dolacak. 
Sezer'in bu yasayı 
veto etmesi halinde, 
3 Haziran'da beşinci 
yasama yılını tamam
layarak dağılan 
TBMM'nin yeniden 
toplanıp vetolu 
referandum yasasını 
görüşmesi gerekiyor. 
Ancak, milletvekili 
aday listelerinin açık
lanmasının ardından 
Meclis'in yeniden 
toplanması oldukça 
zor görünüyor.
AKP MECLİSİ 
TOPLAMAYI 
DÜŞÜNMÜYOR 
İktidar kulislerinden 
sızan bilgiye göre; 
AKP, Meclis'in 
yeniden toplanması 
konusunda bir 

girişimde bulunmayı 
düşünmüyor.
Diğer taraftan CHP 
cumhurbaşkanını 
halkın seçmesine 
ilişkin Anayasa 
değişikliğini Anayasa 
Mahkemesi'ne 
götürerek, milletvekili 
seçimlerinin 4 yılda 
bir yapılmasını 
öngören 1. maddenin 
oylanmasında 367 
oy çıkmadığı için 
Anayasa değişiklik 
paketinin 
tümünün iptalini 
istemişti. Anayasa 
Mahkemesi'nin, 
CHP'nin başvurusu 
doğrultusunda karar 
vermesi ve cumhur
başkanını halkın 
seçmesini içeren 
paketin tümünü iptal 
etmesi durumunda 
cumhurbaşkanını 
22 Temmuz'dan 
sonra oluşacak 
yeni Meclis seçecek. 
Yeni seçilecek 
Cumhurbaşkanı için, 
Anayasa değişiklik 
paketinin belirlen
mesinde gerek 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, gerekse 
Anayasa Mahkeme 
si'nde çıkacak karar
lar önem taşıyor. 
YENİ BİR İDDİA

Siyasi kulislerde 
dolaşan iddiaya göre 
Sezer, CHP'nin, Ana 
yasa değişikliğine 
ilişkin yasanın iptali 
istemiyle Anayasa 
Mahkemesi'ne açtığı 
davanın gerekçelerini 
gösterecek. Sezer'in, 
“Anayasa'da değişik
lik yapan 5660 sayılı 
kanunun ikinci 
görüşmesinde oluş
turulan Anayasa'ya 
aykırı eylemli iç 
tüzük düzenlemeleri 
aykırılık içeriyor. 
Anayasa değişikliği 
teklifindeki 1. madde 
367'yi bulamamıştır” 
diyeceği ve değişik
liğin “TBMM Genel 
Kurulu'ndaki 
görüşmeleri geçer
sizdir” şeklinde 
açıklama yapması 
dillendiriliyor. 
DEĞİŞİKLİK 
PAKETİNDE 
NELER VAR?
İki kez Meclis'te 
görüşülen ve aynen 
Köşk'e gönderilen 
Anayasa değişikliği 
paketinde şu düzen
lemeler yer alıyor; 
Genel seçimlerin 
4 yılda bir yapılması, 
Meclis'in, yapacağı 
seçimler dahil, 
Genel Kurul'da 

bütün toplantılar 
üye tamsayısının 
en az üçte biri 
(184) ile toplanacak. 
Cumhurbaşkanı 
halk tarafından 
seçilecek.
Cumhurbaşkanının 
görev süresi, 
5 yıla indirilecek; 
bir kimse, en fazla 
iki defa (5 artı 5) 
cumhurbaşkanı 
seçilebilecek. 
Cumhurbaş
kanlığına, 
TBMM üyeleri 
içinden veya Meclis 
dışından aday 
gösterilebilmesi, 
20 milletvekilinin 
yazılı teklifiyle 
mümkün olacak. 
Ayrıca, en son 
yapılan milletvekili 
genel seçiminde 
aldıkları geçerli 
oyların toplamı 
yüzde Cumhur 
başkanı seçimi, 
cumhurbaşkanının 
görev süresinin 
sona ermesinden 
önceki 60 gün 
içinde; makamın 
herhangi bir sebeple 
boşalması halinde 
de boşalmayı 
takip eden 60 
gün içinde 
tamamlanacak.
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Sağlıkta yeni bir dönem başlıyor
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
tarafından hazırlanan 
ve Bağ-Kur, SSK ile 
Emekli Sandığı men* 
suplarının 'sevk 
almadan' anlaşmalı 
özel veya üniversite 
hastanelerine gitme 
lerinin önünü açan 
Sağlık Uygulama 
Tebliği dün yürürlüğe 
girdi. Tebliğe göre, 
yatarak tedavilerde 
de ilaçlar hastane 
tarafından temin 
edilecek. Sağlıkta 
dün itibariyle yeni bir 
dönemi başlıyor. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
tarafından hazırlanan, 
ancak Anayasa 
Mahkemesi'nce kıs
men iptal edildiği için 
yürürlük süresi erte
lenen Sosyal 
Güvenlik Reformu'n 
da yer alan bazı hu 
suslar, Sağlık Uygu 
lama Tebliği ile yasal 
düzenlemeye gerek 
kalmadan hayata 
geçiriliyor. Tebliğ ile 
Bağ-Kur, SSK ile 
Emekli Sandığı men

supları üniversite 
hastaneleri dahil, 
sözleşmeli tüm özel 
sağlık tesislerine 
doğrudan müracaat 
edebilecek. Yatarak 
tedavilerde de ilaçlar 
hastane tarafından 
temin edilecek.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu kapsamında 
olan sigortalı, emekli 
ve bunların bakmakla 
yükümlü olduğu 
kişilere sağlanacak 
sağlık yardımlarının 
karşılanmasına ilişkin 
usul ve esasları 
düzenleyen "Sağlık 
Uygulama Tebliği 
(SUT)" Resmi Gaze 
tede yayımlanarak, 15 
Haziran 2007 tarihin
den geçerli olmak 
üzere; devredilen 
SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı'nın 
sağlık hizmetlerinde 
uygulama birlikteliği 
getirilmişti. Kurumun 
sağlık yardımlarının 
karşılanması için 
Sağlık Bakanhğı'na 
bağlı devlet has
taneleri, bazı üniver
site hastaneleri, özel 

sağlık tesisleri ile 
sözleşmeler imza
landı. Daha önceki 
uygulamada, Emekli 
Sandığı mensupları 
yani kamu çalışanları 
üniversite hastaneler
ine doğrudan müra
caat edebiliyor, 
SSK'lılar devlet has
tanelerinden sevk 
alarak gidebiliyor, 
Bağ-Kur'lular ise 
üniversite hastane 
lerindeki tedavi gider
lerini öncelikle kendi
leri karşılayıp daha 
sonra Bağ-Kur'dan 
talep edebiliyor. 
Ödemede çıkan fark 
ücreti hasta tarafın
dan karşılanıyordu. 
Tebliğin getirdiği yeni 
düzenlemeler şöyle: 
- Sigortalılar, üniver
site hastaneleri dahil, 
sözleşmeli tüm sağlık 
tesislerine doğrudan 
müracaat edebilecek.
- Kurum sağlık 
yardımlarından yarar
landırılan kişilerin, 
acil hallerde 
sözleşmesi olmayan 
sağlık kurum ve kuru
luşlarından aldıkları 

hizmetlerin bedeli 
kurumca ödenecek.
- SSK'lılar sağlık 
tesislerine daha önce 
kendilerinden istenen 
belgelerden biri ile 
gidebilecek.
SSK'lıların, mevcut 
uygulamada, sağlık 
tesislerine işverence 
düzenlenmiş vizite 
kağıdı, sağlık karnesi 
ve resmi kimlik bel
gesinin üçü ile birlik
te müracaat etmeleri 
gerekiyor.
- Tebliğin yürürlük 
tarihinden itibaren 
120 gün sonra, yata 
rak tedavilerde ilaçlar 
hastane tarafından 
temin edilecek. İlke 
olarak, hastalara ilaç 
temin ettirilmeyecek. 
Hastane eczanesinde 
bulunmayan ilaçlar 
şu anda reçete 
karşılığı sözleşmeli 
eczanelerden hasta 
veya yakınları tarafın
dan temin ediliyor.
- Tansiyon, şeker gibi 
uzun süre ilaç kul
lanılmasını gerektiren 
hastalıklarda, rapor 
ve reçete sadece bir

kez düzenlenerek, her 
seferinde reçete yaz 
dırmadan 2 yıl boyun
ca hastalar doğrudan 
eczaneye giderek 
üçer aylık miktarlarda 
ilaçlarını alabilecek.
- Uygulamayla 
raporlu ilaçların 
reçetesiz temini 
kolaylaştırılacak. 
Sağlık tesislerindeki 
gereksiz hasta 
yoğunluğunun azaltıl
ması, kronik hastalık
larda sadece reçete 
yazılması için sağlık 
tesislerine ödenmesi 
gereken başvuru başı 
na ücretlerde tasarruf 
yapılması amaçlanıy
or. Şu andaki uygula
mada, hastalar rapor
da belirtildiği halde 
ilaçlarını 3 ayda bir 
sağlık tesisine gide 
rek reçete yazdırmak 
sureti ile eczaneler

den alabiliyor. 
AMBULANS 
BEDELLERİ 
- Sigortalı herkesin 
şehiriçi ve şehirler
arası ambulans 
bedelleri ödenecek. 
Mevcut uygulamada, 
Bağ-Kur'da ambulans 
bedelleri ödenmiyor, 
Emekli Sandığı'nda 
şehiriçi ve şehirdışı 
ambulans bedelleri 
ödeniyor, SSK'da 
belediye/büyükşehir 
belediyesi mücavir 
alan dışına ambulans 
ile gönderilme ücreti 
ödeniyor.
- SSK ve Bağ-Kur 
kapsamında bulunan 
hastaların muayene 
katılım payı gelir ve 
aylık alanların gelir ve 
aylıklarından, diğer 
kişilerden ise 
eczanelerden tahsil 
edilecek.

3
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Esnaf ve sanatkar komada
Esnaf ve Sanatkarlar 
Derneği (ESDER) 
Genel Başkanı Mah 
mut Çelikus, esnaf 
ve sanatkarlarla ilgili 
tüm kararların seçim 
sonrasına bırakıl
masını eleştirerek, 
esnaf ve sanatkar
ların komada 
olduğunu söyledi. 
Son beş yıl içerisin 
de 901 bin 650 esnaf 
ve sanatkarın işini 
terk ettiğini belirten 
Çelikus, “2005 ve 
2006 yıllarında işy
erini kapatan esnaf 
sayısı 587 bin 
olmuştur. Bu rakam
lar esnaf ve sanat 
karın içerisinde 
bulunduğu durumu 
açık bir şekilde 
göstermektedir” 
dedi.ESDER Genel 
Başkanı Mahmut 
Çelikus yazılı açıkla
ma yaparak, ekono 
mik ve siyasi istikra 
rın ülke açısından 
son derece önemli 
olduğunu kaydetti. 
Çelikus, “Ülkemizin 
ekonomik istikrarı 
esnaf ve sanatkar
dan başlar. Fakat 
son iki yıl esnaf ve 
sanatkarımızın 
düzeni bozulmuş
tur” dedi.
DENGE GİDEREK 
BOZULUYOR 
Yıllar itibariyle 
açılan işyeri 
sayısının, kapanan
dan fazla olduğuna 
dikkat çeken 
Çelikus, dengenin 
giderek bozul
duğunu söyledi. 
Son beş yıl 
içerisinde 901 bin 
650 esnaf ve 
sanatkarın işini terk 
ederek, kepenk 
kapattığını ifade 
eden Çelikus, 2005 
ve 2006 yıllarında 
işyerini kapatan

esnaf sayısının 
587 bin olduğunu . 
vurguladı. “Bu 
rakamlar esnaf ve 
sanatkarın 
içerisinde bulun
duğu koma duru
munu açık bir şe 
kilde göstermekte
dir” diyen Çelikus, 
esnaf ve sanatkara 
verilen Halk Bankası 
kaynaklı kredinin 
faiz oranlarının 
yıllar itibariyle 
düşmesinin sevin
dirici bir durum 
olmasına rağmen 
yeni iyileştirmelerin 
seçim sonrasına 
bırakılmasının kabul 
edilemeyeceğini 
dile getirdi. Çelikus, 
şöyle konuştu: 
“Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
ve Kefalet 
Kooperatifleri 
Birlikleri Merkez 
Birliği (TESKOMB) 
22 Temmuz son
rasında faizleri 
yüzde 9'a çekecek 
ve 25 bin yeni liralık 
kredi limitini ise 
50 bin YTL'ye 
çıkaracak.
Pansuman nitelikli 
de olsa bu 
iyileştirme neden 
hemen şimdi değil? 
Birçok sektörün 
iyileştirilmesi ve 
kanuni düzen
lemeleri seçim 
öncesinde yapılır 
ken, esnaf ve sanat 
karlarla ilgili düzen
lemelerin seçim son
rasına bırakılmasını 
anlamak mümkün 
değildir? Devletini, 
milletini seven, yıl
larca ekonominin 
omurgası olan 
esnaf ve sanatkarlar 
olarak bu tavır, 
kabul edebile
ceğimiz bir 
tavır değildir.”

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

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

. TEMA ||

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

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

Akaryakıt 
İstasyonunda çalışacak 
bay • bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

MRMNUK 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
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11 Eylül İlköğretim Okulu’nda mezuniyet coşkusu
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu bu yıl mezun 
olan öğrencilerine 
mezuniyet 
plaketlerini 
düzenlenen 
eğlence ile verdi. 
Okulun bahçesinde 
düzenlenen 
eğlence de 
öğrenciler mezun 
olmanın sevincini 
yaşarken, eski 
mezunlardan 
Mehmet 
Çevik'in güzel 
sesiyle coştular. 
Okul Müdürü 
Mehmet Duran 
ile misafirlerin 
dağıttığı diploma 
plaketlerinin 
ardından sahneye 
gelen Fox TV'nin 
düzenlediği 
"Bir Dilek Tut" 

yarışmasındar 
tanınan Dilek 
Sarı izleyenleri 
coşturdu.
İlköğretim 
eğitimini 11 Eylül'de 
tamamlayan ve 
ismini aynı 
televizyonun 
yarışmasında 
duyuran Gemlik'li 
Mehmet Çevik'in 
sahneye 
çıkmasıyla 
hayranlarının 
alkışları dinmedi. 
Birbirinden 
güzel şarkılarıyla 
hayranlarına 
müzik ziyafeti 
çeken Mehmet 
Çevik'e Okul 
Müdürü Mehmet 
Duran tarafından 
çiçek verilerek 
geceye katıldığı için 
teşekkür edildi.

Liseliler dökülüyor
Liselerde 200 bini 
aşkın öğrenci karne
sine zayıf getiriyor. 
Bunlardan yaklaşık 
150 bini sınavlarda 
başarılı olamıyor. 2 
dersten başarısız 
olanlar bir üst sınıfa 
borçlu geçebilirken, 
3 ve daha fazla der
sten kalanlar ise sınıf 
tekrarı yapacak. Milli 
Eğitim Bakanı Çelik, 
"bana af önerisiyle 

gelmeyin" dedi. 
İLKÖĞRETİM ve 
ortaöğretimde sınıfını 
doğrudan geçen 
öğrenciler için tatil 
başlıyor. Liselerde 
zayıfı olan öğrenciler 
ise 15 Ağustos'tan 
itibaren "not yük
seltme sınavı"na gire
cek, bu sınavlarda 
bir ve iki dersten 
başarısız olanlar bir 
üst sınıfa "borçlu" 

olarak geçecek, üç 
ve daha fazla dersten 
zayıfı olanlar ise 
sınıf tekrarlayacak. 
Bakanlık yetkilileri, 
ortalama yükseltme 
sınavlarında ancak 
50 bin civarında 
öğrencinin bir üst 
sınıfa "borçsuz" 
geçme hakkı elde 
ettiğini, 150 bin 
civarında öğrencinin 
de sınıf tekrarlayaca 

ğının değerlendirildiği 
ni söylediler.
BANA GETİRMEYİN 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, yıl
lardır öğrenciler için 
çıkarılan "afların, 
eğitimde kalitenin 
düşmesine yol açtığı 
m belirtti, geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da 
öğrenciler için bir 
"af" düşünülmediğini 
bildirdi. Bakanlık 
bürokratlarının, seçim 
yılı olması, okullarda 
ikinci yarıyılın da 
tamamlanması

nedeniyle başarısız 
olan öğrencilere bir 
kolaylık sağlanıp 
sağlanmayacağı 
konusunda bakanın 
görüşünü aldı. 
Çelik, "bana kesinlik 
le af için gelmeyin.

Geçen öğretim yılında 
olduğu gibi bu öğre
tim yılı sonunda da 
üç ve daha fazla 
ders ten başarısız 
«'»rdar bir üst sınıfa 

- borçlu olarak geçi 
rilmeyecek" dedi.
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İkinci Küme Pazar aünü tamamlanıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bursa İkinci amatör 
küme üçüncü grupta 
birincilik mücadelesi 

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
YRZ KURSU RÇIUYOR
ÜZME

KİMLER KATILABİLİR ?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR ?
Yüzme branşı haftada 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR ?
KURS ÜCRETİ AYLIK (24) SAAT
Yüzme 160 YTL.

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR ?
1 .Dönem : 2 Temmuz - 27 Temmuz
2 .Dönem : 30 Temmuz - 24 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM ?
18 Haziran 2007 tarihinden itibaren
okulumuza gelerek kursa kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel: 513 50 84 web: 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

veren Öz 
Karadenizspor 
ile Kurşunlu 
Belediyespor 
arasındaki mücadele 

bu hafta sonu 
oynanacak maçlarla 
sona erecek.
21 puanla ilk sırada 
yer alan kurşunlu

Belediyespor ile 
aynı puanla ikinci 
sırada yer alan 
Öz Karadenizspor 
bu hafta son 
maçlarına çıkacak. 
Lider Kurşunlu 
Belediyespor Gemlik 
Atatürk stadında 
Pazar günü saat 
16.00 da Körfezspor 
karşısına 3 puan 
için çıkacak.

Galatasaray’da transfer
çalışmaları sürüyor
Galatasaray Kulübü 
Başkanı Özhan 
Canaydın, transferde 
iyi yol aldıklarını 
belirterek, "İki 
yabancının daha 
transferi için 
çalışıyoruz" dedi. 
Bursa Nilüfer'deki 
kendi adına yaptırdığı 
ilköğretim okulunun 
mezuniyet törenine 
katılan Özhan 
Canaydın, 
transfer çalışmasının 
devam ettiğini 
bildirdi. Canaydın, 
gazetecilerin sorusu 
üzerine, "Gördüğüm 
kadarıyla transferde 
bayağı yol aldık. 
Neticelendiği zaman 
haber vereceğiz. 
Öncelikle iki 
yabancının daha 
transferi için

Sahadan mutlak 
galip çıkması 
gereken Kurşunlu 
Belediyespor, 
amacına ulaştığı 
taktirde sekizinci 
grup birincisi ile 
birinci kümeye 
çıkmak için 
eleme maçı 
oynayacak. 
Diğer temsilcimiz 
Öz Karadenizspor ise 

çalışıyoruz.
Teknik heyetin bize 
verdiği rapora 
göre gidiyoruz" 
diye konuştu. 
Canaydın, bir 
soru üzerine yeni 
sezonda Türk 
kalecilerle devam 
edeceklerini de

Ovakça sahasında 
saat 16.00 da 
Yenişehir 
Yolörenspor ile 
karşılaşacak. 
Sahaya 3 puan 
için çıkacak olan 
Öz Karadenizspor, 
rakibinin Kurşunlu 
Belediyespor'un 
puan kaybetmesi 

halinde grup birincisi 
olabilecek.

ifade ederek, 
"Milli takıma da 
katkımız olmak 
üzere Türk 
kalecilerimize 
şans vereceğiz. 
Kalecilerimiz gayet 
iyi" şeklinde 
konuştu.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR
■■ , sf   ur1  «a İstiklal Caddesi Bora Sokak

No : 3/b gemlik
Tel : (0.224) 513 96 83 

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Fax : 0.224 513 35 95

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Voleybolda yarı finale kalanlar belirleniyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kurumlar ve Özel 
Sektörler arasında 
düzenlenen 
Kaymakamlık 
Voleybol

Turnuvasında yarı 
finale kalan takımlar 
belli olmaya başladı. 
A grubunda birincil
iği garantileyen 
Gemlik Gübre'nin 
yanında ikincilik için

Önceki akşam 
oynanan 
maçlarda 
Garnizon Şehit 
Etem'i 25-19, 
25-15 ve 25-16'lık 
setlerle 3-0 yendi.

Jandarma takımı 
gözükürken 
B grubunda 
Garnizon ile 
Gemport ilk iki 
sırayı almaları 
bekleniyor.

İkinci maçta İse 11 
Eylül takımı 
Endüstri Meslek 
Lisesini 3-1 yendi. 
11 Eylül takırhı 
ilk iki seti 25-22 
ve 25-19 alırken 

üçüncü seti 
EML takımı 
25-23 aldı. 
Dördüncü 
seti 25-14 alan 11 
Eylül takımı maçı 3-1 
kazandı.

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
MjiMiııııımmıııııuıııı» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN ‘fiemlik Körfez'internette ww.geıııöezgazetesi.com

ww.ge%25c4%25b1%25c4%25b1%25c4%25b1%25c3%25b6ezgazetesi.com
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iorlama ve uykuda solunum durması ihmale gelmez
Horlama ve uykuda 
solunum durması 
hastalığının ihmale 
gelmeyeceği belirtile 
rek, bu kişilerin en 
kısa sürede tedavi
lerini yaptırmaları 
istendi. Horlama 
hastalığından korun
manın en basit yön
teminin ise pijamanın 
arkasına bir cep ya 
pıp içine tenis topu 
koyarak uyunmak 
olduğu açıklandı.
Çanakkale Devlet Has 
tanesi Kulak Burun 
Boğaz (KBB) hasta 
lıkları uzmanı Op. Dr. 
Naci Hasanefendi, 
horlama ve uykuda 
solunum hastalığının 
önemine dikkat çekti. 
Op. Dr. Hasanefendi, 
"Yaptığımız araştır
malarda, uyku apnesi 
denilen uykuda solu 
numun durması has 
talığı olan kişilerin 
çoğunun şişman ve 
kısa boylu oldukları 
görülüyor. Aşırı şiş
manlık bu hastalığın 
en önemli belirtileri 
arasında yer alıyor.
Ayrıca aşırı şişmanlık 
üst solunum yolunu 
daralttığı gibi boyun 
çevresindeki yağ ta 
bakasım da arttırarak 
diyabet benzeri 
metabolik hastalık
lara da zemin hazır
layabiliyor. Burun, 
dil, çene yapısı, 
yumuşak ve sert 
damak, yutak, gırtlak 
anormallikleri de bu 
hastalığın önemli

sebepleri arasında 
yer alıyor. Burun 
bölme eğrilikleri, 
uzun süreli burun 
tıkanıklığına sebep 
olan iltihaplar, burun 
polipleri, özellikle 
çocuklarda görülen 
geniz bademciği, 
burun ve genizde 
tıkanıklık yapan her 
türlü kist ve tümörler, 
dilimizin-normalden 
büyük olması, büyük 
bademcikler, irileş 
miş dil kökü, geniş 
ve gevşek yumuşak 
damak da bu hasta 
lığın sebepleri arasın
da yer alabiliyor" 
dedi.
"AŞIRI ALKOL VE 
SİGARA HASTALIĞI 
TETİKLİYOR"
Dr. Naci Hasanefendi, 
aşırı alkol ile sigara 
kullanmanın hastalı 
ğın ortaya çıkmasın
da ve ağırlaşmasında 
etkili olduğunu da 
belirterek, "Psikiyat 
rik hastalıklarda kul
lanılan bazı ilaçlar bu 
problemi olanlarda 
problemin ağırlaş

masına sebep ola
biliyor. Bu hastaların 
tiroid bezi hastalık
larının mutlaka 
araştırılması gerekir" 
dedi. Son yıllarda 
uyku apnesi (so 
lunum durması) 
hastalığının insan 
vücudunun bütün 
sistemini önemli 
ölçüde etkilediğini 
anlatan Hasanefendi, 
"Bu hastalık metabo
lik sendrom, diyabet 
gibi hastalıkların 
ortaya çıkmasına 
veya mevcut ise 
kötüleşmesine sebep 
olabiliyor. Yüksek 
tansiyon ve kalp ritim 
bozuklukları da 
ortaya çıkabildiği 
gibi, ani ölümlere, 
felç ve beyin damar 
hastalıklarına zemin 
hazırlayabiliyor. Bu 
hastalıklar insanda 
yaşam kalitesi ile 
süresini de maalesef 
azaltıyor. Uykuda so 
lunum durması 
hastalığı sebebiyle er 
ken ölümler çok sık 
görüldüğü gibi, trafik 

kazaları, ekonomik 
kayıplar, iş kaybı ve 
evlilik sorunları en 
sık rastlanan sosyal 
problemler arasında 
yer alıyor. Evvela şiş
manlık üzerinde cid
diyetle durulmalı ve 
bunun bir hastalık 
olduğu kabul edilerek 
bunun tedavi edilme
si gerekir. Kilo vere
meyen hastalarda 
maalesef tedavi den
emeleri olumlu sonuç 
veremiyor. Kilonun 
dışında alkol de ö 
nemli bir sorun. Bu 
hastalığın tedavisin 
de alkol minimuma 
indirilmeli veya hiç 
kullanılmamalıdır. 
Uyku sırasında solu 
num durmasına ne 
den olabilecek ilaçlar 
ise hekime danışıla 
rak ortadan kaldırıl
malıdır. Uyku pozis 
yonu düzenlenmesi 
de apne hastalığını 
azaltabileceği gibi 
ortadan da kaldıra
bilir. Buna da dikkat 
etmek Şart. Sırt üstü 
yatış sırasında yan 
yatışa göre daha şid
detli horlama ve apne 
görülüyor. Yatış pozis 
yonu ile hastalığın 
ilişkisi tespit edilirse, 
pijamanın arka yuzun 
de bir cep oluşturu
larak, cep içine bir 
tenis topu koymak, 
hastanın sırt üstü 
yatmasını imkansız 
hale getireceğinden 
etkili bir yöntem ola
caktır" dedi.

Sürekli geniz akıntısı alerjik
nezle habercisi olabilir

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Tıp Fakültesi Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Tevfik'Özlü, sürekli 
geniz akıntısının 
alerjik nezle ve 
sinüzitten kay
naklanabileceğini 
söyledi.
KTÜ Göğüs 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Özlü, boğazda 
yanma, gıcıklanma 
hissi, devamlı 
yutkunma ve boğaz 
temizleme ihtiyacının 
alerjik nezle ve 
sinüzit bulgusu ola
bileceğini kaydetti. 
Bu belirtilerin 
görüldüğü hastaların 
özellikle başını 

| yastığa koyduğunda 
genizde geriye doğru 
bir akıntı hissettik
lerini belirten Prof. 
Dr. Özlü, geniz akın
tısı hasta için son 
derece rahatsızlık 
verici olduğunu dile 
getirdi.
Bazı hastalarda 

ise uzun süreli 
öksürük 
görüldüğünü kayde
den Prof. Dr. Özlü, 
“Hastalar çoğu 
zaman boğazlarında 
rahatsızlık veren bir 
balgamın varlığından 
söz ederler ve 
öksürmelerine rağ
men bu balgamı 
koparıp atamazlar. 
Zaman zaman artma 
ve azalmalar şek
linde seyredebilen 
bu durum antibiy
otikler, öksürük 
şurupları ve hap
larıyla ortadan 
kaldırılamaz” dedi. 
Geniz akıntısından 
nedeni ortaya kon
duktan sonra uygun 
bir tedaviyle kurtul
manın mümkün 
olduğunu ifade eden 
Prof. Dr.Tevfik Özlü, 
uzun süreli geniz 
akıntısı olan hasta
ların sinüzit ve aler
jik hastalıklar 
yönünden araştırıl
ması gerektiğini 
sözlerine ekledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 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 4Ş 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 13 231
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
G.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 5İ3 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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
16 Haziran 2007 Cumartesi 

AHSEN ECZANESİ 513 0133 
17 Haziran 2007 Pazar 

ÖZLEM ECZANESİ 512 02 23

Gemlik KHrfez
»»■IİK’İM IlK »ÛNLÛK »İY*»I a*Z«T«ll

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2777

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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seMİHfl V ANKİ PULCİN€LLADA

JİJSSMSJVÜ: 50.00 
Yerli İçki Limitsizdir.

& Ordövv Tabağı
& Ana Yemek 
® Ara Sıcak
®Meyva

22- 23 HAZİRAN GECESİ

Rezeı'rasıjoHÎd: 0.224 514 53 55



2006 ■ 2007’DE
DÜNYA

2006 - 2007 de
Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYR 3. lüğü

TÜRKİYE

Sanat Cgitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYC1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni nde TÜRKİY6 3.LÜĞÜ

DERECESİ
»007X008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

"Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Kr’g

Adres : Radar Cad. No : 170 Yalova 
Tel : O 226 811 04 74

Sosyal Bilimler Olimpiyadı'nda 
Proje Dalında GÜMÜŞ NIADALVR 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA

www.yucebilgili.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ_______
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‘Toplum desteği 
ile Bursa’da suçlar 

yüzde 20 azaldı*
Bursa Emniyet Müdürü Tahsin 
Demir, 2006 yılının ilk 5 ayı ile 2007 
yılının ilk 5 ayı arasında suç ve 
suçlularla mücadelede ciddi bir 
mesafe kat ettiklerini söyledi.4’de

1 milyon 640 bin 259 öğrenci OSS sınavına girdi

Gelecekleri için yarı
Sınavları dün 81 il ve 
bazı ilçe merkezleri ile 
KKTC’nin başkenti 
Lefkoşe’de yapıldı. 
İlçemizde de yapılan' 
Öğrenci Seçme Sınav 
larında, 460 bin öğren 
ci ancak yüksek öğre 
nim dallarından birine 
girebilecek. Yaklaşık 1 
milyon 200 bin öğren
ci ise bu yıl da yüksek 
okullara giremeyecek. 
Öte yandan, kopya 
çeken ve başkasının 
yerine sınava girmek 
isteyen 37 kişi yaka
landı. Sayfa 3’de

UtLAL tSAYAK
ANADOLU LİSESİ

stılar
'mil

Karacaali Köyü Kalkındırma 
Kooperatifi öncülük yapıyor

Zeylin İireliciîiıliiji 
kurnlma çalışmaları başladı
Karacaali Köyü Kalkındırma Koopera 
tifi yöneticileri geçtiğimiz günlerde İlçe 
Kaymakamı Mehmet Baygül, Gemlik 
Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Dil 
lioğlu, İlçe Tarım Müdürü İbrahim 
Çetin, Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik 
ve ilçemizdeki Muratoba, Katırlı, 
Umurbey, Küçük Kumla Köy Kalkın 
dırma Kooperatifleri başkanlarını ziya 
ret ederek, ‘‘Zeytin Üreticileri Birliği" 
kurulmasını istediler. Zeytin Üreticileri 
Birliği’nin kurulması konusunda İlçe 
Kaymakamı Mehmet Baygül’ün yarın 
kooperatif yöneticileri ile, köy muhtar
larının da katılacağı bir toplantı 
yapacağı da öğrenildi. Haberi syf 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gelecekleri yok..
Dün, bir milyon 640 bin 259 öğrenci, 

üniversite öğrenimi görebilmek için ÖSS 
sınavlarına girdi.

Sınavlar sonunda kayıt yaptırabilecek 
öğrenci sayısı ise 450 bin civarında.

Yani, bir milyon 200 bin öğrenci istediği 
halde yüksek öğrenime devam edemeyecek.

Sizce bu ülkenin eğitim sisteminde bir 
sakatlık yok mudur?

İlköğretim okulu, lise öğreniminden sonra 
gençler yüksek öğrenime yönlendiriliyor.

Ancak, yüksek öğrenimi kapasitesi her yıl 
sınava giren öğrencilerin üçte biri kadar.

 Devamı sayfa 5’de

CHP’nin 
başvurusu 

19 Haziran’da 
görüşülecek 
Anayasa Mahkemesi, 
CHP’nin, "Cumhur 
başkanının halk 
tarafından seçilmesi, 
seçimlerin 4 yılda bir 
yapılması" yönünde 
Anayasada değişiklik 
yapan 5660 sayılı 
Kanun’un iptali ve 
yürürlüğünün durdu
rulması istemini 
19 Haziran Salı 
günü görüşecek. 
Haberi sayfa 10’da

Baba ve oğlu Babalar Günü’nde boğularak öldü
Serinlemek için dereye giren oğlunu kurtarmak isteyince ikisi de gözden kayboldu. 1O’da

süper Yaz Kampanyası!

(STANdART' PerFormans ' MİniBüs ' Kamyonet' MidiBüs) 
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 11 75

http://www.yucebilgili.com
http://www.genilikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma ‘Emeklinin sıkıntısını en iyi ben bilirim’
Gürhan ÇETİNKAYA

Körler sağırlar birbirini ağırlar.
Önceki gece mütareke basınına ait kanal

lardan birinde "Liderler Zirvesi" vardı..
Programın adı gereği "lider"lik koltuğun

da oturan zat-ı muhterem, işbirlikçi ve 
çanakçı plaza gazetecilerinin sorularını yanıt 
hyordu..

Gerçek bir dezenformasyon örneği veril 
di..

Ne yazık ki...
Toplum bu tür kanalların etkisiyle yanlış 

yönlendiriliyor.. Aklı karıştırılıyor..
Oradaki lider koltuğunda oturan kişiye gö 

re, Türkiye'de sorun yokmuş..
Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbaka 
mn eşi türbanlı olursa ne olurmuş..

Laik, demokratik, bağımsız Türkiye Cum 
huriyeti'nde kimse kimsenin giyimiyle kuşa 
mıyla ilgilenmiyor..

Öyle olsa... Cüppeli, sarıklı garip garip 
adamlar ortalıkta ulu orta dolaşabilir mi?

Kimse zarfa bakmıyor..
Mazrufla ilgileniyor.
Kafanın dışındakileri değil içindekileri 

önemsiyor..
Şu anda Türkiye'yi yöneten kafanın içinde 

neler olduğu da...
Bulduğu her fırsatta dışarı çıkıyor..
Onun için... Saptırmaya gerek yok..
Uygulamalar ortada..
Güneydoğu'da ki terör illeti bitirilmişti..
Ekonomi belirli ölçülerde denetim altına 

alınmıştı..
ı’çerıab asayiş sağıkmrnşıT..
Ne oldu.. Dış borç 4.5 yılda 400 milyar do 

lara çıktı.. Asayiş.... Kapkaç, hırsızlık sarma 
hnda boğuluyor..

Güneydoğuda terör her gün can alıyor..
Düşman sayısı da arttı..
PKK'nın yanı sıra..
ABD...Barzani.. Talabani..
içerideki siyasal yetersizliklerden işbir

likçi yaklaşımlardan cesaret alarak "parsa" 
toplamaya çalışıyorlar..

Sistemin olanaklarından yararlanarak 
siyasal erki eline geçirene göre sorun yok
muş..

Sorun yoksa... Milyonlar neden 
Ankara'da... İstanbul'da ..İzmir'de bir araya 
geliyor.. Hem de hiçbir baskı altında 
kalmadan kendi özgür iradeleri ve 
olanaklarıyla..

Evet hem içeride hem dışarıda sorun var..
Sorunu yaratan da AKP iktidarı..
Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşları kendileri 

için bu iktidardan kurtulmak zorunda..
ABD'ye... AB'ye.. İşbirlikçilere dur diye

bilmek için.. Kırmızı çizgilerimizi sonsuza 
dek koruyabilmek için..

22 Temmuz'da önüne konulan sandık 
önemli bir fırsat...

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2778

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)

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Genç Parti Bursa 
üçüncü sıra 
Milletvekili adayı 
Ali Osman Yavuz, 
Gemlik içinde ziyaret
lerini sürdürüyor.
Yavuz, İşçi Emeklileri 
Derneği'ne yaptığı 
ziyarette Dernek 
Başkanı Hüseyin 
Yener ve Yönetim 
Kurulu üyeleriyle 
yaptığı görüşmede 
emeklilerin sıkıntıları 
hakkında bilgiler aldı. 
Kendisinin de emekli 
bir Sümerbank'lı oldu 
ğunun anlatan Ali 
Osman Yavuz, 
"Sîzlerin dertlerini 
çok iyi biliyoruz, 
projelerimiz içinde 
emeklinin aldığı 
12 maaşı 14 maaşa 
çıkarmak istiyoruz. 
Her altı ayda bir 
ikramiye almalarını 
sağlayacağız" dedi. 
"İşçi emeklilerini 
neredeyse muhtaç 
hale getirdiler" 
diyen İşçi Emeklileri 
Başkanı Hüseyin 
Yener, "Bunu 
nedense hala

görmezlikten 
geliyorlar.
Bizim en büyük 
kaybımız bir türlü 
çıkarılmayan İntibak 
Yasası'dır. İktidara 
gelecek hükümetlerin 
bunu mutlaka 
çıkarmalarını 
istiyoruz" dedi. 
Emeklilerin yanı sıra 
köylü için teşvik ve 
destek projelerinin 
de bulunduğunu

AKP yöneticilerinden kutlama ziyareti!
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

AKP İlçe Yönetimi 
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nin 
35 yaş gününü 
kutladı.
İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
ilçe yönetim 
kurulu üyelerinden 
oluşan heyetle 
gazetemizi ziyaret 
eden AKP'liler 
gazetemiz sahibi 
Kadri Güler'e 
çiçek verip 
Körfez'in 35 yaş 
gününü kutladılar. 
Gemlik'te 35 
yıldan bu yana 
tarafsızlığını 
muhafaza ederek 
her kesimden 
takdir alan 
gazetemiz 
Körfez'in çizgisinden 
uzaklaşmadan

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

söyleyen Yavuz, 
"Kapanan işyerlerinin 
tekrar açılmalarını 
sağlayacak projele 
rimiz hazır, bunun 
yanında Gemlik 
için daha özel 
projelerim var.
Bölge milletvekili 
olarak Genel 
Başkanımız 
Sayın Cem Uzan 
zeytin konusunda 
bana tam yetki verdi.

Gemlik-Armutlu 
arasının yerleşim 
ve turizm alanı 
olarak düşünüyoruz. 
Bu düşünce 
100 yıla uzanacak 
bir proje olacak. 
Eğer kazanırsam 
Ankara'da Sümer 
bank emeklisi 
olarak sizlerin 
sıkıntılarına çözüm 
arayacağım " 
şeklinde konuştu.

sürdürdüğü 
yayın hayatını 
aynı şekilde 
devam ettirmesi

dileğinde bulunan 
AKP'liler, yerel 
gazetelerin içinde 
bulunduğu

sıkıntıları
çözümü için 
çaba harcaya- 
cakaların söylediler.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Karfez ABONE OLUN 

OKUTUN 
OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


18 Haziran 2007 Pazartesi
HABER Sayfa 3

1 milyon 640 bin 259 öğrenci OSS sınavına girdi

Gelecekleri için yarıştılar
Öğrenci Seçme Sınavları dün 81 il ve bazı ilçe merkezleri 

ile KKTC’nin başkenti Lefkoşe’de yapıldı. İlçemizde de yapılan 
Öğrenci Seçme Sınavlarında, 460 bin öğrenci ancak yüksek 
öğrenim dallarından birine girebilecek. Yaklaşık 1 milyon 200 
bin öğrenci ise bu yıl da yüksek okullara giremeyecek.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Üniversite öğrencisi 
olmak isteyen 
1 milyon 640 bin 259 
adayın ter döktüğü 
Öğrenci Seçme Sınavı 
(ÖSS) dün yapıldı, 
öğrenciler sabah 
saatlerinde sınava 
girecekleri okulların 
önünde toplanmaya 
başlarken, 
heyecanlı oldukları 
gözden kaçmadı.
Dün sabah saat 09.00 
da sınava girecekleri 
okullara alınan 
öğrencileri dışarıda 
bekleyen aileleri ise 
yaklaşık 3 saat 
boyunca çocuklarını 
merak ve heyecanla 
beklediler.
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından 
81 il ve bazı ilçe 
merkezleri ile 
KKTC’nin başkenti 
Lefkoşe’de toplam 
5 bin 381 binada 
83 bin 583 salonda 
gerçekleştirilen 
sınavda 247 bin 
242 kişi görev yaptı. 
Üniversitelerin

Yabancı Dil ile 
ilgili bölümlerinde 
okumak isteyen 
adaylar, 24 Haziran 
2007 Pazar günü 
Yabancı Dil Sınavı'na 
(YDS) girecekler. 
KOPYA ÇEKEN 
37 KİŞİ 
GÖZALTINDA 
ÖSS'de kopya 
çeken veya 
başkasının 
yerine giren 
37 kişi yakalandı. 
Diyarbakır,

Hatay ve Şanlıurfa'da, 
ÖSS'ye başkasının 
yerine giren 
veya cep telefonu 
ile kopya çeken 37 
kişi gözaltına alındı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
Diyarbakır'da 
10 kişi, sınavda, 
cep telefonu ile 
kopya çekme 
girişiminde bulundu. 
Hatay il merkezi 
ile İskenderun

ilçesinde, sahte 
kimlikle başkasının 
yerine sınva giren 
12 kişi gözaltına 
alındı.
Şanlıurfa'nın Birecik 
ilçesindeki Yüzüncü 
Yıl İlköğretim 
Okulu ve Atatürk 
Lisesi'nde, başkası 
nın yerine sınava 
giren ve cep tele
fonuyla kopya çek 
meye çalışan 15 kişi 
hakkında yasal 
işlem başlatıldı.

Karacaali Köyü Kalkındırma Kooperatifi öncülük yapıyor

Zeytin Üretici Biri kurulma çalışmaları başladı
Sınırlı Sorumlu 
Karacaali Köyü 
Kalkındırma 
Kooperatifi, Gemlik 
zeytininin korunması 
için “Zeytin Üretici
leri Birliği” kurulması 
için çalışma başlattı. 
Geçtiğimiz günlerde 
ilçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül, Gem 
lik Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, İlçe Tarım 
Müdürü İbrahim 
Çetin, Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik 
ve ilçemizdeki 
Muratoba, Katırlı, 
Umurbey, Küçük 
Kumla Köy 
Kalkındırma 
Kooperatifleri

başkanlarını ziyaret 
eden Karacaali Köyü 
Kalkındırma Koope 
ratifi yöneticileri, 
ayrıca Mudanya, 
Orhangazi ve 
İznik’teki üretici

kuruluşları yönetici
leriyle de biraraya 
gelerek “Zeytin Üreti
cileri Birliği" kurul
masını istediler.
Karacaali Köyü 
Kalkındırma

Kooperatifi Başkan 
Yardımcısı Mahmut 
Turhan gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
"Gemlik zeytininin 
menşe, coğrafi işaret 
ve tescillerinden 
doğan haklarının ve 
Gemlik zeytininin 
geleceğinin korun
ması ve ürünün kali 
tesinin bozulmama 
sini sağlamak Zeytin 
Üretici Birlikleri ile 
gerçekleşebilir. 
Bu konuda ancak 
Üretici birlikleri 
yararlı çalışmalar 
yapabilirler.
Bunun 
gerçekleşmesini 
sağlamak için 
çalışıyoruz.” dedi.

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvurall933@hotmai l.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Ben Cumhuriyetciğim...
Seçim sisteminde baraj yüzde 10.. Niye?.. 

Yüzde 20 de olabilirdi.
Sınır yok ki.. Çıkar yasayı olsun..
O zaman da AKP 550 milletvekili sokardı 

Meclis'e..
Yüzde 100.. Anayasayı değil, baba yasayı bile 

değiştirme gücü ile..
Yaptığı her şey de demokratik olurdu. Halkın 

oyu ile geldikleri için..
Diyeceksiniz ki, yüzde 24, yüzde 35 oylar 

halkın sesi olur mu?..
Hitler yüzde 10 oyla iktidara geldi. Sonunu 

biliyorsunuz..
Türk Anayasasının ilk dört maddesi aynen 

şöyle..
1 . Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
2 . Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, 

milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, 
insan haklarına saygılı,

Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokra tik, 
lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

3 . Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölün
mez bir bütündür.

Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz 

ay yıldızlı al bayraktır.
Milli marşı 'İstiklal Marşı'dır.
Başkenti Ankara'dır;

4 . Anayasanın 1'inci maddesindeki Devletin 
şeklinin

| Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 
2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 
3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve 
değiştirilmesi teklif edilemez."

Şimdi dördüncü maddeye dikkat..
İşte bu dördüncü madde cumhuriyetçi ile 

demokratı ayırır.
Demokrat için, halk istedi mi, değiştiril meye- 

cek şey yoktur, olamaz..
Halk istiyorsa, imparatorluk da geri gelir, 

hilafet de..
Ülke eyaletlere bölünür istenirse, iç işlerinde 

serbest..
Cumhuriyetçi için ise, halkın sesi, her yerde 

hakkın sesi değildir.
Bazı şeylerden, çoğunluk öyle istiyor diye 

vazgeçilmez, geçilemez..
Bu bazı şeyler, Cumhuriyetin Anayasasında 

"Değiştirilmeleri teklif dahi edilemez" diye 
geçer..

Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin üniterlikten vaz 
geçmesi, dilinin Türkçe dışında olması, bu 
devlet yıkılmadığı sürece mümkün değildir.

Atatürk Milliyetçiliğinden, laiklikten 
vazgeçilmesi söz konusu edilemez.

O laikliğin tarifi de, Anayasa'nın giriş 
bölümünde aynen şöyle anlatılmıştır..

"..laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din 
duygularının, Devlet işlerine ve politikaya 
kesinlikle karıştırılamayacağı.."

Cumhuriyetçi, Meclisin yüzde 100'ü de 
oylasa, hiçbir siyasal gücün bu ilkeleri 
değiştirmesini kabul etmez. "Halk isterse.." 
demez..

Ben Cumhuriyetçiyim..Sonuna kadar...
Demokratlarla farkım da burada..

Medyada sayımız az.. En hızlı 
Cumhuriyetçiler bile, giderek artan hızla 
demokratlaşıyorlar nedense..

Ama halkın içinde sayımızda azalma yok..
Hatta gittikçe çoğalıyoruz..

Kriz anlarında parti, siyasal düşünce farkına 
bakmadan, nasıl kenetlenip, nasıl bir araya 
geldiğimizi, 14 Nisan mitingi gösterdi.,

Sivil Toplum Örgütlerinin büyük bölümü 
cumhuriyetçi..

Ordu, sapına kadar cumhuriyetçi..
Üniversiteler, cumhuriyetçi.. Yargı, 

cumhuriyetçi.. Daha ne olsun!..

l.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Bursa Emniyet Müdürü Tahsin Demir, 2006 yılının ilk 5 ayı ile 2007 yılının ilk 5 ayı arasında suç ve suçlularla mücadelede ciddi bir mesafe kat ettiklerini söyledi, ;

‘Toplum desteği ile Bursa’da suçlar yüzde 20 azaldı1
Türkiye'de ilk kez 
Bursa'da uygulamaya 
geçirilen Toplum 
Destekli Polislik 
uygulaması saye 
sinde Nilüfer ilçe 
sinde suç oranlarında 
yüzde 20 azalma 
sağlandı.
Bursa'dan 25 kente 
yayılan mahalle polis
liği uygulaması saye 
sinde, polisler vatan
daş, esnaf, muhtar, 
kamu kurumlarının 
yöneticilerini biraraya 
getirip iyi bir iletişim 
ortamı ve sorunların 
daha kolay çözülme 
sini sağlıyor. Mahalle 
polisi, vatandaşın 
cenazesine, düğünü 
ne öğrencilerin de 
mezuniyet törenlerine 
katılıp onlarla kay
naşıyor. Nilüfer'de 
14 ekip 28 memur ile 
başlatılan projenin 
önümüzdeki günlerde 
Yıldırım ilçesinde 20 
motorlu ekip, 45 per
sonel ile yaygın
laştırılacağı bildirildi. 
Bursa Polisi'nin 
sokak timi uygula
masının ardından 
Türkiye'ye örnek olan 
ikinci projesi Toplum

Destekli Polislik uygu 
laması iyi sonuçlar 
vermeye başladı.
Mahalle polisliği saye 
sinde, vatandaşlar 
suçtan korunmak ve 
bilgilendirmek için 
polislerle iletişimi üst 
düzeyde tutuyorlar. 
Mahalledeki vatan
daşlar, cep telefonu 
numaralarını bildikleri 
polislere günün her 
saati ulaşabiliyor, 
polisler de başı derde 
giren ya da kamu 
kurum kuruluşlarıyla 
ilgili bir sıkıntısı olan 
vatandaşların hemen 
imdadına yetişiyor. 
Okullarda, düğün 
salonlarında, muhtar
lıklarda, sitelerde 
yapılan bilgilendirme 
toplantılarıyla suç ve 
suçluyla mücadelede 
vatandaşın yanlış 
bildiği konular uyarı 
hyor. Tedaş ekipleri, 
haftanın bir gününü 
mahalle polisine ayın 
yor. Polis eskortu 
eşliğinde aksaklık 
tespit edilen yerlerde 
Tedaş ile ilgili sorun
lar gideriliyor.
Belediyenin yetkilileri 
de her hafta yapılan 

toplantılara katılıp, 
sorunları dinliyor, 
hemen çözüm bul
maya çalışılıyor. 
Bursa Emniyet 
Müdürü Tahsin Demir, 
2006 yılının ilk 5 ayı 
ile 2007 yılının ilk 5 
ayı arasında suç ve 
suçlularla mücade 
lede ciddi bir mesafe 
kat ettiklerini belirte 
rek, "Olaylarda yüzde 
21 oranında bir azal
ma meydana geldi. 
Toplumun desteği 
sayesinde güzel so 
nuçlar elde ediyoruz. 
Suç ve suçlu ile mü 
cadelede alınan başa 
rı ve huzur vatandaşa 
pozitif olarak yansı 
yor. Biz suçu önle
mek için vatandaşları 
mızla diyaloğu en üst 
seviyede tutuyoruz" 
dedi.
NELER YAPILIYOR 
Toplum Destekli Polis 
lik Bürosu ekipleri, 
her hafta bir mahalle 
de 2 toplantı yapıyor. 
Toplantıda özellikle 
apartman kapılarının 
kapalı tutulması, tanı
madıkları kişilere 
apartman kapılarının 
açılmaması, otomo

billerin apartmanların 
birinci katlarının altı
na park edilmemesi, 
hırsızların üst katlara 
kolayca tırmanabile
ceği düşüncesiyle do 
ğalgaz ve su borula 
rıhın çevrelerinde ter 
tibat alınması, PVC 
olan pencerelerin kilit 
sistemlerinin güçlen 
dirilmesi, yaz ayların
da camların açık 
bırakılmaması hatır
latılıyor. Polisin, 
Nilüfer'deki bir görevi 
sırasında kamerayla 
görüntüleyip konfe 
ranslarda görsel 

olarak anlattığı örnek 
ise dikkat çekiyor. Bir 
apartmanın girişinde 
bulunan portatif 
ahşap merdivenin 
hırsıza davetiye 
çıkartabileceği, 
hırsızın bunu kulla
narak birinci kata 
kolayca çıkabileceği 
ifade ediliyor. Toplum 
Destekli Polisler, 
mağdur destek pro
gramı ile başından bir 
olay geçen, evine 
hırsız giren, kapkaç 
kurbanı olan veya 
benzeri asayiş olayı
na maruz kalan kişi

leri soruşturma 
hakkında bil
gilendiriyor. . 
Olayla ilgili olan 
araştırmacı polislere, 
olayın sıcaklığıyla 
bazı bilgilerin 
aktarılamadığını 
düşünen mahalle 
polisleri, hem bir ay 
içinde yapılan soruş
turmada gelinen 
safhayı vatandaşa 
anlatıyor hem de yeni 
bilgi olup olmadığını 
soruyor. Program 
sayesinde bugüne 
kadar 693 kişiye bil
gilendirme yapıldı. 
Uygulamayı 2007 yılı 
içinde Yıldırım'da 
yaygınlaştırmayı 
planlayan Toplum 
Destekli Polisler, 
İl Özel İdaresi'nin 
bütçesinden yeterli a 
desteği aldılar. 20 
motosiklet ve 45 
personel önümüzdeki 
günlerde Yıldırım 
llçesi'nde göreve 
başlayacak. 
Osmangazi İlçesi'nin 
ise 2008 yılı içinde 
gerekli bütçenin 
ayrılmasıyla hizmete 
başlayacağı 
öğrenildi.

BURSA KiBAP
HİZMETİNİZE AÇILDI

YILLARIN TECRÜBELİ SÜLEYMAN USTANIN 
ELİNDEN KEBAP YEDİNİZ Mİ?

TADINA
DOYAMAYACAKSINIZ

jfB
11 MI

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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ri GÜLER
_guler@hotmail.com

fitine Baku

Yaş Otuz Beş....
Gazetemiz Gemlik 

Körfez otuz beş 
yaşında.

Yaşı olgun, içeriği 
dolgun bir gazetedir 
Gemlik Körfez.

Bir vereli' 
gazetenin 35 yıl var 
olması, ayakta dur
ması ne demek. 
Maddi ve manevi 
fedakarlık demek.

Büyük emek, 
büyük gayretle ve 
fedakarlıklarla 
bugünlere ulaşıla
bilmiştir.

Sayın Kadri Güler, 
başyazarlıktan 
gazete dağıtıcılığına 
kadar gazetenin 
her aşamasında yer 
alıyor. Serap Güler 
ve Ebru Sönmez 
gece gündüz bilgisa
yar başında. Haber 
Müdürü Seyfettin 
Şekersöz, muhabir
ler Ercüment Esen 
ve Elif Esmen, 
Berkay Karabulut, 
haber kovalamada.

Gürhan Çetinkaya, 
Özcan Vural, Yelda 
Baykız, Vicdan 
Topaktaş, Ürer 
Konak ve bendeniz 
İnan Tamer yerel ve 
genel konulardaki 
köşe yazılarıyla, 
ozanımız Demir Ali 
Baydar şiirleriyle, 
yedi yaşındaki Barış 
Güler anlamlı 
karikatürleri ile 
Barbaros Balmumcu 
spor yazılarıyla halkı 
aydınlatmaya çalış
maktadırlar.

Baskı ustamız 
Zeki Kotan'ın, 
okuyuculara sunulan 
Gemlik Körfez'de 
göz nuru ve alın teri 
vardır.

Gemlik Körfez, 
Gemlik halkının 
gözü, kulağı ve 
dilidir.

Bölge, yurt ve 
dünya sorunlarına, 
sağlığa ve spora 
sayfalarında yer 
vererek toplumu 

aydınlatma görevi de 
yapmaktadır.

Otuz beş yıl 
boyunca laik Türkiye 
Cumhuriyetini**/® 
Atatürk ilke ve 
devrimlerini inançla 
ve ödünsüz savun
muş, savunmaya 
devam etmektedir.

Sosyal devlet 
ilkelerine, emeğin en 
yüce değer olduğuna 
inanç duymakta ve 
bu görüşleri de 
savunmaktadır.

Bu doğrultudaki 
görevini gerçek
leştirmeye 
çalışırken, gazetenin 
Yazı İşleri Müdürü 
Av. Cengiz Göral'ı 
şehit vermiş; sosyal 
uyanışın ekonomik 
gelişmenin önünde 
olduğu gerekçesiyle 
yapılan 12 Mart 1971 
askeri müdahalesine 
karşı tavır aldığı için 
sıkıyönetim 
mahkemelerinde 
yazarları yargılan

mışsa da inançların
dan asla taviz ver
memiştir.

Millet iradesinin 
hakimiyetine olan 
inancıyla daima 
demokrasinin yanın
da olmuştur ve ola
caktır.

Gemlik Körfez'in 
haber ve yazıları 
internet üzerinden 
yurt içinde ve yurt 
dışındaki hemşerile 
rimiz ve vatan
daşlarımızca da ilgi 
ile izlenmektedir.

Gemlik Körfez'in 
sahip ve başyazarı 
Sn. Kadri Güler , 
teknik yönden daha 
gelişmiş, pırıl pırıl 
bir gazete için söz 
vermiş bulunuyor.

Dilerim bizlerin 
kalemlerimizdeki 
mürekkep kurumaz- 
da, nice yıllar Gemlik 
Körfez'de yazar, 
beraber oluruz.

Sana uzun ömür-'; 
ler Gemlik Körfez.

Gelecekleri yok..
Düşünün, yalnız bu yıl üniversitelere gire

meyecek öğrenci sayısı bir milyon 200 bin 
kişi..

Geçmiş yılları da düşünürseniz gençliğin 
büyük bir bölümü, yüksek öğrenime gitmek 
istese de gidemiyor.

Türkiye de her yıl yüksek öğrenim göre
bilecek öğrenci sayısı 450 bini aşmıyor.

Yüksek öğrenim 4 ve 5 yıllık fakülteler, 2 
yıllık yüksek okullar ve açık öğrenimden 
oluşuyor.

Varın görisini siz düşünün..
Üniversitelere giden öğrenciler mezun 

olsalar da iş bulamıyorlar.
Bizim mesleği Basın Yayın Yüksek Okulu 

mezunlarryapah sanırsınız ama işin aslı öyle 
değil.

Binlerce Basın Yayın mezunu işsiz gezi 
yor..

Türkiye’de üniversite diplomalı işsizler or 
duşu var.

Bu gençlerin gelecekleri yok.
Eğitim sistemindeki yanlışlıklar nede niyle 

üniversitelere yönelen bir. gençlik so nunda 
bunalıma giriyor.

Bunun yolu, öğrencileri ilköğretim okulun
dan sonra meslek okullarına yöneltmektir.

Biz, matbaacılık mesleğinde yardımcı ele
man bulamıyoruz.

İki yıllık meslek yüksek okulları yanında 
üç yıllıkların sayıları arttırılmalı.

Çözüm ise, gençleri lise sonrası bir 
meslek sahibi yapmaktan geçer.

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU

Z
KİMLER KATILABİLİR ?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR?
Yüzme branşı haftada 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR ?
KURS ÜCRETİ AYLIK (24) SAAT
Yüzme 160 YTL.

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR ?
1 .Dönem : 2 Temmuz - 27 Temmuz
2 .Dönem : 30 Temmuz - 24 Ağustos

M

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM ? 
18 Haziran 2007 tarihinden itibaren 
okulumuza gelerek kursa kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel: 513 50 84 www.aykentillıogretim.k12,tr

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

mailto:_guler@hotmail.com
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Seçimden sonra ‘dokunulacak’ vekiller
Haklarında dokunul
mazlık dosyaları olan 
ve 22 Temmuz Genel 
seçimlerinde aday 
gösterilmeyen 55 mil
letvekiline mahkeme 
yolu göründü. Listeye 
giremeyen AKP'den 
33, CHP'den 15, Ana 
vatan'dan 7 ve bağım
sız 3 milletvekiline 
yargı yolu açıldı. 
Başbakan, bakan ve 
diğer milletvekilleriyle 
ilgili TBMM'de 22. 
Dönem 251 kişi hak 
kında dosya bulunu 
yor. AKP'de 83, 
CHP'de 34, Anavatan' 
da 7, DYP'de 1 ve 3 
bağımsız olmak üzere 
toplam 128 milletvekili 
hakkında dokunulma
zlık dosyası bulunu 
yor. Dokunulmazlık 
dosyası bulunan vekil
lerin seçilememesi 
halinde, haklarındaki 
dosyalar da tozlu 
raflardan indirilecek. 
AKP'LİLERİN 
DOSYASI KABARIK 
22. Dönem Meclis'te 
251 milletvekili hakkın
da okunulmazlık dos 
yası bulunuyor. Bun 
lardan 83 milletvekili 
hakkında ki dosya 
AKP'lilere ait. Arala 
rında Başbakan Erdo 
ğan ve bazı bakanlar 
bulunduğu dokunul

mazlık dosyaları ve 
suçlar şöyle: 
“Recep Tayyip 
Erdoğan: Görevi 
kötü ye kullanma. 
Abdülkadir Aksu, 
Abdullah Gül: Kayıp 
trilyon davası kap
samında özel evrakta 
sahtecilik ve Siyasi 
Partiler Yasası'na 
(SPY) muhalefet. 
Kemal Unakıtan: 
Evrakta sahtecilik. 
Mustafa Açıkalın, 
Adem Baştürk: İhaleye 
fesat karıştırma. 
Mustafa Açıkahn, İdris 
Naim Şahin, Adem 
Baştürk, Zülfü Demir 
bağ, Selami Uzun, 
Mustafa llıcalı: İstan
bul Büyükşehir Bele 
diyesi'ndeki uygula
malarında ihaleye 
fesat karıştırma, 
cürüm işlemek için 
teşekkül oluşturma, 
emniyeti suiistimal, 
gerçeğe aykırı beyan. 
Adem Baştürk, 
Nevzat Pakdil, Mustafa 
Açıkalın, Hüseyin 
Beşli: Nitelikli zimmet. 
Erol Tınaztepe: 
Tedbirsizlik, dikkatsiz
lik, yaralamaya sebe
biyet verme.
Fahri Çakır: Bina yıkıl
masına ve ölüme 
neden olma.
Adem Baştürk: Görevi 

kötüye kullanma.
Vedat Melik: Evrakta 
sahtecilik. Emin Tutan, 
Ali Temmur: Kayıp tril 
yon davasında evrakta 
sahtecilik ve SPY'ye 
muhalefet.
Mustafa Eyiceoğlu: 
Görevde keyfi 
muamele, 
adli görevi ihmal. 
Hanefi Mahçiçek: 
Görevi kötüye 
kullanma.
Asım Aykan: Görevi 
kötüye kullanma. 
Mehmet Erdemir: 
Müessir fiil ve hakaret. 
Ahmet Koca: Yetkili 
mercilerin emirlerine 
riayetsizlik. Mehmet 
Salih Erdoğan: Mües 
sir fiil.
Akif Gülle: Devlet İha 
leşi Yasası'na aykırılık. 
Mahfuz Güler: Görevi 
kötüye kullanma, res 
mi evrakta sahtecilik. 
Ali Sezai: Yıkım kara 
rını uygulamamak. 
Metin Kaşıkoğlu: Avu 
katlık görevini kötüye 
kullanmak.
Hüseyin Ordu: Görevli 
memura hakaret, 
İbrahim Köşdere: 
Yedieminlik görevini 
kötüye kullanma.
Adem Baştürk,Nevzat 
Pakdil: Zimmet. İdris 
Naim Şahin: 
İhaleye fesat.

Mehmet Sekmen: 
Usulsuz arsa tahsisi. 
Mustafa Çakır: Çek 
Yasası'na muhalefet. 
Mustafa llıcalı, Adem 
Baştürk: Görevi ihmal. 
Müfit Yetkin: Evrakta 
sahtecilik.
BÖLÜNMEZ’E SON 
DAKİKA SÜRPRİZİ 
Meclis'e Mardin'den 
bağımsız olarak giren 
Süleyman Bölünmez, 
önce AKP'den ili mem
leketinden 2. sıra ada 
yı olarak gösterildi. 
Bölünmez hakkında 
ortaya atılan iddialar 
AKP içinde büyük 
rahatsızlık yarattı.
AKP “içinden adaylık
tan çekjThbaskılarının 
artması üzerine, 
Süleyman Bölünmez 
milletvekili adaylığın
dan istifa ettiğini açık
ladı. Bölünmez hakkın
da ki suçlar ise şöyle; 
Adam yaralama, haka 
ret ve tehdit. Öte yan
dan Süleyman Bölün 
mez 2001 yılındaki 
"Fırtına Operasyonu" 
kapsamında akaryakıt 
kaçakçılığı iddiasıyla 
Antalya'da tutuklandı 
ve 6 ay cezaevinde 
yattı. Bölünmez, tahli 
ye olduktan sonra 
adaylığını koyduğu 3 
Kasım 2002 genel 
seçimlerinde

Mardin'den bağımsız 
milletvekili olarak 
seçildi.
BAŞBAKAN VE 
BAKAN DOSYALARI 
İÇİN YASAK
Başbakan ve bakanlar
la ilgili dosyaları özel 
bir kasada sakladığı, 
Anayasa ve Adalet 
komisyonu'nun her
hangi bir üyesinin 
Başbakan ve bakanlar 
hakkındaki suçlamala 
rı içeren dosyadan 
fotokopi almalarını 
yasakladığı belirtiliyor. 
Kuzu'nun denetim 
altında .dosyalardan 
fotokopi alınmamak 
kaydıyla okumasına 
izin verdiği öne 
sürülüyor.
HIRSIZLIKTAN 
DOLANDIRICILIĞA 
KADAR
Milletvekilleriyle ilgili 
TBMM'de bekleyen 
suçlamalarla ilgili 
dosyalarda yer alan 
iddialardan örnekler: 
Devlet İhale Kanunu 
aykırılık, görevi kötüye 
kullanmak ve resmi 
evrakta sahtekarlık, 
resmi alım-satımlara 
fesat karıştırmak, 
avukavk görevini 
kötüye|kulianmak, 
görevi suistimal, 
görevde müessir fiil, 
hakkı Anayan yere 
tecavûgğ yalan beyan
da buHımak, görevde 
yetkiyfiötüye kullan- 

met sebebiylemak,

emniyeti suistimal, bir 
kısım kooperatiflere 
usulsüz arsa tahsis 
etmek, sahte olarak 
tanzim edilen resmi 
evrakı bilerek kullan
mak. teşekkül 
halinde akaryakıt 
kaçakçılığı, kurumu 
zarara uğratmak, 
kamu kurumunu 
dolandırmak, 
gerçeğe aykırı 
puantaj bildirimlerine 
dayanarak haksız 
ödemelere neden 
olmak, görevli memu-. 
ra hakaret, hırsızlık, 
faili belli olmayacak 
şekil de adam yarala
mak, tehdit, cezaevine 
ya sak madde sok
maya çalışmak, kaçak 
su hat tı çekmek 
suretiyle hır sizlik, 
kaçak elektrik kullan
mak, silahlı yağ ma 
suçuna azmettirmek. 
LİDERLER VE 
BAKANLAR 
Başbakan Erdoğan 
hakkında iddia 
edilen suç; görevi 
ihmal, zimmet, 
kamu taşıma bilet
lerinde kalpazanlık, 
resmi evrak ve 
kayıtlarında 
sahtecilik.
Baykal ile ilgili dosya
da ise; 2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu' 
na aykırı davranmak 
suçunu işlediği iddiası 
bulunuyor. ___ ■

1

l.lOOYTL(K.D.V.)DAHIL 
ÜSTELİK TÜM KREDİ

KARTLARINA PEŞİN FİYATINA 
1

12AYTAKSIT
ÖZELLİKLER

ASUS M2V-TVM ANAKART
AMD 64 BİT 3000 CPU
512 DDRR 667 MHZ RAM KİNSTON 
ASUS Ex. AX1050/TD/256/512 MB
350 WATT ÇİFT FANLI KASA
160 GB SATA 8 MB CACH HDD
LG18XDVDRW
MULTIMEDIA KLAVYE 
OPTİCALMAUSE
500 WATT HOPARLÖR 
ASUS8MSLCD MONİTÖR 
LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ

BUNLARIN HEPSİ .Ora". I
KARNE HEDİYESİ * S

HONDA BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BÜRSfî

Tel: 0.224 512 25 63 " www.gomlikiniowox.com

http://www.gomlikiniowox.com
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CHP’den Erdoğan’ın 
sözüne tepki

"CHP'ye saldırarak, kendi aczini kapatmaya çalışıyor."

Mumcu’nun çağrısı yine yanıtsız kaldı

Cumhuriyet Halk 
Partisi, Başbakan 
Erdoğan'ın "CHP 
seçkinlerin parti
sidir" sözüne tepki 
gösterdi.
CHP Genel Sekreter 
Yardımcısı, Algan 
Hacaloğlu, "Başba 
kan Erdoğan hem 
halkı hem de Cum 
huriyet Halk Partisi 
tarihini bilmiyor." 
dedi.
Algan Hacaloğlu 
yaptığı yazılı açıkla
mada, Başbakan 
Erdoğan'ın CHP’ye 
saldırarak, kendi 
aczini kapatmaya 
ve milletin gözünü 
boyamaya çalıştığını 

öne sürdü.
Başbakan Erdo 
ğan'ın toplumun 
sorunlarını çöze 
mediğini iddia eden 
Hacaloğlu, "Başba 
kan boş laf edece 
ğine, hergün akmak
ta olan şehitlerimizin 
kanına, ülkemizin 
bütünlüğünü 
tehdit eden teröre, 
Öğrenci Seçme 
Sınavı'na girip de 
üniversiteye gire
meyecek olan yüz 
binlerce öğren 
cimizin sıkıntısına 
çare bulsun. 
Başbakan'ın 
hükümetin acil 
görevi budur." dedi.

Birleşme ve ittifak 
görüşmelerinin çık
maza girmesinin 
ardından Demokrat 
Parti Genel 
Başkanı Mehmet 
Ağar'a bir kez daha 
çağrıda bulunarak 
"süreci birlikte 
canlı yayında 
anlatalım" diyen 
Mumcu’nun bu 
çağrısı da yanıtsız 
kaldı. Eşi ve 
çocuklarıyla 
Prag'a tatile giden 
Mumcu’nun 
önümüzdeki hafta 
içinde kamuoyunun 
önüne çıkması ve 
yaşanan süreci 
anlatması 
bekleniyor. 
Mumcu’nun 
MKYK üyelerini de 
yine önümüzdeki 
hafta sah günü 
toplantıya çağırdığı 
belirtildi. Toplantıda 
Başkanlık Divanı ve 
MYK üyelerinin 
de belirleneceği 
kaydedildi.
Merkez sağda 
yaşanan gelişmelerin 
ardından seçirpden 
çekilen Anavatan 
Partisi'nde moraller

bozulurken, Genel 
Başkan Erkan 
Mumcu da hafta 
başında DP Genel 
Başkanı Mehmet 
Ağar'a "birlikte canlı 
yayına çıkalım ve 
süreci kamuoyuna 
birlikte anlatalım” 
çağrısında bulun
muştu. Mumcu, 
yaptığı çağrıda, 
birleşme ve ittifak 
sürecine ilişkin 
suskunluğunun 
“ilanihayi devam 
etmeyeceğini 
belirterek "Ağar'a 
çağrınsa yanıt 

verme konusunda 
1 hafta süre 
tanımıştı.
Ancak ittifak 
görüşmelerinin de 
çıkmaza girmesiyle 
seçim çalışmalarına 
ağırlık veren ve 
mitinglere 
hazırlanan DP 
lideri Ağar'dan, 
Mumctî'nun çağrısına 
olumlu ya da 
olumsuz herhangi 
bir yanıt gelmedi. 
MlfMCU TATİL 
DÖNÜŞÜ 
KONUŞACAK 
Birleşme ve ittifak 

görüşmeleri sırasın
da sık sık Ağar'a, 
kamuoyunun 
önünde sürece 
ilişkin takvim 
açıklamasında 
bulunması çağrısında 
bulunan ve son 
olarak da canlı 
yayına çıkma teklifi 
getiren Mumcu’nun 
bu kez de çağrısının 
yanıtsız kalması 
nedeniyle, önümüz 
deki hafta kamuoyu
nun önüne çıkıp, 
sürece ilişkin açıkla
malarda bulunması 
bekleniyor. Eşi ve 
çocuklarıyla birlikte 
Prag'a giden 
Mumcu’nun, 
kamuoyunun önüne 
çıkmadan önce de 
partisinin MKYK'sını 
toplayacağı ve 
sürece ilişkin MKYK 
üyelerini bilgilendire
ceği belirtildi.
Mumcu’nun 
önümüzdeki hafta 
salı günü MKYK 
üyeleriyle bir araya 
geleceği, toplantıda 
Başkanlık Divanı ve 
MYK üyelerinin de 
belirleneceği 
kaydedildi.
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Referandum kararına tepkiler
Erdoğan, karar için "Hayırlı olsun" 
dedi. CHP kararı "isabetli" buldu.
Cumhurbaşkanı Ah 
met Necdet Sezer'in^ 
Anayasa değişikliği 
paketini referandu* 
ma sunulmak üzere 
Başbakanlığa gön
dermesine, Başba 
kan Erdoğan •'Hayırlı 
olsun" karşılığını 
verirken, CHP, 
Sezer'in kararını 
"çok isabetli" 
olarak nitelendirdi. 
AK Parti Grup 
Başkanvekili Salih 
Kapusuz ise 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'den referan
dum süresini 
kısaltan kanunu 
onaylamasını bek
lediklerini söyledi. 
Kapusuz, "Anayasa 
paketi maalesef 
referanduma götü 
rülüyor. Şimdi Sayın 
Cumhurbaşkanı'na 
yeni bir görev ve 
sorumluluk daha 
düşmektedir.
Bu da referandum 
kanununu 

bekletmeden 
onaylayıp, milletimizi 
iki kez yormamak 
üzere, iki sandığı 
bir arada bu seçim
lerde buluşturma 
görevidir" dedi. 
CHP: "Karar Çok 
İsabetli" 
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Genel 
Başkan Yardımcısı 
Onur Öymen de 
Sezer'in kararını 
"Cumhurbaşkanı, 
çok isabetli bir karar 
vermiştir" sözleriyle 
değerlendirdi.
Öymen, "Sezer'in 
kararını saygıyla 
karşılıyoruz. Bu 
durumda Anayasaya 
göre referandum 
süresi 120 gündür. 
Bu karardan sonra 
yeni parlamento, 
normal şartlarda, 
mevcut Anayasayla, 
öngörülen sistemle 
yeni cumhur
başkanını seçecek
tir." diye konuştu.

jenelkumay Baskanlitu'ndan açıklama
"Silahlı Kuvvetler yeteri kadar 
çelik yelek üretebilmektedir."

Genelkurmay 
Başkanlığı, "çelik 
yeleklerin Türk 
Silahlı Kuvvetlerine 
ait tesislerde yeteri 
kadar üretilebildiği
ni" bildirdi.
Genelkurmay 
Başkanlığı'ndan 
yapılan açıklamada, 
son günlerde, ulaşan 
bilgi ve belgelerden, 
bazı derneklerin 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ne 
çelik yelek almak 
amacı ile bağış kam

panyaları açtıklarının 
öğrenildiği belirtildi. 
Açıklamada şöyle 
denildi: "Daha önce 
yayımlanan 5 Eylül 
2006 tarihli basın 
açıklamasında da 
belirtildiği üzere, bu 
konuda Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin bir 
zafiyeti yoktur. 
Kullanılan çelik 
yelekler Silahlı 
Kuvvetlere ait 
tesislerde yeteri 
kadar üretilebilmek
tedir."

Oy pusulası Resmi Gazete’de
Birleşik oy pusulalarının bastırıl^ 
masına ilişkin karar yayımlandı.

Yüksek Seçim 
Kurulu'nun, birleşik 
oy pusulalarının 
bastırılmasına 
ilişkin kararı, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Karara göre, 22 
Temmuz genel 
seçimlerinde 
kullanılacak oy 
pusulaları alta 
doğru genişletilerek 
basılacak.
Bağımsız adayların 
fazla olması halinde, 
siyasi parti sütu
nunun altına bir 
çizgi çizildikten 
sonra filigranlı 
kağıt ebadına uygun 

olarak bağımsız 
adaylar alt sıraya 
yerleştirilecek. 
Her siyasi parti ya 
da bağımsız adaya 
3,5 santimetre yer 
ayrılacak. 
Bir veya birkaç 
siyasi parti 
herhangi bir 
seçim çevresinde 
seçime katılmazsa 
birleşik oy pusu
lasından çıkarılacak 
ve yerleri sağdan 
sola doğru 
kaydırma yapılarak 
doldurulacak.
Aynı hüküm bağım
sız adaylar için de 
uygulanacak.

[ BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN £

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
MİL smihe KİMLİMİZ İÇİN BİZİ myımz

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.
KOLİT Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Klımla'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

W

400 KİŞİLİK
TERAS H|
SALONUMUZDA^
KINA ve NİŞAN
CEMİYETLERİ
ULAŞIM DAHİL

lOOKİpORGANİZASYONUMUZİÇİN 
|O ç O Q o o 

OTfflİMİŞİffiE»
bımsEimi

/ reoMlmpra

VİDEOÇEKINLERİ'

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 ■ (Jmurbey GEMLİK 
ÎEl: 0.224 525 17 00 ■ GSM: 0.536 570 65 97 ■ msuren.com.lr
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Bursa Çelik Palas’ın 
satış ihalesi bu 
hafta yapılacak

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

7 YAŞ

Özelleştirme İdaresi 
Başkan Yardımcısı 
Osman İlter, 
Bursa Çelik Palas'ın 
satışı için, bu hafta 
ihaleye çıkılacağını 
bildirdi.
İlter, yaptığı 
açıklamada, Çelik 
Palas'ın iki bölüm 
halinde satışa 
çıkarılacağını, 
önce faaliyette bulu
nan otel kısmının, 
daha sonra yarım 
kalan bölümünün, 
mevcut haliyle ihal
eye çıkarılacağını 
söyledi.
Çelik Palas 
Oteli'nin mülkiyet 
satışı yöntemiyle 
özelleştirileceğini 
belirten İlter, 
"bu hafta ilana 
çıkacağız" dedi. 
İlter, ardından 22 
yıldır inşaatı süren 
ikinci bölümünün, 
mevcut haliyle ayrı 
teklif alınarak satıla
cağını söyledi. 
Bursa Çelik Palas 
Oteli'nin özelleştir
ilmesi için 22 
Haziran 2006 
tarihinde ihaleye

çıkılmıştı.
İhale, satış için 
yeterli teklif 
olmaması nedeniyle 
iptal edilmişti.
Çelik Palas 
Oteli'nin satışıyla, 
özelleştirme 
kapsamına alınan 
Emekli Sandığı'na 
ait son otelde 
satılmış olacak. 
Bu arada Çelik 
Palas, Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
talimatı ile 
1935 yılında inşa 
edilmiş Bursa'nın 
ilk beş yıldızlı 
termal oteli olma 
özelliğine sahip. 
Toplam 156 oda 
kapasitesiyle 
hizmet veren otelde, 
126 standart oda, 9 
lüks oda, 18 süit ve 
3 kral dairesi 
bulunuyor.
Öte yandan 
Emekli Sandığı'na 
ait İstanbul Hilton, 
İzmir Büyük Efes, 
Büyük Ankara ve 
Tarabya otellerinin 
özelleştirilmesinden 
559,1 milyon dolar 
gelir sağlanmıştı.

SATILIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 
İki balkonlu, otoparklı geniş daire 

SATILIKTIR.
Namtaş 2 Daire 21

Diş Hekimi Özcan VURAL
Cep: 0.536 817 21 05

Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

HALİL TAŞKESEN

ELEMAN ARANIYOR 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

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KSrfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 
bay ■ bayan aranıyor

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFOR ve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11 
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

KUfiMNLIK ve RDMLIK
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
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AKP İlçe Teşkilatı seçimlere hazır
Seyfettin ŞEKERSÖZ
22 Temmuz tarihinde 
yapılacak olan Genel 
Seçimlere en hazırlık
lı partinin AKP oldu 
ğunu söyleyen İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
"2002 yılından bu 
yana hep halkın 
içinde olduk. Halktan 
kopuk hiçbir zaman 
yaşamadık.
İnsanlara tepeden 
bakmadık" dedi. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, yaptığı 
yazılı açıklamada; 
Milletvekillerinin de 
katılımıyla her yıl 
köylere, beldelere ve 
merkezde mahallele 
re bir çok ziyaretler 
gerçekleştirdiklerini 
bildirerek, "Halkımız 
Milletvekillerinin 
kendilerinden biri 
olduğunu ve her 
türlü sorunlarını 
rahatça aktarabildik
leri biri olarak gördü. 
Bunu da siz 
başardınız deyip, bu 
anlamda bizlere 
teşekkür ediyorlar. 
Köydeş ve Beldes 
projesi kapsamında 
köylerimizin yol ve 
içme suyu konusun
da birçok projeler

hayata geçirildi.
Bunu vatandaşları 
mız yakından görmek 
te ve bilmektedir.
Sivil toplum Örgütleri 
başta olmak üzere 
esnaflarımız ve muh 
tadarımızla hep isti 
şare halinde olduk. 
Biz birileri gibi 2007 
yılını seçim yılı ilan 
etmedik. Hep halkın 
içinde olduk ve olma 
ya da devam ede
ceğiz. Aylık köy top 
lantılarımız, ilçe top 
lantılarımız ile devam 
ederek vatandaşları 
mızla iç içe olmanın 
verdiği avantajı çok 
iyi idrak ediyoruz. 
Siyaseti biz hep 
halka hizmet etme

hareketi olarak 
gördük" şeklinde 
konuştu.
Her sandıkta
9 kişi olacak şekilde 
sandık müşahitlerini 
aylar öncesinde 
tespit ettiklerini ve 
seçimlerde çalış
maların daha iyi 
yürütülmesi için 
Seçim Koordinasyon 
Merkezi (SKM) 
kurulduğunu bildiren 
Şahin, "Bu anlamda 
SKM Başkanlığına 
Av. Refik Yılmaz, 
Başkan 
Yardımcılığına 
Hamza Çiçek, 
Program Sorumlusu 
İlhan Başara, Mehmet 
Şengül, Emine

Yalçın, Yahya 
Erdoğan, Hukuk-i 
Mevzuat Sorumlusu 
Selim Yavuz , İsmail 
Kaya, Mali Komite 
Sorumlusu Yaşar 
Aksu, Aslan Özaydın, 
Strateji, Araştırma, 
Anket ve Basın 
Sorumlusu, Gencay 
Yılmaz, Akın Adacan, 
Ahmet Demirtaş, 
İdari Amiri Hulusi 
Gandar, Malzeme 
sorumlusu Orhan 
Aslan, Teknik 
Yardımcı Ayşe 
Karagöz getirildi. 
Seçim boyunca 
merkez üs olarak 
Çarşı cami 
yanında 
bulunan Akıtlar 
İş Merkezinin Salı 
günü saat 11.00 de 
AKP Bursa 
Milletvekillerinin de 
katılımıyla seçim 
bürosu olarak 
açılışının 
yapılacağını 
duyuran Enver 
Şahin, "3 değişik 
yere de seçim 
bürolarını açarak 
halkımızla 
iç içe seçim 
çalışmalarımızı 
yürüteceğiz" 
dedi.

Baba ve oğlu 
Babalar Günü’nde
boğularak öldü
Serinlemek için dereye giren 16 yaşındaki 

oğlunun suda çırpındığını gören baba 
oğlunu kurtarmak için dereye girdi. 

İkisi de suda gözden kayboldu.
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde, serinle
mek için dereye 
giren 16 yaşındaki 
genç ve onu 
kurtarmak isteyen 
40 yaşındaki babası, 
Babalar Günü'nde 
boğularak 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, ilçede oturan 
Ömer Büke (40), 
çocuğuyla birlikte 
piknik yapmak 
için Kirmastı 
Deresi'nin geçtiği 
Meliköy'e gitti. 
Dün saat 15.00 
sıralarında serinle
mek için dereye 
giren 16 yaşındaki 
Kadir Büke, suda 
çırpınmaya başladı.

VARAN

Yardım istediği 
babası yanına 
gelen Kadir 
Büke müdahaleye 
rağmen boğuldu. 
Bu esnada oğluna 
yardım etmek 
isteyen baba Ömer 
Büke de suda göz
den kayboldu. 
Olayı farkeden 
yakınları hemen 
jandarmaya haber 
verdi.
Jandarma yetkilileri 
de bahk adamlardan 
yardım istedi. 
Baba ve 
oğlunun cesetlerinin 
sudan çıkarılması 
için çalışma 
başlatıldığı bildirildi. 
Cumhuriyet Savcılığı 
da olayla ilgili soruş
turma başlattı.

ABONE OLDUNUZ MU?

TESİSAT

MİZAN MUHENDISİJK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE

Kayıt için lütfen irtibata geçiniz.

KAMPANYAMIZ STOKLARLA SINIRLIDIR.

Airfel Kombi
Airfel Petek (6mt)

Airfel vana 12 adet 
Fırat folyolu boru tesisatı 

0flQ|Dogalgaz iç tesisat

VARAN2 KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL
60.00- YTL’den başlayan taksitler

ARTIK KİMSE
KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN

Mak. Müh.
Erdal DOĞRU

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh. 
Mahmut KÖKBIYIK

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK 
Tel: 513 54 92 -Fax:513 55 36



CHP'ııiıı başvurusu 19 Haziran'da görüşülecek Siyasi partiler eksikleri tamamladı
Anayasa Mahkemesi. 
CHP'nin. "Cumhurbaş 
kanının halk tarafın
dan seçilmesi, seçim
lerin 4 yılda bir yapıl
ması" yönünde 
Anayasa'da değişiklik 
yapan 5660 sayılı 
Kanun'un iptali ve 
yürürlüğünün durdu
rulması istemini 19 
Haziran Salı günü 
görüşecek.
CHP, Anayasa'da 
değişiklik yapan ve 
cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilmesi ve seçim
lerin 4 yılda bir yapıl
masını içeren 5660 
sayılı Kanun'un ikinci 
görüşmesinde oluştu
rulan düzenlemelerin, 
"Anayaşa'ya aykırı 
eylemli İçtüzük 
değişikliği" olduğu 
iddiasıyla yasanın 
iptali ve yürürlüğünün 
durdurulması

istemiyle Anayasa 
Mahkemesine 
başvurmuştu.
Yüksek Mahkeme, 
19 Haziran Salı günü 
Anayasa değişikliği 
paketiyle ilgili 
başvuruyu esastan 
ele alacak.
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
5660 sayılı "Türkiye 
Cumhuriyeti 
Anayasasının Bazı 
Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun"u 
iade etmiş, kanunun 

TBMM'de bir kez 
daha görüşülmesini 
istemişti. TBMM, 
kanunu 5678 sayılı 
Kanun olarak aynen 
kabul etmişti.
Sezer, 5678 
sayılı Kanun'u, 
Anayasa’nın 
175. maddesi 
uyarınca, halkoyuna 
sunulmak üzere 

yayımlanması için 
Başbakanlığa 
göndermiş, 
ayrıca Anayasa 
Mahkemesinde dava 
açacağını bildirmişti.

YSK'nın seçim 
takvimine göre, aday 
listelerindeki eksik
liklerin, ilgili siyasi 
partilerce tamamla
narak, YSK'ya 
bildirildi.
Milletvekili kesin 
aday listeleri seçim 
çevreleri itibariyle 
ilan edilmek üzere;
19 Haziran Salı günü 
il seçim kurullarına, 
Resmi Gazete, radyo 
ve televizyonda 
yayınlanmak üzere 
ilgili mercilere 
gönderilecek.
Seçim çevrelerine 
ilişkin kesin aday 
listeleri de aynı gün 
il seçim kurullarına

Tiizmen^ÇinveTiirkiyeikiyıldızolacak'

'KMTiKSOL PARTİ il
gönderilecek.
Birleşik oy pusulası 
basımına; basım 
tamamlandıkça 
bir plan dahilinde 
dağıtımına da 19 
Haziran Salı günü 
başlanacak. Gümrük 
kapılarında kullanıla
cak oy pusulalarının 
basımı ve diğer araç 
ve gereçlerle birlikte 
ilgili seçim kurulları

na gönderilmesine 
de aynı gün başla 
nacak. Bağımsızlar 
dahil milletvekili 
kesin aday listeleri 
radyo, televizyon, 
Resmi Gazete ve 
illerde 20 Haziran 
Çarşamba günü ilan 
edilecek. Gümrük 
kapılarında oy verme 
25 Haziran Pazartesi 
günü başlanacak.

Maliye Bakanlığı, 
kayıtdışı oranının her 
yıl 2 puan aşağıya 
çekilebilmesi amacıyla 
5 yıllık bir strateji 
hazırladı.
2008-2012 yıllarını 
kapsayan Maliye 
Bakanlığı Stratejik . 
Planında da yer alan 
kayıt dışı ekonomi ile 
mücadele programına 
göre, öncelikle 
"kayıtdışı ekonomi" 
yeniden tanımlanacak. 
Daha sonra da 
sektörlerin kayıtdışılık 
oranları belirlenecek 
ve Türkiye geneline 
yönelik kayıtdışı 
ekonomi oranı 
bulunacak.
Mevcut durumun 
tespitinin ardından 
da kayıtdışı ekonomi 
ile mücadeleye dönük 
önlemler hayata 
geçirilecek.
15 adımdan oluşan 
önlemler paketinde 
de şu tedbirler 
yer alacak:
- Enflasyonun 
düşürülmesi, 
• IBelge düzeninin

- Bürokratik işlemlerin 
azaltılması,
- Vergi denetimlerinin 
artırılması, denetim 
elemanlarının

yerleştirilmesi, 
- Vergi oranlarının 
düşürülmesi, 
muafiyet ve istis
naların mümkün
olduğunca sınır
landırılarak, 
vergi tabanının 
genişletilmesi, 
- Vergi yükünün 
kayıt içinde faaliyet 
gösteren 
mükellefler açısından 
caydırıcı olmaktan 
çıkarılması, 
- Nakit ekonomisinin 
sınırlandırılması, 
- Vergi yönetimi ve 
denetiminin etkin
liğinin artırılması, 
- Mevzuatın 
sadeleştirilmesi, 

özlük haklarının ve 
çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi, 
- Risk esaslı denetim 
anlayışına geçilmesi, 
- Veri analizi kapa
sitesinin artırılması, 
- Uzlaşma mües 
sesesinin yeniden 
değerlendirilmesi, 
- Vergi cezalarının 
etkinliğinin artırılması, 
- Vergi ahlakı ve bilin 
cinin yerleştirilmesi, 
- Kayıtdışı istihdama 
yönelik tedbirlerin 
alınması.

Türk-Çin İş Forumu 
toplantısında konu 
şan Devlet Bakanı 
Kürşat Tüzmen, 
"Türkiye'de 35 gün 
sonra genel seçimler 

I var. gündemde Cum 
hurbaşkanlığı seçim
leri sırada bulunuyor 
ve Güneydoğu sini 
rında bazı sıkıntılar 
yaşıyoruz. Böylesi 
bir ülke gündemine 
rağmen Çin ile 15. 
dönem karma 
ekonomik toplantıyı 
yapıyor olmayı size 
ne kadar değer ve 
önem verdiğimizin 
bir işareti olarak 
değerlendirmenizi 
istiyorum” dedi. 
BİR TEK ÇİN'E 
MAL SATAMIYORUZ 
Devlet Bakanı 
Kürşat Tüzmen 
Türkiye ile Çin'in 
karşılıklı ticaretini 
ve ekonomik 
ilişkilerinin dününü 
ve bugününü kap
samlı olarak değer
lendiren konuş- . 
masında Çin ekono 
misindeki gelişmeye 

Bursa Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

RABİA KURTULUŞ

işaret ederek “Çin 
gelecek 10 yıl içinde 
dünyanın en büyük 
ekonomisi olacak. 
Tarihi İpek Yolu'nun 
iki yakasında iki 
yıldız parlıyor. Batı 
yakasındaki beyaz 
yıldız Türkiye, doğu 
yakasındaki san 
yıldız ise Çin. Biz iki 
ülke 21. yüzyılın iki 
parlayan yıldızı ola
cağız” dedi. Çin'in 
1.8 trilyon dolarlık 
dış ticaret hacmi 
içinde Türkiye'nin 
payının hala çok dü 
şük düzeyde oldu 
ğunu ifade ederek, 
şöyle konuştu: 
“Dünyadan 800 
milyar dolarlık mal 
alıyorsunuz. Bizim 
ihracatçılarımız ise 
dünyanın her 
tarafına mal satmayı 
başardılar. Bir tek 
size mal satamıyor
lar. Çünkü tar
ifeleriniz çok yüksek. 
Bu gümrük tarifeleri
ni indirin ki size de 
daha çok mal sata
bilelim. Çin ile ticare

timizde ilk kez 
ihracat rakamımız
1 milyar doları geçti. 
Toplam içinde 
Çin'e yapılan ihra
catın payı düşük 
ama, yıllık artış 
oranına baktığımız 
zaman umut verici 
bir gelişme görüy
oruz. Geçen sekiz 
aylık dönemde ihra
cat artışımız yüzde 
50'nin üzerine çıktı. 
Şimdi 1 milyar 
dolarlı rakamın 
yanına önce bir 
sıfır koyarak 10 
milyar dolara, 
sonra bir sıfır daha 
koyarak 100 milyar 
dolara çıkarmayı 
hayal ediyoruz ve 
bunu istiyoruz.” 
ORTAKWEB 
SİTESİ
Türkiye'nin Çin'den 
yaptığı ithalattın 
geçen yıl yüzde 
40 arttığını hatırlatan 
Tüzmen, bu yılın 
ilk dört ayında 
ise yüzde 22'1 ik 
bir yükseliş gerçek
leştiğini söyledi.
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Voleybolda yarı finale kalanlar belli oldu

:.WW

ATILAN TAKIMLARA

Seyfettin ŞEKERSOZ

Kaymakamlık 
Kupası Voleybol 
Turnuvasında 
yarı finale kalan 
takımlar belli oldu. 
A grubunda Gemlik 
Gübre takımı dört

maçta aldığı dört 
galibiyetle birinci 
sırayı alırken 
Jandarma takımı üç 
galibiyet bir yenilgi 
ile ikinci oldu.
B grubunda ise 
Garnizon takımı 
oynadığı dört maçı

Jandarma takımı 
25-18, 27-25 ve 
25-13'lük setlerle 
3-0 yendi.
İkinci maçta ise 
Garnizon takımı 
25-18, 25-20 
ve 25-19’luk 
setlerle 3-0 yendi

Garnizon takımı ile 
A grubu İkincisi 
Jandarma takımları 
finale kalmak 
için mücadele 
verecekler.
Önceki akşam 
oynanan 
maçlarda

da kazanarak 
birinci sırayı alırken 
üç galibiyet ve 
bir yenilgi ikinci 
sırada yer aldı. 
Çarşamba günü 
akşamı oynanacak 
yarı final maçlarının 
ilkinde Gemlik

Gübre takımı ile 
GEMPORT 
takımları finale 
kalacak ilk 
takım olmak için 
mücadele 
yerecekler.
İkinci maçta ise 
B grubu birincisi

< """ >
'' i . • ,' __ ' m, ifa. t»

Gemlik Krarfez
•■■LİR'İN HM (HUR feifABİ •âltrill

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN | ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemiikkorfezgazetesi.com

http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
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Kurşunlu Belediyespor: 4 Körfezspor: 0

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa İkinci Amatör 
Küme Üçüncü 
Grupta birincilik 
mücadelesi 
veren Kurşunlu 
Belediyespor, dün 
oynadığı maçta 
Körfezspor’u 4-0 
yenerek birinci 
kümeye çıkabilmek 
için eleme maçı 
oynamaya hak 
kazandı.
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir'in de tribünde 
taraftarların yanında 
takımına destek 
verdiği maça 
Kurşunlu 
Belediyespor, 

hızlı başladı. 
Körfezspor kalesine 
gol için yüklenen 
mavi beyazlılar 
8 dakikada 
Olcay'ın ayağından 
1-0 öne geçti.
Kurşunlu'nun baskılı 
oynadığı dakikalarda 
ikinci sarıdan kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalan Körfezspor'dan 
Sezgin takımını 
10 kişi bıraktı ve ilk 
yarı bu skorla bitti. 
İkinci yarının 
hemen başında 
40'ıncı dakikada 
Kurşunlu'nun 
kazandığı penaltıyı 
kullanan Ali topu 
kaleciye teşlim etti. 
Sahada 10 kişiyle 

mücadele eden 
Körfezspor 
zaman zaman 
geldiği kurşunlu 
kalesinde yakaladığı 
fırsatları değerlendi^ l 
remeyince ikinci 
yarı tek kale gibi 
oynanmaya başladı. 
Körfezspor’u n 
mücadeleci oyununa 
rağmen gollük 
fırsatları değerlendi
remeyen Kurşunlu 
Belediyespor, 75 
dakikada Serkan'la 
2-0 öne geçti.
Körfezspor 10 kişiyle 
mücadele ettiği 
maçta daha fazla 
direnemeyinçe 
85'de yine Olcay'la 
bir gol bulan

Kurşunlu durumu 
3-0 yaparak rahatladı. 
Maçın böyle bitmesi 
beklenirken 88 
dakikada Oğuz'la 
bir gol daha 
bulan Kurşunlu 
Belediyespor 
sahadan 4-0 galip 
ayrılarak üçüncü 
grupta birinci sırayı 
alarak eleme maçı 
oynamaya hak 
kazandı.
Kurşunlu Belediye 
spor, Çarşamba 
günü Bursa Merinos 
stadında sekizinci 
grup birincisi ile 
birinci amatör 
kümeye çıkabilmek 
için ilk maçına 
çıkacak.

SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Serkan Çakmak (7) 
Ata Bayraktar (7) 
Selim Küçükoğlu (7) 
KURŞUNLU 
BELEDİYESPOR : 
Alpay (4) Emrah (5) 
Erdil (5) Tezcan (6) 
Serkan (6) Ali (5) 
(Erdinç 2) Oğuz (5) 
Sait (6) Olcay 87) 
Reyhari (7) Serkan (6) 
KÖRFEZSPOR : 
Osman (5) Erdem (5) 
Mehmet (4) Sezgin (2) 
Kazım (5) Dursun (5) 
Metin (4) H. İbrahim 
(4) (Çağdaş 3) Volkan 
(4) Kadir (5) Ferdi (4) 
GOLLER :
Dk. 8-85 Olcay,

Dk. 75 Serkan, 
Dk. 88 Oğuz 
(Kurşunlu 
Belediyespor) . 
KIRMIZI KART : 
Dk. 17 Sezgin 
(Körfezspor) 
Öte yandan Kurşunlu 
Belediyespor'un 
averajla gerisinde 
kalan Öz 
Karadenizspor, 
dün Ovaakça 
sahasında oynaya
cağı Yenişehir 
Yolörenspor maçına 
rakibinin gelmemesi 
nedeniyle 
oynanamadı. Öz 
Karadenizspor maçı 
hükmen kazanmasına 
rağmen averajla 
ikinci sırayı aldı.



i Körfezi—

Uluslararası Bursa 
Festivali'nde sahne 
alan sanat müziğinin 
sevilen saz ve ses 
sanatçıları, Açık 
Hava Tiyatrosu'nda 
sanatseverlerle 
akşam sefası yaşattı. 
Bursa'nın kültür 
ve sanat yaşamının 
vazgeçilmezlerinden 
biri haline gelen 
Uluslararası 
Bursa Festivali'nde, 
TRT'de yayınlanan 
Akşam Sefası 
programının güçlü 
sesleri, herşeyin 
anlık heveslerden 

ibaret olduğu 
günümüzde bizi, 
bize has seslerle 
anımsattı. Türk Sanat 
Müziği'nin genç 
sesleri, Tuğçe 
Becerikli, Melda 
Kuyucu, Canan 
Geylan, Yahya 
Geylan, Alp Arslan 
ve Nusret Yılmaz, 
şef Haşan Esen'in 
yönetiminde farklı 
makarnalarda Türk 
Sanat Müziği'nin en 
popüler eserlerini 
seslendirdiler.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet

Şahin'in eşi Neriman 
Şahin'le birlikte izle 
diği gecede, sanatçı 
ların eserlerine 
BursalIlar da eşlik 
etti. Hareketli şarkıla 
ra alkışları ile ritm 
tutan vatandaşlar, 
konser sonunda 
sanatçıları ayakta 
alkışladı. Konserin 
ardından Başkan 
Şahin, sanatçılara 
verdikleri muhteşem 
konser için teşekkür 
ederken, Bursa 
hatırası olarak 
İznik çinisi vazo 
hediye etti.

TEŞEKKÜR
Gazetemizin 

35. yayın yaşamına 
başlaması nedeniyle 

büromuza gelen 
çiçek gönderen, telefon eden, 
elektronik posta ile yurt içi ve 
yurt dışından bizleri kutlayan 
kurum, kuruluş, meslektaş ve 
dostlarımız ile okurlarımıza 

teşekkür ederiz.

Gemlik Körfez
KAYIP Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi, 

SRC Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
CESARET ÇAKIR

seMİHfl V ANKİ PULCİNCLLA'D A
22- 23 HAZİRAN GECESİ

Itarrasyoıı îd: 0.224 514 53 55

3İKS JHEM: 50.00 yu
Yerli içki Limitsizdir.

& Ordöw Tabağı
& Ana Yemek
&Ara Sıcak
&Meyva



2006 - 2007’DE 2006-2007 'de
Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNVR 3. lüğü

DÜNYA Türkiye
Sanat Cğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİVG1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni’nde TÜRKİYE 3.LÜĞÜ

derecesi
“Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer” 

Adres: Radar Cad. No: 170 Yalova 
Tel : O 226 811 04 74

2007.2008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

Sosyal Bilimler Olimpiyadı'nda 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADRLYR 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA

www.yucebilgili.com
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Mananda kurşunu 
az daha öldürüyordu
Bursa’dan denize girmek için Küçük 
Kumla’ya gelen Mustafa Doğru adındaki 
şahıs, denizden çıkarken, sahilde kavga 
eden iki magandanın birinin tabancasın
dan çıkan kurşun ile az daha ölüyordu. 
Göğsünden yaralanan Doğru tedavi altına 
alınırken, magandalar ise kaçtı. 2’de

Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Bitki Sağlığı ve Üretimi Bölümü’nden 10 öğrenci mezun oldu

Yerleşke’de ilk mezuniyet sevinci
* Uludağ Üniver
sitesi Gemlik Sunği 
pek Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu Bitki 
Sağlığı ve Üretimi 
Bölümü’ne bitiren 
10 öğrenciye dün 
düzenlenen törenle 
diplomaları verildi. 
Okul birincisi Seda 
Gür, mezuniyet 
kütüğüne ilk plaketi 
çaktı. Törene 
katılamayan Asım 
Kocabıyık öğren
cilere armağanlar 
gönderdi. Syf 3’de

enlenen bu ilk m 
pgisi açısında 

büyük önem taşıdığını söyled

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
İlk mezunlar

Uludağ Üniversitesi’ne bağlı olarak açılan 
Yüksek Okullar mezunlarını vermeye başladı.

Sunğipek Yerleşkesi, Asım Kocabıyık 
Yüksek Okulu, Bitki Sağlığı ve Üretimi 
Bölümü öğrencileri dün okullarını bitirip, kep
lerini havaya fırlatarak ilk mezuniyeti kut
ladılar.

Yüksek Okul’da sade bir mezuniyet töreni 
yapıldı.

Gemlik Kaymakamı, Belediye Başkanı, 
Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Amiri ile 
bazı Yüksek Okul Müdür ve dekanları ile veli 
ler törene katıldı. Devamı sayfa 5’de

Sezer’den 
beklenen 

veto
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
referandum süresini 
120 günden 45 güne 
indiren yasal düzen
lemeyi yeniden 
görü şülmek üzere 
TBMM'ye gönderdi. 
Cumhurbaşkanı Se 
zer, halkoylaması He 
Türktye Büyük Millet 
Meclisi seçimlerinin 
birlikte yapılabilmesi 
amacıyla referandum 
sürelerin kısaltılması 
nın öngörüldüğüne 
dikkat çekti. 7'de

YSK'nın seçim takvimine göre, birleşik oy pusulasının basımı tamamlandıkça dağıtımı yapılacak. 6’da

süper Yaz Kampanyası!

(Stanüart / PerFormans < MİNİbüs * Kam/onet * Midibüs) 
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 11 75

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


19 Haziran 2007 Salı Gemlik KBrffea Sayfa J

«Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Maganda kurşunu
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

"Ahmaklar, memleketi Amerikan mandasına, Ingiliz himayesine 
terk etmekle kurtulacak sanıyorlar. Kendi rahatlarını temin etmek için 
bir vatanı ve tarih boyunca devam edip gelen Türk istiklalini feda 
ediyorlar." Mustafa Kemal Atatürk

AKP 'nin bir danışmanı; "Kuzey Irak'ta, askerlerimizin başına 
çuval geçirmelerini ve Genelkurmayı zor duruma düşürmelerini, 
Amerikalılara biz söyledik" demiş..

Anadolu'da bir deyiş vardır..
"Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diye..
Dezenformasyon kuşkusuz var.. Toplum ciddi anlamda yanlış yön

lendiriliyor.. Ama danışmanın satır aralarında söyledikleri akla yakın 
duruyor..

Çünkü.. İnsanoğlu öyle tasarımlar yapıyor ki... Ve öyle hedefler 
koyuyor ki.. O hedefe ulaşmak için de her yolu deniyor.. Bunu 
yaparken de hiç yöntem tanımıyor.. Yurt sevgisini, insanhakkını, 
saygıyı, ahlakı bir kenara bırakıyor..

Danışmanın yaklaşımları Türkiye'nin bugünlerine ilişkin önemli 
ipuçları veriyor..

"Tezkere krizinde ne olduysa oldu, büyü o zaman bozuldu, bek
lediğimiz sonuç çıkmadı, sonrasını zaten biliyorsunuz. Tezkere 
krizinde ne yapacağımızı bilemedik. TSK'ya sorduk ne yapılmalı diye; 
"İktidar sizsiniz, karar almak sizin işiniz, biz kararı uygularız. Orduya 
her türlü garantiyi ve tavizi verdik ama ABD' nin Doğu ve 
Güneydoğuya tam yerleşeceğini bilmiyorduk. Yani, ABD ve İngiltere 
Türkiye'yi işgal edeceklerdi, paniğe kapıldık. Ve, çok yanlış yaptık. " 
diyor AKP'li danışman..

Ve devam ediyor:
"Tezkerenin faturasını sonunda AKP'ye kesti ABD'liler. Asker, 

"tezkereye karşıyız" deseydi, parti ile ABD değil, ABD ile TSK karşı 
karşıya gelecekti, biz yutacaktık!"

AKP'nin niyetine dikkatinizi çekerim. ABD'yle Türk Silahlı 
Kuvvetlerini karşı karşıya getirip aradan sıyrılacaklar..

Çuval işi de planın diğer ayağı.. O da şöyle gelişmiş:
Aynı danışman, ABD'nin Türk askerlerinin başına çuval 

geçirmesini de şöyle açıklıyor...
"O Wolfowitz' in halt yemesi. Bizimkiler (AKP'liler), tezkerenin 

öcünü TSK dan alalım diye ona akıl vermiş!... "
"Yoksa sizin danışman arkadaşlarınızdan biri ve İstanbul da iki 

işadamı Wolfowitz* e asıl suçlu AKP değil, TSK demiş olmasın? 
Çünkü Amerika ya söz verdiği gibi AKP tezkereyi çıkaracaktı! TSK* yi 
cezalandırma teklifi, iki işadamı ve bir danışmandan gitmedi mi?"

AKP'li Danışman: "Çok büyük, çok fahiş bir hata yaptık zaten 
Wolfowitz Türk ordusunu bizimkilerin teklifi üzerine cezalandırmaya 
karar verdi."

"Tek başına mı? "
AKP'li Danışman: "Yok canım, Tayyip Erdoğan ve Gül'le paylaşıl 

dı, onlar da olur dediler. "
"Yani Wolfowitz' in, ABD'nin bu çok bilmiş danışmanının ve istan- 

but'daki iki işadamının Türk ordusunu cezalandırma önerisine Tayyip 
Erdoğan ve Gül ya da Eş Genel Başkanlar evet mi dedi? "

AKP'li Danışman: "Maalesef öyle!... Tayyip ile Gül' un gezileri bu 
plana göre ayarlandı. O gün Tayyip Erdoğan Rize' de, Gül' de 
Kayseri' de olacaktı. Çok ters bir şey olursa ikisi ABD'liler tarafından 
alınacaktı. Bu planı Wolfowitz hazırlamıştı. "

"Ne tür bir terslik bekliyordunuz? "
AKP'li Danışman: "Tayyip Erdoğan ve Gül'e yönelik askeri bir hare 

ket olabilir diye düşündük. "
"Yani AKP üst yönetimi, AKP'nin yıldız danışmanı ve İstanbul'daki 

iki işadamı Türk askerlerinin başına çuval geçirileceğini biliyor 
muydu? "

AKP'li Danışman: "Evet, Yanılmıyorsam bir de emekli bir Paşa bili 
yordu."

"Hiçbir kimse çıkıp da Tayyip ve Gül'e bunun sonuçlarının çok 
ağır olabileceğine ilişkin görüş bildirmedi mi? "

AKP'li Danışman: "Tezkerenin mecliste reddedilmesine çok 
kızmıştık. ABD Savunma Bakanı arkamızdaydı. Kendimizi çok güçlü 
hissediyorduk!"

"Ordunun sessiz kalacağını mı düşündünüz? "
AKP'li Danışman: "Biz değil, Wolfowitz öyle düşündü. Türk asker- 

j lerinin başına çuval geçirilince, Genel Kurmay Başkanı Özkök ve 
[ diğer Kuvvet Komutanı Paşaların, o günkü harekâtın nöbetçisi 

Büyükamt* ın istifa edip emekli olacaklarını öngörmüştük. Eğer o gün 
I paşalar istifa etseydi, bizim Genelkurmay Başkanımız hazırdı!"

Felaket kurmayları durmadan senaryo yazıp tasarım üretiyorlar.. 
Amaç, Türk istiklalini ve T.C'nin üniter devlet yapısını bozmak.. 
İyi ki.. Türkiye'de..
Sağ duyulu milletvekilleri, devlet adamları ve Cumhuriyet'in sarsıl- 

I maz bekçisi TSK var da oyunlar bozuluyor..
Senaryolar ellerde patlıyor..

■ Onlar da olmasa vay halimize..

az daha öldürüyordu
Bursa’dan denize girmek için Küçük Kumla’ya gelen Mustafa Doğru 
adındaki şahıs, denizden çıkarken, sahilde kavga eden iki magandanın 
birinin tabancasından çıkan kurşun ile az daha ölüyordu. Göğsünden 
yaralanan Doğru tedavi altına alınırken, magandalar ise kaçtı.
Küçük Kumla’da 
sahil kenarında birbir
lerine silahla ateş 
edenlerden magan- 
dalardan birinin 
tabancasından çıkan 
kurşun, o sırada 
denize girmekte 
olan Mustafa Doğru 
(24)'nun göğsüne 
saplandı.
Edinilen bilgiye göre, 
Bursa'nın metropol 
ilçesi Osmangazi'ye 
bağlı Elmasbahçeler 
Mahallesi'nde oturan 
Mustafa Doğru, önceki 
gün öğle saatlerinde 
denize girmek için 
İlçemize bağlı 
Küçük Kumla 
Beldesi'ne geldi.
Sahilde güneşlenen ve 
denize girip çıkan 
Mustafa Doğru, 
Bursa'ya dönmeden 
önce saat 18.30 
sıralarında son kez

denize bir daha girdi. 
Doğru, yüzüp 
denizden çıkarken* 
sahilde kavgaya 
tutuşan kimliği 
belirsiz kişiler, 
silahlarını çekip 
birbirlerine rastgele 
ateş etmeye başladı. 
Tabancadan çıkan 
serseri kurşun Mustafa

Doğru’nun kalbinin 
üzerine saplandı. 
Yaralı Doğru 118 acil 
servisi ile Muammer 
Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedaviye 
alındı. Magandalar ise 
olaydan sonra kaçtı. 
Jandarma kaçan 
kavgacıları arıyor.

Din görevlilerine yayınıyla bihi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye genelinde 
görev yapan tüm 
din görevlilerine 
Türksat uydu 
kanalıyla 
bilgilendirme yapıldı. 
Gemlik'teki din 
görevlileri İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin'in de 
katılımıyla Kayıkhane 
Camii altındaki 
Müftülük Eğitim 
Salonunda toplanarak, 
Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Ali Bardakoğlu' 
nun yaptığı konuşmayı 
izlediler.
İl ve İlçelerdeki diyanet 
personelinin aynı anda 
izleme fırsatı bulduğu 
bilgilendirme yayının
da Yaz Kur'an Kursları 
için eğitimin en iyi 
şekilde verilebilmesi 
konusunda bilgiler 
verildi.
Uydu yayınında 
konuşan Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Ali 
Bardakoğlu, "Din 
adamlarımız 
iyi aydınlanmalı ki 
toplumumuz kaos 
ortamına sürüklen
mesin. Barışı sağla
mak için hepimiz eli 
mizi taşın altına

koymalıyız. Allah 
bu millete din 
adamlarının yokluğunu 
tattırmasın. Din, 
din adamının değil, 
hepimizin ortak 
bağıdır" dedi.
Din görevlilerinin 
caminin kapısını

kapattıktan sonra esas 
görevlerinin 
başladığının da 
altını çizen Bardak 
oğlu, "Gölgeler uğruna 
müdahale değil, 
gerçekler uğruna 
mücadele gerekir" 
şeklinde konuştu.
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Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Bitki Sağlığı ve Üretimi Bölümü’nden 10 öğrenci mezun oldu

Yerleşke'de ili mezuniyet sevinci ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Yeter artık....
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İki yıl önce öğretime 
başlayan Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu Bitki 
Sağlığı ve Üretimi 
Bölümü’nü bitiren 
10 öğrenci 
Yerleşke’nin ilk 
mezunu oldu.
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
Konferans Salonu’nda 
düzenlenen törene 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Meslek 
Yüksek Okulu Müdürü 
Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu, İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünat, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'in 
yanı sıra Uludağ 
Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Meslek 
Yüksek Okulu Müdürü 
Prof. Dr. Fehamet 
Akın, Keleş Meslek 
Yüksek Okulu Müdürü 
Prof. Dr. Kamil Seyrek 
İntaş, Yalova iktisadi 
ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Adem Çabuk ile 
öğrenci velileri ve 
yakınları katıldı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının 
okunmasıyla başlayan 
törende öğrenciler 
adına duygularım 
dile getiren dönem 
birincisi Seda Gür, 
bu okulun kazandırıl
masında öncülük 
eden öğretim görev 
tileri ile Asım Kocabı 
yık'a teşekkür etti. 
Günün anlamını 
belirten konuşma 
yapan Meslek 
Yüksek Okulu Müdürü 
Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu, Gemlik'te 
düzenlenen bu ilk 
mezuniyet töreninin 
kendisi açısından

। büyük önem 
taşıdığına değinerek, 
"Çok kısa süre içinde 
bu noktaya geldik. 
Sanki ikinci Dünya 
Savaşı’ndan çıkmış, 
adeta bombalanmış 
bir yerde bunları 
gerçekleştirdik. 
Her ülkenin kendine 
göre normları var. 
ülkemizi ve sizi 
bu durumlara 
getiren şehitlerimiz

ile Mustafa Kemal'in 
inkılaplarına bağlı 
bireyler olmanızı 
diliyorum" dedi.
YURT İÇİN 
MADDİ DESTEK 
Üniversitenin ilk 
mezuniyet töreninden 
etkilendiğini 
söyleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Gemlik 
olarak en büyük 
arzularının 
gerçekleşmesinden 
mutluluk duyduğunu 
belirterek, "Gemlik 
Belediyesi olarak 
yurt yapımında 
üniversitenin yanında 
olacağım. Belediye 
Meclis üyelerinin de 
onayıyla maddi her 
türlü katkıyı vermeye 
söz veriyorum" 

şeklinde konuştu. 
GELECEĞİN 
SAVAŞLARI 
GIDA VE TARIM 
OLACAKTIR 
Bitkisel Üretimin 
geleceğimizde çok 
önemli bir yerinin 
olacağının altını 
çizen Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
büyük olasılıkla insan 
sayısının çoğalacağı 
dünyada gıda ve 
tarım savaşının 
yaşanacağına 
dikkat çekerek, 
"Bu nedenle 
gençlerimizin mezun 
oldukları bölümün 
kendileri için çok 
önem taşıdığına 
inanıyorum. İnşallah 
hem kendinize 
hem de ailelerinize 

faydalı olursunuz, 
sizleri kutluyorum" 
dedi.
Konuşmaların 
ardından dönem 
birincisi Seda Gür, 
2006-2007 dönemi 
mezunları adına yaş 
kütüğüne ilk plaketi 
alkışlarla çaktı. 
Mezun olan 10 
öğrenciye törene 
katılan protokol 
tarafından belgeleri 
ile okulu yaptıran 
İş adamı Asım 
Kocabıyık tarafından 
gönderilen 
hediyelerinin 
verilmesinden 
sonra geleneksel 
hale getirilecek 
olan tavuklu pilav 
ve ayran hep 
birlikte yendi.

TÜRKİYE siyasi olarak nisan ayından başla
yarak hayli hareketli ama dengesiz günler 
geçiriyor.

Anayasa değişiklikleri, seçim, birleşmeler...
Ve de adaylar. Adaylar, adaylar...
Suç dosyaları hâlâ kapanmamış eski kurt 

politikacılar da seçilmek telaşıyla kimi par
tisinden, kimi bağımsız olarak adaylıklarını 
koydular...

Amaç belli; dokunulmazlık zırhına bürün
mek...

Ayıplarının, günahlarının üstünü 4 yıl daha 
örtmek.

Dün birbirlerini yerden yere vuranlar, yum- 
ruklaşanlar bugün listelerde sıra kapma 
uğruna arkadaş oldular.

Gelsin suçlamalar, hakaretler...
Seviyesizlik, çıkarcılık diz boyu...
Türkiye bugüne kadar hiç yaşamadığı cıvık 

bir seçim ortamına girmiş bulunmakta.
Ey Türk milleti işin Allah'a kaldı! Bunu bil...
Ankara seçim telaşını yaşayadursun Kuzey 

Irak'tan Türkiye'ye Barzani efendiden sözlü 
tehditler devam ediyor.

Diğer tarafta da arka arkaya gelen şehit ve 
saldırı haberleri devam ediyor...

Bir tarafta koltuk telaşı, birbirlerini yumruk
layan TBMM vekilleri!

Diğer tarafta kahpece toprağa düşen gence
cik Mehmetçikler!

Ankara'da Anafartalar Çarşısı'nda meydana 
gelen patlamada 6 ölü, 100 civarında yaralı.

Son olarak önceki gün Tunceli'nin Pülümür 
ilçesi Kocatepe Jandarma Karakolu'na PKK'lı 
teröristlerin yaptığı baskın sonucunda 7 
askerimiz şehit oldu, 7 asker de yaralı.

Türkiye kendi topraklarında saldırıya uğru 
yor, askerini, vatandaşını şehit veriyor.

Adeta savaşa girmiş gibi her gün şehit, her 
gün saldırı.

Düşman belli, çözüm belli...
Şairin söylediği gibi...
İşte adu (düşman) karşıda, hazır silah 
Koşalım yiğitler vatanın imdadına..
Ne bekleniyor?
Ben söyleyeyim ;
Hükümet Amerika'dan icazet bekliyor....

İcazet.
Bütün bunlar yaşanırken asker, Kuzey 

Irak'a girmek için Meclis kararı bekliyor 
ancak hükümet "Asker talep etsin!" diyor, $ 
asker ise "Siyasi karar gerekli" diyor.

İşine gelmediği zaman Başbakan 
"Genelkurmay bana bağh" diye ortalığı kasıp 
kavuruyor, efeleniyor.

İş Kuzey Irak'a geldiği zaman da "Askerden 
bir talep gelmedi" diyor, laf cambazlığı 
arkasına sığınıyor.

Biz de merak ediyoruz acaba Kosova, 
Somali, Afganistan ve Lübnan'a asker gön
dermek için Genelkurmay'dan yazılı talep mi 
geldi?

Ve... Türkiye şehitlerine ağlamaya devam 
ediyor...

Türk milleti büyük millettir, ağlamaz ağlatır, 
başında liderleri olursa..

Böyle giderse gözyaşlarımız hiç dinmeye
cek..

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez

ABONE OLUN 
OKUTUN 
OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Kumla sezonu hazırlıklı karşıladı
Ercüment ESEN
Küçük Kumla'da yaz 
sezonun başlamasıy
la Belediye başkan
lığı Kumla sakin
lerinin daha huzurlu 
ve rahat tatil 
geçirmeleri için bir 
dizi önlemler aldı. 
Küçük kumla 
Belediyesince alınan 
önlemlerin başında 
her yıl sezaoınun 
başlamasıyla Sahil 
Yolu trafiğe kapatıldı. 
Yanlızca sahil yolun
da bulunan esnaflara 
servis yapan top
tancı araçların izinli 
girişi ile Kumla İstan
bul ve Ankara güzel- 
gahlarında çalışan 
yolcu otobüslernin 
da yolcularını bırak
ması için sahil yolu

na giriş izni veriliyor. 
Eylül ayının ilk haf
tasına kadar Küçük 
Kumla İskelesinden 
başlayan araç giriş
lerinin yasaklandığı 
bölge Büyük Kumla 
sınırlarını kapsıyor. 
Öte yandan Küçük 
Kumla Belediyesi’n 
ce kış döneminde 
kullanılmadığı için 
bozulan kumsal alan
lar özel donanımlı 
araçlarla kumlar ele 
nerek temizletiliyor. 
Kumla sakinlerinin 
denize girdikleri 
kumsalların sezon 
başından temizlenip 
elenmesi yazın 
sıcağında serinle
mek ve güneşlenmek 
isteyen vatandaşlar
ca da memnunlukla 
karşılanıyor.

BURSA Kf BAP

Bursa 
Gökdere

Medresesi 
onarıldı

Hızlı ve çarpık 
yapılaşma tarihi 
dokuyu da yok 
ediyor. Bursa'nın 
500 yıllık gökdere 
Medresesi, kısa süre 
öncesine kadar yok 
olmak üzere olan 
eserlerden biriydi. 
Tarihi medrese, 
aslına uygun bir 
şekilde onarılarak 
eski haline 
kavuşturuldu. 
Gökdere Medresesi, 
Kayıhan olarak 
bilinen ticaret 
merkezinin önemli 
yapıtlarından biri. 
Yaklaşık 500 yıl önce 
yaptırılan medrese, 
hızlı ve çarpık 
kentleşme nedeniyle 
yıllarca binaların 
arasında unutuldu. 
656 metrekarelik 
tarihi bina, Osman 
gazi Belediyesi 
tarafından aslına 
uygun onarıldı. 
Gökdere Medrese 
sinin onarımı için 
3 milyon YTL 
harcandı.

HİZMCTİNİZe AÇILDI
YILLARIN TECRÜBELİ SÜLEYMAN USTANIN 

ELİNDEN KEBAP YEDİNİZ Mİ?

TADIMA
BOYAMAYACAKSINIZ

TEL:

Süleyman DERİN & Dursun ÇEVİK

Kumsal Sk. Körfez Apt. Altı 
Emin Dalkıran Kordonu No:25 
0.224 512 29 67 - GEMLİK / BURSA



19 Haziran 2007 Sah Gemlik Körfez Sayfa 5

ikdere 
dreşes 
iarıldı 
j çarpık 
^ma tarihi 
j da yok

Bursa'nır 
lık Gökdsı 
»esi, kısan 
ne kadarp 
üzere olan 
den biriyi 
nedrese 
jygun bir 
onanlara!

İane 
ıruldu.
e Medrese 
ı olarak 
ticaret 
nin önemi 
ındanbü 
ı 500 yıl bir 
ın meta 
çarpık 
ne nedeni* 
binaların 
i unutuldı 
rekarelik 
na. Osmar 
ediyesi 
ın aslına 
nanldı.

■ Medrese 
arımı içe 
ı YTL

Demokrat Parti ilçe yöneticileri ile İşçi Emeklileri Derneği 
Gemlik Şubesi yöneticileri gazetemizin 35. yayın yaşını kutladı

Kutlama ziyaretleri sürüyor
Gazetemizin 
35. nci yayın 
yaşamına 
başlaması 
nedeniyle kurum 
ve kuruluşların 
ziyaretleri sürüyor. 
Dün de Gazetemiz 
Sahibi ve Baş 
Yazarı Kadri Güler’i 
işçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şubesi ve Demokrat 
Parti ilçe yöneticileri 
ziyaret etti. 
İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Hüseyin Yener ve 
Dernek üyesi Emin 
Bora, gazetemize 
gelerek, 35. yaş 
günümüzü kutladılar. 
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nin 
Gemlik’te basın 
olarak önemli 
hizmetler verdiğini 
söyleyen Yener, 
"Basın olarak 
verdiğiniz hizmet 
takdire değerdir. 
Başarılarınızın 
devamını

diliyorum” dedi.
DP’LİLERİN ZİYARETİ 
Demokrat Partisi 
Gemlik İlçe Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Faruk Güzel ve 
yönetim kurulu 
üyeleri de gazetemizi

ziyaret ederek, 
gazetemiz sahibi- 
Kadri Güler’i
35. nci yaş günümüz 
nedeniyle kutladılar. 
Faruk Güzel, 
Gemlik’te günlük * 
gazetenin Gemlik

Körfez ile başladığını 
belirterek, 
Gemlik için 
doyurucu bir gazete 
çıkarıldığı için 
gazete çalışanları 
ve yöneticilerini 
kutladı.

Güne Baku
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İlk Mezunlar
Eski Sunğipek Fabrikası’nın Uludağ 

Üniversitesi’ne devri kolay olmadı.
57. hükümetin bir protokol ile Üniversi 

teye verdiği yerler, AKP Hükümeti iktidara 
gelince engellendi.

Bu arsanın Belediye’ye devri için çalı 
şildi..

Üniversite ile Gemlik halkının verdiği 
mücadele ve AKP Bursa Milletvekili Faruk 
Çelik’in destekleri ile devir, iki yıl gecikmeyle 
gerçekleşti.

Asım Kocabıyık gibi hayırsever bir iş 
adamının Yüksek Okulu yapmasıyla da Yer 
leşke de öğrenim iki yıl önce başladı.

Kocabıyık, Hukuk Fakültesi ile bu fakül
tenin Dekanlık binasını da yaptırıyor.

Önümüzdeki öğrenim yılı 30 öğrenci bura
da hukuk öğrenimine başlayacak.

Bitki Sağlığı ve Üretimi Bölümü, Gemlikli 
işadamlarının isteği üzerine açıldı. Ama ilk yıl 
30 öğrenci yerine 13 öğrenci başvurdu. 
Bunların bir kısmı okula devam etmeyince 10 
öğrenci okulu bitirip, dün diplomalarını aldı.

Törende içim burkuldu, gözlerim doldu..
Duygu anlar yaşadım.
Yüksek Okul Müdürü Abdurrahim Hoca ve 

orada bulunan tüm konuklar ile veliler de 
aynı burukluğu yaşadı.

Gemlik Asım Kocabıyık Yüksek Okulu ilk 
mezunlarını verdi.

Biz de bu tarihi anın birer tanığı olduk.
Yıllarca yurt ekonomisine katkı sağlayan 

Sunğipek Fabrikası’nda şimdi yurt için genç 
ler yetiştiriliyor.

Ne mutlu. Bu günü de gördük.

ÖZELAYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
YAZ KURSU AÇILIYOR

KİMLER KATILABİLİR ?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

M E

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR ?
Yüzme branşı haftada 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR ?
KURS ÜCRETİ AYLIK (24) SAAT
Yüzme 160 YTL.

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR ?
1 .Dönem : 2 Temmuz - 27 Temmuz
2 .Dönem : 30 Temmuz - 24 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM ?
18 Haziran 2007 tarihinden itibaren
okulumuza gelerek kursa kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel: 513 50 84 web: 
www.aykentilkogretim.k12.tr

kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Partilerin TV propagandası 15 Temmuz’da irleşik oy pusulasının tlatırtımına başlanıyor
Seçime girecek 
siyasi partilerin 
radyo ve televizyon 
propaganda konuş
maları 15 Temmuz’da 
başlayacak.
Yüksek Seçim 
Kurulunun (YSK) 
seçim takvimine 
göre, siyasi partiler, 
radyo ve televizyon 
propagandası için 
başvurularını ve 
propaganda sırasının 
belirlenmesi için 
kuraya katılacak 
temsilcilerini
YSK'ya 8 Temmuza 
kadar bildirecek.
Siyasi partilerin 
radyo ve televizyonda 
propaganda 
sıralarının belirlen
mesi için 10 
Temmuzda YSK'da 
kura çekilecek. 
Radyo ve televizyon 
propaganda 
konuşmaları 
15 Temmuz’da 
başlayacak.
Seçim propaganda 
dönemi 21 Temmuz 
saat 18.00'de 
sona erecek.
298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun'un 
"Radyo ve

Televizyonla 
Propaganda" 
başlıklı 52. maddesine 
göre, siyasi partilere 
ilk gün 10, son gün 
10 dakikayı 
geçmemek üzere, 
programlarını ve 
yapacakları işleri 
anlatan iki konuşma 
hakkı tanınacak. 
Mecliste grubu bulu
nan siyasi partilerin 
her birine ilaveten 
10'ar dakikalık propa
ganda, iktidar parti
sine 20 dakikalık 
ilave propaganda, 
anamuhalefet parti
sine ilaveten 10 
dakikalık propaganda 
hakkı verilecek. 
Buna göre, iktidar 
partisi AK Parti'nin 

toplam 50 dakika, 
anamuhalefet CHP'nin 
ise toplam 40 dakika 
propaganda süresi 
olacak. Seçime 
giren diğer partiler, 
Aydınlık Türkiye 
Partisi, Bağımsız 
Türkiye Partisi, 
Saadet Partisi, İşçi 
Partisi, Halkın 
Yükselişi Partisi, 
özgürlük ve 
Dayanışma Partisi, 
Genç Parti, Demokrat 
Parti, Liberal 
Demokrat Parti, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi, Emek Partisi, 
Türkiye Komünist 
Partisi'ne ise toplam 
20'şer dakikalık 
propaganda 
hakkı tanınacak.

YSK'nın seçim 
takvimine göre, bir
leşik oy pusulasının 
basımına; basım 
tamamlandıkça 
dağıtımına bugün 
başlanacak. 
Milletvekili kesin 
aday listeleri seçim 
çevreleri itibariyle 
ilan edilmek üzere; 
bugün il seçim 
kurullarına, Resmi 
Gazete, radyo ve 
televizyonda yayınlan
mak üzere ilgili mer
cilere gönderilecek. 
Seçim çevrelerine 
ilişkin kesin aday 
listeleri de aynı gün 
il seçim kurullarına 
gönderilecek.
Birleşik oy pusulası 
basımına; basım 
tamamlandıkça bir 
plan dahilinde 
dağıtımına bugün 
başlanacak. Gümrük 
kapılarında kullanıla
cak oy pusulalarının 
basımı ve diğer araç 
ve gereçlerle birlikte 
ilgili seçim kurullarına 
gönderilmesine de 
aynı gün başlanacak. 
Bağımsızlar dahil 
milletvekili kesin 
aday listeleri radyo, 
televizyon, Resmi 
Gazete ve illerde 20 
Haziran Çarşamba

günü ilan edilecek. 
Gümrük kapılarında oy 
verme 25 Haziran 
Pazartesi günü başlay
acak.
Seçjm takvimine göre, 
bundan sonraki süreç 
şöyle işleyecek:
- 8 Temmuz Pazar: 
Seçimlere katılan 
siyasi partileHn radyo 
ve televizyon propa
gandası için başvuru
larının ve propaganda 
sırasının belirlenmesi 
için kuraya katılacak 
temsilcilerin YSK'ya 
bildirilmesinih son 
günü. -10 Temmuz 
Sah: Siyasi partilerin 
radyo ve televizyonda 
propaganda sıralarının 
belirlenmesi için 
YSK'da kura çekilecek. 
-11 Temmuz Çarşam
ba: Seçmen bilgi kağıt
larının seçmenlere 
dağıtımı tamam
lanacak ve dağıtıla
mayanlar ilgili ilçe 
seçim kurulu başkan- 
larına teslim edilecek.

- 12 Temmuz
Perşembe: Seçim pro
pagandası ve yasakları 
başlayacak.
- 15 Temmuz Pazar:
Radyo ve televizyon 
propaganda konuş
maları başlayacak.
- 16 Temmuz Pazartesi: 
Görevlilerle ilgili 
eğitim çalışmaları 
tamamlanacak.
- 17 Temmuz Salı: 
Taksirli suçlardan 
hükümlüler ile tutuklu 
seçmen listeleri kesin
leştirilecek.
- 18 Temmuz Çarşam
ba: İlçe seçim 
kurulları, malzeme tor
balarını sandık kurulu 
başkanlıklarına teslim 
edecek ve göreve 
hazır durumu getirile
cek. -21 Temmuz 
Cumartesi: Seçim 
propagandası saat 
18.00'de sona erecek.
- 22 Temmuz Pazar: Oy 
verme günü. Seçim 
yasakları saat 24.00'de 
sona erecek.

l.TOOYTL(K.D.V.) DAHİL 
ÜSTELİK TÜM KREDİ

KARTLARINA PEŞİN FİYATINA
I

12AY TAKSİT
ÖZELLİKLER

ASUS M2V-TVM ANAKART
AMD 64 BİT 3000 CPU
512 DDRR 667 MHZ RAM KİNSTON 
ASUS Ex. AX1050/TD/256/512 MB
350 WATT ÇİFT FANLI KASA
160 GB SATA 8 MB CACH HDD 
LG18XDVDRW
MULTIMEDIA KLAVYE 
OPTİCALMAUSE
500 WATT HOPARLÖR 
ASUS 8 MS LCD MONİTÖR 
LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ

KARNE HEDİYESİ
NONOKBILGISAYAR

Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BCJRSR
Tel: O.Z24 512 25 63 " www.gQmliknowox.com

http://www.gQmliknowox.com
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Sezerden beklenen veto
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
referandum süresini 
120 günden 45 güne 
indiren yasal düzenle
meyi yeniden 
görüşülmek üzere 
TBMM'ye gönderdi. 
Sezer, Anayasa 
değişikliklerinin 
halkoyuna sunul
masında sürenin 
kısıtlanmasının 
halkın yeteri kadar 
bilgilendirilmesi 
olanağını ortadan 
kaldıracağını belirtti. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, "Anayasa 
Değişikliklerinin 
Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun"u yeniden 
görüşülmek üzere 
TBMM'ye iade etti. 
Sezer veto 
gerekçesinde, 
daha önce halkoyuna 
sunacağını ve 
Anayasa Mahkeme 
si'nde iptal davası 
açacağını duyurduğu 
Cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilmesi ile 
milletvekili seçim
lerinin 4 yılda bir 
yapılmasını öngören 
Anayasa değişikliğini 
veto gerekçelerine 

atıfta bulundu. 
Sezer, '‘İncelenen 
yasayla, gerçekleş 
tirilmek istenilen 
Anayasa değişikliğinin 
halkoyuna sunulması 
durumunda, halkoyla- 
masının Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
seçimleri ile birlikte 
yapılabilmesini 
sağlamak amacıyla, 
3376 sayılı Yasa'da 
öngörülen sürelerin 
kısaltılmasına 
çalışıldığı görülmekte
dir” dedi.
YSK'YA SÜRELERİ 
DAHA DA KISALTMA 
YETKİSİ VERİLDİ 
Cumhurbaşkanı Sezer, 
“Anayasa değişikliği 
nin halkoyuna sunul
ması durumunda 
uygulanacak süreler 
kısaltıldıktan sonra, 
Yüksek Seçim 
Kurulu’na yasalardaki 
halkoylamasıyla ilgili 
tüm süreleri daha da 
kısaltma yetkisi 
verilmiştir. Böylece, 
yasakoyucunun 
halkoylaması yapıla
cağı günü belirleme 
yetkisi Yüksek 
Seçim Kurulu’na 
devredilmektedir” 
dedi. Sezer, bu duru
mun Anayasa'nın 
Başlangıç bölümüyle 

ve 6, 7, 67, 79. mad
deleriyle bağdaş
madığını belirtti.
İKİ SANDIK VURGUSU 
Cumhurbaşkanı Sezer, 
halkoylaması ile 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi seçimlerinin 
birlikte yapılabilmesi 
amacıyla 
referandum sürelerin 
kısaltılmasının 
öngörüldüğüne dikkat 
çekti. Sezer, cumhur
başkanının halk 
tarafından seçilmesini 
öngören düzenlemeye 
atıfta bulunarak, 
özetle şöyle dedi: 
"-Cumhurbaşkam'nın 
halk tarafından 
seçilmesinin bir 
sistem değişikliği 
gerektirdiği, 
-Sistemin tümüyle ele 
alınıp değerlendirilme
si, geniş kitlelerce 
tartışılıp olgunlaştırıl- 
masından sonra 
Anayasa'nın ilgili tüm 
kurallarının birlikte 
değiştirilmesinin en 
uygun yol olacağı, 
-Sistem irdelenmeden 
değişikliğin yalnızca 
Cumhurbaşkanı 
seçimine indirgen
mesinin anayasal 
düzeni sorunlu 
duruma getireceği, 
-Gerekli diğer değişik

liklerin genel seçimler
den sonra oluşacak 
Meclis’e bırakıl
masının, Meclis'İn 
siyasal yapısındaki 
olası değişme 
gözönünde bulun
durulduğunda çözüm
süz kalabileceği, 
bunun da rejim yönün
den olumsuzluklar 
yaratabileceği, 
-Devlet ve Ulus 
yönünden yaşamsal 
sonuçlar yaratacak 
böylesine önemli 
bir Anayasa 
değişikliğinin, 
temsilde adaletin 
sağlanamadığı ve 
Cumhurbaşkanı'nı 
seçemediği için 
Anayasa'nın 102. mad
desi uyarınca 'derhal 
yenilenmesi gereken' 
bugünkü Meclis yer
ine, genel seçimlerden 
sonra oluşacak 
Meclis'te, gerekli ve 
yeterli sürede ele 
alınmasının çok daha 
uygun olacağı, 
-Yapılmak istenilen 
Anayasa değişiklik
lerinin rejim krizinin 
aşılması, temel hak ve 
özgürlüklerin gelişti 
rilmesi, toplumsal 
gönencin artırılması 
gibi ivedi, zorunlu ve 
haklı bir nedene

dayanmadığı, 
gerekçeleriyle bir kez 
daha görüşülmek 
üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ne geri 
gönderilmiştin” 
AYNI SAKINCALAR 
GEÇERLİ 
Sezer, Anayasa 
değişikliğini geri 
göndermesindeki 
gerekçelerinin bu 
düzenleme içih de 
geçerli olduğunu 
belirterek, veto 
gerekçesinde şu 
görüşleri belirtti: 
“Durum böyle iken, 
bunca sakıncaları 
içeren Anayasa 
değişikliğinin 
halkoyuna sunulması 
durumunda, süreler 
kısaltılarak halkın 
bilgilendirilmesi, 
konuyu değer
lendirmesi ve tartış
ması olanağının kısıt
lanmasının haklı bir 
gerekçesinin bulun

madığı ortadadır. 
Genel seçimlerle 
halkoylamasının 
birlikte yapılmasının 
yaratacağı karmaşa da 
konunun sağlıklı 
sonuca ulaştırılmasını 
zorlaştıracaktır.
Anayasa değişikliği 
ile getirilmek istenilen 
sistemin toplum ve 
Devlet yaşamında 
neden olabileceği 
ağır ve vahim sakın
caların önlenebilmesi, 
konunun tüm 
yönleriyle ele alınıp 
tartışılması ve 
yurttaşların konuya 
ilişkin bilgilendiril 
meşinden geçmekte
dir. Bu yönden, 
halkoylamasına 
ilişkin sürelerin 
kısaltılması değil, en 
azından 3376 sayılı 
Yasa'daki gibi korun
masının zorunlu ' 
olduğu sonucuna 
varılmaktadır.”

HER TÜRLÜ 
BOYA ve HIRDAVAT MALZEMELERİ --

Haşan GÜLLÜ
* Fiili Boya
‘ Jotun ■ Deniz Boyaları
* İzolasyon

* Hırdavat
* Nalbur
* Sıhhi Tesisat ev ve İŞYERLERİNE
* Aksesuar BOYACI TEMİN EDİLİR.
* Bilimum İnşaat Malzemeleri

Hamidiye Mh, Gazhane Cad. No: 41 lk Gemlik / BlIRSA 
Tel: (0.224,51552 52Fax:|0.224|5U 5515
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“Meclis her zaman 
milletin hizmetindedir*
TBMM Başkanı 
Bülent Arınç, herke 
sin hayatında dö 
nüm, kırılma nokta
larının olabileceğini, 
ancak Meclisin her 
zaman milletin hiz 
metinde olacağını 
belirterek, "Siyaset 
yapmanın tek yeri, 
TBMM'de milletvekili 
olmak değildir. 
Bugünün yarını da 
var" dedi.
Arınç, Meclis kam- 
püsü içinde yapıla
cak olan, ziyaretçi 
kabul salonu, 
kütüphane araştırma 
merkezi ve arşiv 
binası ile Genel 
Sekreterlik yeni 
hizmet binalarından 
oluşan kompleksin 
temelini attı.
Arınç, burada yaptığı 
konuşmada, istikrarlı 
bir dönem geçirdik
lerini, 22. dönemin 
görevini son güne 
kadar yapmasından 
mutluluk duyduk
larını söyledi.
TBMM Başkanı

I Arınç, şunları 

kaydetti: "Burada 
çok değerli arkadaş 
larımız var. Ken 
dileriyle, bir dönemi, 
bazen sevinçle, ba 
zen üzüntüyle, bazen 
sabahlara kadar çalı 
şarak beraber geçir 
dik. Hepsini çok 
seviyoruz.
Herkesin hayatında 
dönüm, kırılma nok
taları olabilir. Ama 
Meclisimiz her za 
man açıktır, mil
letimizin hizmetin 
dedir. Siyaset yap
manın tek yeri de 
TBMM'de milletvekili 
olmak değildir.
Bugünün yarını da 
var. İnanıyorum ki 
bu sevgili arkadaş 
larımızla çok uzun 
olmayan bir zaman 
sonra, tekrar 
buluşacağız, 
kucaklaşacağız, 
bıraktığımız 
hizmetimize, 
eskisinden daha 
güçlü olarak, 
beraberce devam 
edeceğiz, nerede 
olursak olalım."

Ağar, DP milletvekili adaylarıyla biraraya geldi
DP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar, "Kim 
bağırıp çağırıyorsa o 
terörü çözer sanıyor. 
Terör bağırmayla 
çözülmez" dedi 
Demokrat Parti (DP) 
Genel Başkanı 
Mehmet Ağar, 
milletvekili adaylarıy
la Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı'nda 
düzenlenen program
da bir araya geldi. 
Programda partililere 
seslenen DP Genel 
Başkanı Mehmet 
Ağar, seçim 
sürecine değinerek, 
Türkiye'nin bir büyük 
tarihi döneme girdiği
ni söyledi. DP'nin 
Türkiye'nin zor gün
leri aşmak için var 
olduğunu ifade 
eden Ağar, "61 
yıllık demokrasi 
mücadelesi kolay 
olmamıştır. Yolun 
önüne hep engeller 
çıkmıştır. Bütün bu 
engelleri aşarken

Allah'a sığınıp 
millete güvenerek 
yola devam 
etmişizdir" dedi. 
Milli iradenin üstün
lüğünü amaç olarak 
gördüklerini belirten 
Ağar, "Kendimizden, 
makamlarımızdan, 
mevkilerimizden 
fedakarlık yapmışız 
ama milletin 
üzülmemesi incin
memesi kırılmaması 

için olmuştur. Bizim 
kaderimiz Türkiye'nin 
muhteşem kaderiyle 
birleştiği vakit 
Türkiye hep güçlü 
hep büyük olmuştur" 
diye konuştu.
"Artık Demokrat Parti 
var, çare var" diyen 
Ağar, şöyle konuştu: 
"Büyük Atatürk'ün 
arkasına sığınarak 
siyaset yapmak 
isteyenler var. Bunun 

üzerinden gittiler. 
Seçim bu değerlerin 
üzerinden olmayacak, 
o değerlerin hepsi 
bizim baş tacımızdır”. 
Türkiye'nin çizdiği 
yolda demokrasisine 
devam edeceğini 
ifade eden Mehmet 
Ağar, "Bu yolda 
Demokrat Parti'nin 
önemi bir kez 
daha ortadadır. 
İnanarak vücudu
muzun her zerresinde 
hissederek yolu
muzun her noktasın
da bir büyük hatıraya 
bağlı ama o hatıranın 
ışığında modern 
büyük Türkiye'yi 
kurmak yolunda 
olduk. Meydanları 
bıraktık bir haftada 
konuşsunlar diye. 
Ortaya çıkan man
zara, hepsi daha 
fazla bağırmaya 
çalışıyorlar. 
Söyledikleri bir 
söz, ortaya koyduk
ları bir çözüm yok" 
şeklinde konuştu.

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN8İB
£5

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİLSATIlIKteKİRALIKLARIIlIZİCİHBİZİARAYINIZ

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

n

_ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarfnda 115 m2 2+1 Satılık Daire________; 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe Içinde)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.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax: 51410 21
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Kara paraya dört 
koldan mücadele

Suç gelirlerinin aklan 
ması ve terörün 
finansmanının önlen
mesine yönelik kara 
para mücadelesinin 
kapsamı genişletin 
yor. Yükümlü ve 
müşteri arasında 
sürekli bir iş ilişkisi 
gerektirmeyen 20 bin 
YTL, elektronik trans 
ferlerde de 2 bin YTL 
ve üzerindeki işlem
lerde kimlik tespiti 
zorunlu olacak.
Maliye Bakanlığı Mali 
Suçlan Araştırma 
Kurulu (MASAK), 
"Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının ve 
Terörün Finansma 
mmn Önlenmesine 
Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetme 
lik" Taslağı hazırladı. 
Taslak ile Suç 
Gelirlerinin Aklanma 
sının Önlenmesi 
Hakkında Kanunun 
uygulanmasına yöne 
lik olarak yüküm
lüler, yükümlülükler, 
uyum denetimi, 
başkası hesabına 
yapılan işlemlerin 
beyanı ve diğer hu 
suslarla ilgili usul ve 
esaslar düzenlendi. 
Taslağa göre, finans
man ve faktoring şir
ketleri, yatırım fon
ları ve yatırım ortak
lıkları, sigorta ve 
emeklilik şirketleri, 
PTT, Milli Piyango 
İdaresi, Türkiye 
Jokey Kulübü ve 
Spor Toto Teşkilat 
Müdürlüğü, Spor 
Kulüpleri, Noterler, 
Tapu Sicil 
Müdürlüklerinin de 
aralarında bulun

duğu 28 grup, 
Kanun ve Yönetmelik 
hükümlerinin 
uygulanmasında 
"yükümlü" sıfatıyla 
sorumlu olacak. 
Yükümlüler hesap 
açılması, kiralık 
kasa, finansman, 
faktoring, finansal 
kiralama ve sigorta
lama gibi nitelikleri 
itibarıyla sürekli 
bir iş ilişkisi tesis 
eden işlemlerde 
tutar gözetmeksizin 
müşterileri ile 
müşterileri adı veya 
hesabına hareket 
edenlerin kimliğini 
tespit edecek. 
Finansal kuruluşlar, 
siyasi nüfuz sahibi 
kişilerle ilgili olarak 
ilave tedbirlere de 
başvuracak. 
Bu tedbirler de, 
Taslakta şu 
şekilde sıralandı: 
Müşterinin siyasi 
nüfuz sahibi bir 

kişi olup olmadığının 
belirlenmesi için 
makul tedbirler 
geliştirmek, müş
terinin kimlik 
tespiti gerektiren 
işlemlerini gerçek
leştirmek için işlemi 
gerçekleştirecek 
olan görevlinin bir 
üst seviyedeki 
yöneticiden izin alın
masını gerekli kıl
mak, işlemin amacı 
ve işleme konu mal 
varlığının kaynağı 
hakkında mümkün 
olduğu ölçüde bilgi 
edinmek ve müş
teriye ait işlemlerin 
sürekli olarak izlen
mesini sağlamak.

ELEMAN ARANIYOR 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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFOR ve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

SATILIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 
İki balkonlu, otoparklı geniş daire 

SATILIKTIR.
Namtaş 2 Daire 21 

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Cep: 0536 817 21 05

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfufs cüzdanımı . 
kaybettim. Hükümsüzdür.

MEHMET GÜRLEYEN

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 
bay ■ bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

KURMNLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kürbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY EY
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Yalova’daki çöplüğe köylü engeli Sınır tartışmasında silahlar patladı
Yalova Belediyesi 
tarafından Denizçah 
köyü sınırları içerisin 
de yapımı tamamlan
ma aşamasına gelen 
katı atık depolama 
alanının yapılmasına 
kızan köylüler, 
çöplük alanını basıp 
çalışmaları durdurdu. 
Bursa İdare Mahke 
mesi tarafından veri 
len yürütmeyi dur
durma kararının 
uygulanmadığından 
yakınan köylüler böl
geye çöplük kurul
masına izin vermeye
ceklerini söyledi. 
Yalova'nın Denizçah 
Köyü sınırları içeri 
sinde daha önce taş 
ocağı olarak kullanı 
lan alanın belediye 
tarafından katı atık 
depolama alanı yapıl
ması bölgede yaşa 
yan köylülere takıldı. 
Bölgede çöplük 
istemediklerini ve bir 
süredir itiraz ettikleri
ni belirten köylüler, 
son olarak Bursa 
idare Mahkemesi'ne 
başvurdu. Mahke 
menin verdiği yürüt
meyi durdurma 
kararı ile sevinen 
köylüler, Yalova 
Belediyesi'nin karara 
rağmen alandaki

çalışmalarını sürdü 
rünce isyan etti. Katı 
atık depolama alanı
na gelen yaklaşık 
100 kişilik kalabalık, 
kepçe ve dozerlerin 
çalışmasını engelle 
yerek alanda hafriyat 
yapan kamyonların 
ise giriş çıkışını 
engelledi. Jandarma 
ekiplerinin olay ye 
rine gelmesiyle sinir
ler iyice gerilince 
jandarma tarafından 
tutulan tutanakla 
çalışmaya ara verildi. 
Yalovah yerel yöneti
cileri mahkemenin 
kararını görmezden 
gelerek suç işledik
lerini ifade eden 
köylüler, "Burası 
orman alanı. Altında 
içme suyumuzu 
temin eden yeraltı su 
yatağı var. Ayrıca 
hemen dibinde bir 
yerleşim alanı 
bulunuyor. Belediye 

buraya bizim tüm iti
razlarımıza rağmen 
bir çöp depolama 
alanı yapıyor. Biz 
mahkemeye başvu
rarak bu çalışmanın 
durdurulmasını iste
dik. Mahkeme iti
razımızı yerinde 
görüp yürütmeyi dur
durma kararı verdi. 
Ancak başta valilik 
ve Yalova Belediyesi 
olmak üzere yerel 
yöneticiler bu kararı 
yok sayarak, çalış
maların devam 
etmesine izin 
veriyorlar. Burada 
yasal anlamda bir 
suç işleniyor ve ilin 
yerel yöneticileri 
de bu suça 
ortak oluyorlar. 
Biz hakkımızı 
savunuyoruz.
Eğer bu çalışma 
durmazsa burada 
daha kötü şeyler 
olacak"

Bursa'da, iki 
komşu arasında 
evleri arasındaki 
sınır nedeniyle 
çıkan kavgada 
bir kişi silahla 
ayağından 
yaralandı.
Alınan bilgiye

Otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı
Bursa'da bir otomo
bil, Bursaray çalış
maları sebebiyle 
yıkılan alt geçide 
düştü. Olayda 
bir kişi yaralanırken, 
sürücü uyarıcı 
levha olmadığı için 
belediye yetkililerine 
tepki gösterdi.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Yıldırım 
ilçesi Ankara 
Caddesi DSİ Bölge 
Müdürlüğü önünde 

Notosikletteölümdendöııdü
Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde 
otomobile çarpan motosiklet 
sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Abdulİahpaşa Mahallesi'nde 
meydana gelen kazada, 
Mücahit Ünver idaresindeki 16 TV 
756 plakalı motosiklet, Bahri K.

yönetimindeki 16 TB 512 plakalı 
otomobille çarpıştı. Kazadan 
sonra yere düşen motosiklet 
sürücüsü Ünver kolu ve 
bacağından yaralandı. 
Gehç sürücüye ilk yardımı 
otomobil sürücüsü Bahri K. ve 
olay yerine gelen 112 ekibi yaptı. 
Karacabey Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Ünver'in hayati 
tehlikesinin bulunmadığı 
öğrenildi.

göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Alacahırka mahalle- 
si'nde gece geç 
saatlerde gerçek
leşen olayda, 
Mehmet Aytekih (38) 
ile komşusu llyas D. 
(43) arasında 

önceki gece 02.00 
sıralarında meydana 
gelen kazada, 
Alaattin A'nın (52) 
kullandığı 16 Z 1955 
plakalı otomobil, 
Bursaray çalışmaları 
sebebiyle yıkılân 
alt geçide devrildi. 
Kazayı fark eden 
vatandaşlar 
polisi, ambulans ve 
itfaiyeyi aradı. 4 
metre derinliğihdeki 
geçide düşen 

evlerinin birbirinden 
ayıran sınır duvarı 
yüzünden çıkan 
tartışma kısa sürede 
kavgaya dönüştü. 
Bu sırada taban
casını çıkartan llyas 
D, Alptekin'i bacağın
dan vurdu.

araçtan, sürücü 
Alaattin A. ve 
arkadaşı Nurettin 
Suroğlu çıkarıldı. 
Kazada yaralanan 
Suroğlu, Yüksek 
İhtisas Hastanesi'ne 

kaldırıldı. Kazadan 
yara almadan kurtu
lan Alaattin A., uyarı 
levhası olmadığı için 
alt geçide düştüğünü 
söyledi. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

VARAN

MİZAN MUHENDISUK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE TESİSAT
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE 

Kayıt için lütfen irtibata geçiniz. 
KAMPANYAMIZ STOKLARLA SİNİRLİDİR.

KA PANYA BİTİŞ TARİHİ: 30 HAZİRAN 2007

Airfel Kombi
Airfel Petek (6mt) 

;Airfel vana 12 adet 
Bolyolu toru tesisatı 

^. Dogalgaz iç tesisat
n-:

1.100.00 r.

VARAN2 KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL
60.00- YTL’den başlayan taksitler

ARTIK KİMSE 
KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN

Mak. Müh.
Erdal DOĞRU

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh.
Mahmut KÖKBIYIK

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK 
Tel: 513 54 92 -Fax:513 55 36
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Kapahçarşı’da teröre tepki 
için binlerce bayrak dağıtıldı

Çöl sıcakları geliyor

Terör olayları 
Bursa'da çeşitli 
sivil toplum örgütleri 
tarafından 
Kapahçarşı’da 
binlerce bayrak 
dağıtılarak protesto 
edildi. 24 Haziran 
Pazar günü Bursa'da 
terörü protesto ve 
şehitlere saygı için 
"Önce Vatan" mitingi 
düzenleneceği 
bildirildi. Esnaf 
tarihi Kapalıçarşı'yı 
bayraklarla donattı. 
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği (BESOB), 
Türkiye Harp Malulü 
Gaziler, Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği, 
Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği, 
Emniyet Teşkilatı 
Şehit Aileleri Birliği, 
Şehit Anneleri Birliği, 
Türkiye Gaziler Vakfı, 
Emekli Uzmanlar 
Derneği, Türkiye 
Topluluğu, Anadolu

“İki gün kart kullanmayın”
Tüketiciyi Koruma 
Demeği (TÜKODER) 
Başkanı Ali Er, ülke 
çapında 21-22 Haziran 
tarihleri arasında 
kredi kartı kullanmaya 
caklarını açıklayarak, 
“Yasadan yana değil, 
bankalardan yani 
paranın padişahlığın
dan yana tavır alan 
BDDK'ya, tüketicilerin 
sorunlarına sahip çık
mayan siyasi partilere 
bir kez daha hatırlat
mak için 2 gün kredi 
kartı kullanmayacağız 
ve kredi kartıyla 
alışveriş yapmaya
cağız" dedi. 
TÜKODER Genel 
Başkanı Ali Er yaptığı 
yazılı açıklamada, 
TÜKODER ve 
Tüketici Dernekleri 
Federasyonu (TÜDEF) 
ile birlikte ülke çapın
da iki günlük kredi

Ulusal Uyanış ve 
Dayanışma Platformu 
ve Türkiye İşçi 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
tarafından, yaşanan 
olaylara Türk 
bayraklı tepki geldi. 
Teröre bayraklı 
protesto için Koza 
Han'da açıklama 
yapan Tertip Komitesi 
Başkanı İsmail 
Dursun, emperyalist 
ve küresel güçlerin 
Türkiye'yi iddiasız 
bir rotaya sokmak 
için bütün imkanlarını 
seferber ettiğini 
söyledi.
Terörün insanları 
korkutup, kitleleri 
sindirmek amacında 
olduğunu söyleyen 
Dursun, "Bizim 
üzerimize düşen 
Türkiye'yi Türkiye 
yapan değerlerde 
birleşmek bütün
leşmek ve kendinden 
fedakarlık 

kartı boykotuna tüm 
tüketicileri aktif olarak 
katılmaya çağırdı. 
Tüketicilerin yasaya 
rağmen bankalarca 
soyulmaya devam 
ettiğine dikkat çeken 
Er, “Bankalar, 
sözleşmesi olmayan, 
sözleşmesinde yıllık 
aidat ücreti yazan 
veya yazmayan, yada 
maaş çekmek için 
zorunlu kart hamili 
olan tüm tüketiciler

yapabilmektir. 
Vatandaşın yaşanan 
terör olaylarına 
tahammülü kalmadı. 
22 Mayıs'ta Ulus'ta 
meydana gelen 
patlama ile sağduyu 
sahibi her vatandaşın 
sabrı taşmış ve 
tepkilerini ortaya 
koyma kararı alın
mıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti 
Devleti'nin ülkesi ve 
milleti ile bölünmez 
bütünlüğünden yana 
olanları 24 Haziran'da 
düzenlenecek olan 
"Önce vatan" 
mitingine davet ediyo
rum" diye konuştu. 
"Şehitler ölmez, vatan 
bölünmez" diye slo
gan atan grup, daha 
sonra çarşıda 
Türk Bayraklan'nı 
esnafa dağıttı. 24 
Haziran'daki mitingin 
saat 11.00'de 
Gökdere Meydam'nda 
başlayacağı öğrenildi.

den zorla yıllık kart 
ücreti adı altında 
para kesmeye yani 
soyguna devam 
ediyor” dedi. 
“BANKALARIN 
HAKSIZ KAZANCI 
6 MİLYAR YTL” 
Bir kartın yıllık ortala
ma aidatının yaklaşık 
30 milyon olduğuna 
dikkat çeken Er, 
kart sayısının ise 32 
milyon 500 bine 
ulaştığını kaydetti.

Türkiye genelinde 
hava sıcaklığı 
mevsim nomallerinin 
üstünde seyreder 
ken, hafta sonunda 
Afrika üzerinden 
gelen sıcak hava 
dalgası nedeniyle 
5-6 derece daha 
artacak.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
"Günlük en yüksek 
sıcaklık değerleri 
gölgede Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde 
38-39, Ege böl
gesinde 36-37, 
Akdeniz bölgesinde 
34-36, Marmara böl
gesinde 30-34, İç 
Anadolu'da 31-33, 
Karadeniz ve Doğu 
Anadolu bölgesinin 
kuzeyinde ise 28-30 
derecelerde gerçek
leşmektedir" denildi. 
Açıklamada, hafta 
boyunca beklenen 
bu sıcaklık değer
lerinde Cuma 
günü Kuzey Afrika 
üzerinden gelmesi 
beklenen sıcak 
hava kütlesinin etkisi 
ile 5-6 derece daha 
artış tahmin edildiği 
kaydedilerek, şu 
ifadelere yer verildi: 
"Sıcak Hava

Jniversite mezunu olmayan yönetici olamayacak
Tarım Bakanlığı, 
gıda ürünleri üreten, 
ondan fazla personel 
çalıştıran işyerlerine 
lisans sahibi yönetici 
zorunluluğu getirdi. 
Hazır yemek üreten, 
yemek fabrikaları, 
su ürünleri işleyen 
ve gıda katkı mad
deleri üreten işyer
leri, yönetici pozis 
yonunda, yüksek 
lisans yapmış ziraat, 
gıda, kimya, su ürün
leri mühendisleri, 
biyolog ya da kimya 
ger çalıştıracak.
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nın gıda ve 
gıda ile temas eden 
madde, malzeme 
üreten işyerlerinin 
çalışma izni ve gıda

Kütlesinin (kuru ve 
oldukça sıcak) 22-24 
Haziran 2007 tarih
lerinde Marmara, 
Ege, Batı Akdeniz ve 
İç Anadolu, 24-26 
Haziran 2007 tarih
lerinde güney ve iç 
kesimlerde etkili 
olması beklenmekte
dir. Sıcak hava 
kütlesine bağlı olarak 
en yüksek sıcaklık 
değerlerinin, Ege 
Bölgesi'nde (İzmir, 
Aydın, Manisa, 
Denizli) 40-43 derece, 
Marmara Bölgesi'nde 
(İstanbul, Balıkesir, 
Bursa, Kocaeli, 
Sakarya) 37-39 
derece, Akdeniz 
Bölgesi'nde (Adana, 
İsparta, Burdur, 
Muğla, Antalya) 
36-40 derece, İç 
Anadolu Bölgesinde 

sicili ve üretim izni 
işlemleri ile sorumlu 
yönetici istihdamına 
ilişkin yönetmeliği 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Buna 
göre, gıda üreten, 
on ve üzerinde işçi 
çalıştıran, 60 beygir 
gücünün üzerinde 
motor gücü bulunan 
işyerlerinde 
üniversite mezunu 
yönetici çalıştırma 
zorunluluğu getirildi. 
Bu kapsamda su 
ürünlerini işleyen 
veya hazır yemek 
üreten iş yerleri, 
yemek fabrikaları 
ve her türlü gıda 
katkı karışımları 
üreten işyerleri bu 
kapsama alındı.

(Ankara, Eskişehir, 
Konya, Kayseri, 
Kırıkkale) 36-37 dere 
ce dolayında olması 
tahmin edilmektedir” 
Genel Müdürlük, 
hava sıcaklığındaki 
artış nedeniyle de 
şöyle uyardı: 
"22 Haziran 2007 
Tarihinden itibaren 
yurdumuzun güney, 
iç ve batı bölgele 
rinde etkili olması 
beklenen sıcak hava 
kütlesine bağlı olarak 
görülecek yüksek 
sıcaklık değerlerinin 
oluşturacağı olum
suz şartlara karşı 
(sağlık problemleri, 
muhtemel orman 
yangınları vb) 
vatandaşların ve 
yetkililerin tedbirli 
olması 
gerekmektedir"

Bu işyerlerinde en 
az yüksek lisans 
yapmış ziraat, gıda, 
kimya, su ürünleri, 
balıkçılık teknolojisi 
mühendisleri, 
veteriner hekimler, 
kimyager ve bi 
yologlar niteliğine 
göre sorumlu yöneti 
ci olarak istihdam 
edilecek. Bu arada 
en az dört yıllık 
lisans eğitimi almış 
Ev Ekonomisi 
Yüksek Okulu 
Beslenme Bölümü 
mezunları ve 
Diyetisyenler 
yemek fabrikasında 
her bir iş yeri için 
sorumlu yönetici 
olarak istihdam 
edilebilecek.

KflŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

|\o rfez Otsgi no : 3/b gemlik
— Tel : (0.224) 513 96 83

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Fax : (0.224) 513 35 95
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Gemlikli olgunlar üçüncü oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
21. Bursa Olgunlar 
Turnuvası'na 
katılan Gemlikli 
Olgunlar takımı 
üçüncü olarak 
Gemlik'e kupayla 
döndüler.
Yaklaşık bir aydan 
bu yana Merinos 

stadında devam 
eden maçlarda 
güçlü rakipleriyle 
mücadele eden 
Gemlikli Olgunlar 
futbol takımının 
kazandığı başarı 
sevinçle karşılandı. 
Turnuvada büyük 
başarı göstererek 
yarı finale kalan

Gemlikli Olgunlar 
takımı şanssız bir 
maç çıkartarak 
Merinos Uray 
Teknik'e 2-1 
yenilerek 
şampiyonluk 
şansını kaybetti. 
Üçüncülük 
maçında ise güçlü 
rakibi Zafer olgun- 

lari karşısında 
normal süreyi 
1-1 kapatan 
Gemlikli Olgunlar 
takımı sonuca 
penaltılarla gitti. 
Penaltı atışlarında 
rakibine 5-4 
üstünlük sağlayan 
Gemlikli Olgunlar 
takımı turnuvada 

üçüncü olarak 
büyük başarı 
kazandılar.
Turnuvaya 
Hakan Ticaret 
olarak katılan 
Gemlikli 
Olgunlar, 
maçların 
başlangıcından 
bu yana kendilerine 

maddi destekte 
bulunan 
GEMPORT A.Ş'ye 
teşekkür ederek 
gelecek yıl 
düzenlenecek 
turnuvada yine 
şampiyonluk 
hedefiyle mücadele 
edeceklerini 
söylediler.

Karar yarın açıklanacak Uslu’dan Beşiktaş’a gönderme
Yabancı oyuncu sınırı kararı çarşamba günü açıklanacak. Başkanımız 'Herkes F.Bahçeli Olacak' demişti, BJK da olmaya başladı"
Turkcell Süper 
Lig'de yabancı 
oyuncu sınırı 
kararının verileceği 
toplantının tarihi 
ve yeri değişti.
Futbol Federasyonu 
ile Turkcell 
Süper Lig 
Kulüpler Birliği 
Vakfı temsilcilerinin 
bir araya geleceği 
ve bugün İstanbul'da 
yapılacağı daha 
önce açıklanan 
toplantının 20 
Haziran Çarşamba 
günü Ankara'da 
gerçekleştirileceği 
bildirildi.
Turkcell Süper 
Lig'de yabancı

Federasyonu'nun 
Ankara'daki 
merkezinde
saat 16.00'da 

başlayacak.

oyuncu sınırla
masının tamamen 
kaldırılması talebinin 
görüşüleceği 
toplantı, Futbol

Fenerbahçe 
Kulübü 
Asbaşkanı 
Mahmut Uslu, 
ezeli rakipleri 
Beşiktaş'ın 
Rüştü Reçber ve 
Mehmet Yozgath'yı 
transfer etmesine 
ilginç bir şekilde 
değerlendirdi. 
Beşiktaş'ın 
Rüştü ve Mehmet'i 
transfer etmesine 
gönderme 
yapan Uslu, 
"Başkanımız 
çok büyük 
bir insan.
Fenerbahçeliler 
onu çok seviyor. 
Türkiye'de, onun

olacak' demişti. 
Beşiktaş da 
olmaya 
başladı" 
diye konuştu.

söylediği birçok 
şey önce anlaşılmıy
or, şimdi anlaşılıyor.
Başkanımız
'Herkes Fenerbahçeli

Serkan Balcı Trabzonspor’da
Trabzonspor, dış 
transferde Adnan'dan 
sonra Fenerbahçeli 
Serkan Balcı ile de 
sözleşme imzaladı. 
Serkan, kendisini 2 
yıllığına bordo-mavili 
renklere bağlayan 
sözleşmeye imza attı. 
Serkan, öncelikle 

büyük bir camiaya 
geldiği için mutlu 
olduğunu ifade 
ederek, "Fenerbah 
çe'ye de her şey için 
teşekkür ediyorum. 
Trabzonspor'un uzun 
zamandır şampiyon
luk beklentileri var. iyi 
de bir kadrosu var.

Trabzonspor'a 
şampiyon olmaya, 
şampiyonluk yaşa
maya geldim. İnşallah 
bunu başaracağız" 
dedi.
Trabzonspor'a söz 
verdiğini ve bu 
nedenle Trabzonspor 
ile sözleşme imza 

ladığını ifade eden 
Serkan, şöyle devam 
etti: "Trabzonspor’a 
söz vermiştim ve sö 
zümden dönemezdim. 
Başkanımız, hocamız 
beni istedi. Takım 
kadrosunun da iyi 
olduğunu düşünüyo
rum. Oturmuş bir 
kadrosu var ve bu yıl 
daha iyi olacak.
Benim de katkılarımla

inşallah bu yıl 
Trabzonspor 
şampiyon olacak. 
Fenerbahçe'de 
bir yıl şampiyonluk 
yaşadım, bir yıl da kıl 
payı şampiyonluğu 
kaçırdık. 100. yılda 
şampiyonluk yaşa
mak gurur vericiydi. 
Trabzonspor'da uzun 
zamandır şampiyon 
olamıyor. Bu yıl

inşallah şampiyon 
olur, bu tarihi 
değiştiririz."
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İştaha dur diyen besinler
Kilo probleminiz var 
ve ömrünüz diyet 
yapmakla geçiyorsa, 
yanlış yoldasınız. 
Önce beyninizi 
sağlıklı yaşama pro
gramlayın. Nasıl mı? 
İştaha dur diyen 
besinlerle bu 
mümkün: 
Diyete diyet muame
lesi yapmayın. 
Kızartma yerine 
haşlama yemeye 
alışın. Alışmak 
sevmekten zor ama 
kârlı çıkacaksınız 
Diyet yapmanın belki 
de en zor yanı, bayıla 
bayıla, ağzınınızın 
suları aka aka 
yediğiniz pek çok 
besinden vazgeçmek 
zorunda kalıp, üstüne 
bir de iştahınızla baş 
etmek zorunda 
olmanız. Bu gibi 
durumlar acil 
servisler var, yani 
iştaha dur diyen 
besinler. Kesin 
listeyi, asın buz
dolabına, şartlayın 
beyninizi bakın nasıl 
fıstık gibi oluyor
sunuz.
1) Karnabahar ve 
brokoliyi haşlayıp 
yoğurtla tatlandırın. 
Bu karışım lif açısın
dan zengin olduğun
dan uzun süre tok 
tutar.
2) Salatalığı iyice 
yıkayın ve kabuklarıy
la ince dilimler 
halinde kesip üzerine 
bol bol dereotu ser
pin. Bu sebzenin

kalorisi yok denilecek 
kadar az ve oldukça 
tok tutucu.
3) Tatlı olarak 250 gr. 
mor eriği biraz tarçın
la haşlayın. Bu 
meyve früktoz açısın
dan zengin tatlı ihtiy
acınızı da karşılar 
. 4) Albümin iştahı 
kapatır. Bir porsiyon 
yeşil fasulyeyi 20 
dakika suda haşlayıp 
sirke, karabiber ve 
biraz tuzla tatlandırın. 
İsterseniz yağsız 
krema da kata
bilirsiniz.
5) 200 gr. ananası 
incecik doğrayın ve 
süzgeçten geçirin. 
İçine 100 gr. kefir ve 
taze nane ekleyin. 
Ananasın içindeki 
enzimler, protein 
sindirimini hız
landırdığından 
oldukça doyurucud
ur. Ayrıca selülit 
oluşumunu da 
engeller.
6) Kendinize yeşil 
salata, uskumru veya 
ton balığı, kivi ve por
takaldan oluşan bir 

ziyafet hazırlayın., 
Balığın içeriğindeki 
İyot, tiroit bezinin 
işlevlerini hızlandırır 
açlık hissi gider.
7) Öğünler arasında 
acıktığınızda kuru 
erik yiyin. Kuru erik 
kan şekerinin 
düşmesini engeller. 
Abartmayın. Bir kuru 
erikte 8 kalori var.
8) Haftada iki yumur
ta yiyin. Çünkü 
yumurtada bol mik
tarda triptofan var. 
Bu da neşenizin yer
ine gelmesini sağlar.
9) Enerjisiz kalma
mak için 1 demet 
maydanozu blender
den geçirip sebze 
suyla karıştırın. Bir- 
iki damla acı biber 
sosu ekleyin ve için. 
Bu içeceğin içindeki 
C vitamini ve bitkisel 
maddeler yağ 
yıkımını kolaylaştırır.
10) Kırmızı elmayı 

ince dilimler halinde 
kesip 1 çay kaşığı 
kıyılmış ceviz ve 
yarım çay kaşığı 
yonca balıyla 

karıştırın. Bu 
karışımın içeriğindeki 
değerli lifler hem 
doyurucu hem de 
bağırsakları çalıştırıcı 
etki gösterir.
11) Yağsız kaşarı ince 
dilimleyin, siyah 
zeytin ile süsleyin. 
Üzerine 1 yemek 
kaşığı sirke dökün. 
Birkaç saat için 
açlığınızı giderir.
12) Karaciğerlerinizi 
çalıştırmak için 10 
adet enginar kökünü, 
içine 1 doğranmış 
soğan, karabiber 
tanesi ve yarım limon 
katılmış suda 
haşlayın. Daha sonra 
1 çay kaşığı bal, iki 
sap kekik ve biraz 
limon suyunu kay
natın. Enginar kök
lerini süzün ve hazır
lamış olduğunuz 
karışımın İçinde biraz 
pişirip çıkarın.
13) Bol bol böğürtlen 

yiyin. Böğürtlen sizi 
hem neşelendirir, 
hem de tok tutar. Kan 
şekerinizin yüksele
ceğinden korkmayın. 
Çünkü böğürtlenin 
içeriğindeki doğal 
şekerler kan şekerini 
hiçbir şekilde etkile
mez.
14) Kahvaltıda armut 
yiyin. Armudu rende
leyin ve yulafa katın. 
Bu karışıma biraz da 
yoğurt ekleyin.
Armudun içeriğindeki 
früktoz uzun süre 
açlık hissetmemenizi 
sağlar

Küresel ısınma deri 
kanseri riskini arttırdı

Adnan Menderes 
Üniversitesi 
(ADÜ) Tıp Fakültesi 
Dermatoloji 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof Dr. Neslihan 
Şendur, küresel 
ısınmanın etkisiyle 
yaz aylarında 
deri kanserine 
yakalanma riskinin 
sarışın, mavi 
gözlü açık tenli 
kişilerde daha fazla 
olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Şendur, 
sürekli sıcak 
ortamda çalışan
ların deride yaşlan
ma riskiyle karşı 
karşıya olduğunu 
vurguladı.
Son yıllarda 
güneşin artan 
etkisinin deri 
kanserine 
yakalanma 
riskini de artırdığını 
ifade eden Şendur, 
"Tarlada sürekli 

çalışanlar, 
kaynakçılar, 
dönerciler, 
sörf yapanlar, 
denizciler deri 
kanseri ve deri 
yaşlanma riskini 
diğerlerine oranla 
2 kat daha fazla 
yaşar" dedi. 
Bununla birlikte 
güneşin dik olduğu 
saatlerde dışarda 
çalışmak zorunda 
olan sarışın mavi 
gözlüler ile açık 
tenliler de deri 
kanserine yakalan
ma riskinin daha 
fazla olduğunu 
bildiren Şendur, 
"Güney bölgelerde 
yaşayan insanların 
güneşten korun
ması gerekiyor.
Özellikle son yıllar
da küresel ısınma 
nedeniyle sıcak 
havalardaki risk 
daha fazla arttı" 
diye konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

1

1

L

i Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

E

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

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

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

rZabıta 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 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 51314 25

NÖBETÇİ ECZANE
19 Haziran 2007 Salı 
ERÇEK ECZANESİ 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Clup Barcelona açıldı

Ercüment ESEN

Babalar Günü şenlikle kutlandı

Ispanya’nın Barcelona 
şehrinden esin
lenerek, İspanyolların 
çizgilerinin ve 
tarzının yaşatıldığı 
Barcelona Clup 
önceki gün görkemli 
törenle Kumla 
sakinlerinin 
hizmetine açıldı. 
Küçük Kumla İskele 
Meydanı girişinde 
Türk tarihinden 
günümüze kadar 
ayakta kalmayı 
başarabilen ve 
150 yıllık bir eser 
olan eski Türk evinin 

ı İspanyolların çizgi 
ve tarzının buluştuğu 
Barcelona Clup'ün

açılışına Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Mehmet 
Fatih Güler ile çok 
sayıda davetli katıldı. 
İşletmeciliğini 
Cenk Karasoy'un 
yaptığı ve Kumla’ya 

yeni bir renk 
katan Barcelona 
Clup'ün DJ'liğini 
Marmara'nın tanınmış 
DJ’lerinden 
Erol üstlenirken, 
aile ortamıyla nezih 
ve eğlenceli bir 
ortam sunuluyor.

Bursa özdilek 
Alışveriş Merkezi'nde 
Babalar Günü'ne 
özel bir dizi şenlik 
düzenlendi. Her sene 
Babalar gününe özel 
olarak gerçekleştin 
len etkinliklerin bu 
seneki konusu 
'Babalar ve Çocuk
ları' idi.
Bu yıl üçüncüsü 
gerçekleştirilen 
Geleneksel Tavla 
Turnuvası'na Özdilek 
müşterileri büyük ilgi 
gösterdi. Bursa 
dışından da katılım
cıların olduğu yarış
ma Saat 14.00'de 
kur'a çekimiyle başla 
dı. Saat: 20.00'de 
ödül töreniyle son 
buldu. Yoğun bir 
ilginin olduğu Tavla 
Turnuvası'nın kayıt
ları günler öncesin
den doldu. 64 yarış
macının katıldığı ya 
rışma, 5 set üzerin 
den eleme sistemine 
göre oynandı. İlk tur 
müsabakaları sonun 
da oyuncu sayısı 32 
oldu. 2. turda 16, 3. 
turda 8 olan yarış
macı sayısı, 4.turda 4 
yarışmacı final için

mücadele etti. Yakla 
şık 6 saat büyük çe 
kişmeye sahne olan 
karşılaşmalar Sonu
cunda, Feridun Boz 
dağ, rakibi Şenol 
Erdem'ı finalde 5-1 
yenerek Özdilek 3. 
Tavla TurnuvaSı'nın 
şampiyonu oldu. 
3,'lük 4.'lük maçında 
Şerif Şentürk rakibi 
Fehmi Türkesin'i 5-4 
yenerek turnuvanın 
3.'sü oldu. Tüm 
katılımcılara sürpriz 
hediyelerin verildiği 
yarışmada, dereceye 
girenlere kupa, Özdi 
lek Alışveriş Çekleri 
ve Hediye paketleri 
verildi. İkinci etkinlik 
çocuklara yönelik 
olan Akülü Araba

Yarışmasıydı. Yarış 
maya 4-7 yaş arası 
çocuklar katıldı. 
Yarışmada şampiyon 
olan 6 yaşındaki Ba 
ran Alp Uyar Akülü 
motosiklet kazandı, 
ikinci olan 5 yaşında
ki Oğuz Taşkın 16 
Jant bisiklet, Üçüncü 
olan 6 yaşındaki 
Eren Eker Buckaroo 
Yard Aile oyunu 
kazandılar. 100 
çocuğun katıldığı 
yarışmada, katılan 
herkese sürpriz 
hediyeler verildi. 
Özdilek çim alanda 
gerçekleştirilen baş 
ka bir etkinlikte Baba 
lar marifetlerini gös 
termek için büyük 
çaba harcadılar.
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Uğur Apartmanındaki 
hak sahiplerine 

Belediye tarafından 
tazminat ödeniyor

Gemlik Belediyesi'nin yaklaşık 770 bin 
YTL ödeme yaptığı ileri sürüldü. 2’de

Ticaret Borsası öncülüğünde kurulması düşünülen anonim şirketine destek istendi

Zeytin ve Zeytinyağı Şirketi tanıtıldı
Zeytin üreticisi ve zeytin tüccarlarının global ser

maye karşısında güçsüz kalması üzerine Ticaret Borsası 
öncülüğünde şirketleşmek için başlayan çalışmalar dün 
üretici, kooperatif yöneticileri ve zeytin tüccarlarına 
tanıtıldı. Toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet 
Baygül, şirket kurulmasının müstahsiller açısından zorluk
ların da ortadan kalkacağı anlamına geldiğini söyledi.

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Dillioğlu, üretici 
ler, müstahsiller ve iş adamlarından oluşan Borsa nın kur
mak istediği şirket ortaklığına herkesin destek ve 
katkısının olması gerektiğini hatırlattı.
Toplantıya konuşmacı olarak katılan Tarım Bakanlığı 
Marmara Bölge Uzmanı Mahmut Turhan ise yaptığı konuş
mada, Gemlik in zeytin üretiminden elde ettiği gelirin 82 
milyon YTL olduğunu söyledi. Haberi sayfa 3 de

AKP’li 
milletvekili 

adaylarından

AKP Grup Başkanve 
kili ve Bursa Milletve 
kili Faruk Çelik ile 
milletvekili adayları 
Canan Candemir 
Çelik, Mehmet 
Ocaktan, Sedat 
Kızılcıklı, Hayrettin 
Çakmak, M. Müfit 
Aydın ile Ali Kul 
ilçe yöneticileri 
Gemlikli esnafın 
sorunlarını dinledi. 
Haberi sayfa 4 'de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Zeytinci arayış içinde
Gemlik Ticaret Borsası tarafından kurul

mak istenen Anonim Şirket, dün Kayma 
kamımız tarafından da desteklenerek, konuy 
la ilgisi olan kuruluş ve şahıslara tanıtılmış.

Zeytin üreticisini, koopratifleri ve tüccarı 
içine alması beklenen bu şirkete neden gerek 
duyuldu?

Uzun yıllardan beri Marmarabirlik ve tüc
car tarafından pazarlanan Gemlik zeytinine 
güçlü sermayeli bir şirketin kurulması neden 
isteniyor?

Bu sorular cevaplanırsa, şirketin kuruluş 
amacı da ortaya çıkar. Devamı sayfa 5’de

Gemlik 
çıkartması

Adavlisteİerinde 78 isim değişti
Aday listelerindeki eksiklikler tamamlandı. Kesin listeler bugün açıklanacak. 6’da

GOODjfYEAR
süper Yaz Kampanyası!

(Stanöart ' PerFormans < Miuibüs , KAMyoNET' Midibüs) 
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 11 75

http://www.yueebilgili.com
http://www.gemlikKortezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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al Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Nazım Hikmet Vatan Haini Öyle mi?
Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili senaryolar çok.. Birinin mürekkebi kuru* 

madan diğeri yazılıyor..
Bu durumda yurttaşa düşen özgüvenini geliştirmek.. Çalışmak... Üret

mek... Bir de seçimde önüne konan sandığın başında aklıyla vicdanını 
eşdeğer kullanarak ulusal sorumluluğunu yerine getirmek.

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği karartılıyor.. Politika tacirleri 
memleketi satılığa çıkardılar.. Kapalı kapılar ardında durumlarını kurtar
mak için olmadık anlaşmalar yapıyorlar.. Daha da ötesini söyleyeceğim 
ama... Onun yerine ne yaptıklarını yazayım nitelemeyi siz yapın..

24 Mayıs 2003 tarihinde Colin Powell'la yapılan gizli bir anlaşmanın 
metni.. Uydurma falan değil.. Metinler gazetelerin arşivlerinde tozlanırken, 
uygulamalar aşama aşama dünyanın gündemindeki yerini alıyor., 
ürkiye'nin de elini kolunu bağlıyor..

Tayyip Erdoğan'ın Çankaya adayı Abdullah Gül Vatan Gazetesi'n den 
Sedat Sertoğluna röportaj veriyor. Abdullah Gül, röportajdan bir ay önce 
ABD Dışişleri Bakanı Colin Powellla yaptığı görüşmeyi Sertoğlu na 
anlatıyor:

"Ben bu gezileri yapmadan önce, şimdi senin oturduğun koltukta 
(tam burada Gül, "Eliyle koltuğa vuruyor") ABD Dışişleri Bakanı Powell 
oturuyordu. Onunla 2 sayfalık 9 maddelik bir plan üzerinde anlaştık. Ama 
ben her yaptığımı kalkıp açıklayamam ki.

Powell Suriye'ye giderken de benimle konuştu. Gizli olan bir sürü 
gelişme var."

Abdullah Gül, 17 Temmuz 2003 günü Filistin Dışişleri Bakanı Nebil 
Saat'la görüşürken de Powell'la yaptığı gizli mutabakatın ayrıntılarını şu 
sözlerle aktarıyor:

"Tezkerenin reddinden sonra Powell'ın Türkiye'ye yaptığı ziyarette, 
bölgede yapılması gerekenleri beraber kararlaştırdık".

İşte Gül'ün Povvell’la imzaladığı gizli anlaşmanın maddeleri:
Irak'ın kuzeyinde bulunan bütün Türk birlikleri ve Türk Ordusu'na 

bağlı özel kuvvetler, dört ay içinde aşamalı olarak Türkiye sınırları içine 
çekilecek.

Türk Ordusu bundan böyle hangi gerekçeyle olursa olsun, sınır ötesi 
harekâtta bulunmayacak. PKK/KADEK'in Türkiye egemenlik alanı dışında 
takip ve bastırılması harekâtlarına son verilecek.

PKK/KADEK'e karşı Türkiye devletinin egemenlik alanı içinde yapıla
cak askerî harekâtlar için, ABD askerî makamlarına haber ve bilgi verile
cek, izin alınacak.

Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/KADEK'e karşı ABD askerî makam
larına bilgi vermeden ve izin almadan harekât yapacak olursa, ABD 
hükümeti, Kürt halkına karşı şiddet kullanıldığı ve soykırım uygulandığı 
çerçevesi içinde uyarıda bulunma hakkını kullanabilecek. Bu durumda 
ABD gerekli gördüğü ambargo ve silahlı müdahale gibi siyasal ve askerî 
yaptırımları saklı tutacak.

Türkiye, ABD'nin Iran 'a ve diğer Ortadoğu ülkelerine karşı uygula 
yacağı sınırlı askerî harekâtlara, ABD'nin talep etmesi halinde şartsız 
olarak üs ve taşıma kolaylıkları sağlayacak, askerî birlik verecek. Türk 
birliklerinin üst komuta yetkisi, ABD komutanlığında olacak.

Türk Ordusu'nun asker sayısı ve silah kuvveti, ABD'nin uygun bul
duğu sayı ve kabiliyete indirilecek, özellikle tank ve ağır silahların miktarı 
düşürülecek, savaş uçağı sayısı sınırlanacak, bütün silah ve cephane 
bundan sonra ağırlıklı olarak kısa menzilli taktik savunma kavramına 
[belgede konsept deniyor] göre ayarlanacak, Türkiye'de bulunan ABD ve 
NATO irtibat subaylarının görev alanları ve yetkileri genişletilecektir.

Irak'ın kuzeyinde kurulmuş olan ve sözüm ona "Kürdistan "adı ve rilen 
Kukla Devlet, resmen ilan edildikten sonra, Türkiye tarafından da resmen 
tanınacak. Türk devletinin Kukla Devletin kuruluşunu "savaş nedeni" 
sayan Millî Güvenlik Siyaset Belgesi ve bu yöndeki politika ve kararları 
kaldırılacak.

Abdullah Öcalan ve diğer dört lideri dışında bütün PKK/KADEK 
yönetici ve elemanlarına geniş kapsamlı af çıkarılacak.

Etnik grupların yasal siyasete katılmaları önündeki bütün yasal kısıtla
malar ve engeller kaldırılacak. Af yasasıyla bağlantılı olarak 
PKK/KADEK 'e yasal siyaset düzleminde yer alma olanağı sağlanacak, 
hapiste veya dağda bulunan yöneticilerin siyasal mücadeleye katılmaları 
için gerekli hukukî ve siyasal önlemler alınacak ve uygulanacak.

Kamu Reformu Yasası ve yeni Yerel Yönetim Yasaları hızla 
çıkartılarak, Türkiye'deki Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehir ve 
kasabaların belediyelerinin özerkleşmesi süreci kararlı olarak yürütüle
cek.

Türkiye, dört yıl içinde uygulanacak bir planla, üniter devlet yapısını 
terk ederek, federasyona geçecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, "Arafat modeli" Denen uygula
mayla devre dışı bırakılarak, Kıbrıs ta Annan Planı bazı küçük değişiklik
lerle hayata geçirilecek.

Ege kıta sahanlığı konusunda Türkiye, Yunan doktrinine daha esnek 
davranacak, Türk jetlerinin uçuş alanı daraltılacak, sık sık ortaya çıkan "it 
dalaşı" sorunu Yunanistan rahatsız edilmeden çözülecek.

Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkileri normalleştirilecek ve iyileştirilecek, 
sınır ticaretinde Ermeniler lehine düzenlemeler yapılacak, Ermenilerin 
Türkiye'ye gezilerindeki bazı kısıtlamalar kaldırılacak.

Şimdi ufuk turu yapın..
Neden.. ABD, AB, Barzani, Talabani, Rumlar, Ermeniler, seçimlerde 

AKP’yi destekliyor ? Bu anlaşmaya imza atan bir zihniyeti Türkiye'de ikti
dara bir kez daha getirmemek için gerekiyorsa bin kere düşünün 22 
Temmuz'da oyunuzu doğru yere verin..

Uğur Apartmanındaki 
hak sahiplerine Belediye 

tarafından tazminat ödeniyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
2004 yılında zemininde 
başlayan kayma 
sonucu yıkılmasına 
karar verilen 
Manastır'daki Uğur 
Apartmanı hak 
sahiplerine tazminat 
ödenmeye başlandı. 
Bayındırlık raporları 
ile oturulamaz raporu 
verilen ancak 
içinde yaşayanların 
çıkmak istemedikleri 
Uğur Apartmanı 
güvenlik nedeniyle 
tahliye edilmişti. 
Hak sahiplerinin 
anlaşma yaptıkları 
firma tarafından 

tamamı yıkılan
Uğur Apartmam’nda 
bulunan 18 daire 
sahibiömahkeme 
açarak Gemlik 
Belediyesinden 
maddi zarar tazminatı 
istemişlerdi. 
Biten mahkeme ve 
itirazların sonucunda 
Gemlik Belediyesi 
tarafından tazminat

ödenmesine 
karar verilirken, 
paraların ödenmesine 
başlandığı öğrenildi. 
Bursa'da bir banka 
şubesine yatırıldığı 
öğrenilen paralar 
Avukat aracılığıyla hak 
sahiplerine verilirken 
Gemlik Belediyesi’nin 
yaklaşık 770 bin YTL 
ödeme yaptığı 
ileri sürüldü. 
İtiraz sonucu maddi

zararlarını Gemlik 
Belediyesinden 
aldıktan sonra 
sadece yıkılan bir 
arsa ellerinde kalan 
Uğur Apartmanı’nın 
mağdurlarının 
şu anki yerde 
yeniden ve zemin 
etütlerinin yapılmasıyla 
bina yapmak için 
girişimlerde 
bulunmaları 
bekleniyor.

AKP Seçim Koordinasyon Bürosu açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP İlçe Teşkilatı 
Gemlik'te Seçim 
Koordinasyon 
Bürosunu 
hizmete açtı. 
İbrahim Akıt Caddesi 
Akıtlar İş Merkezinin 
alt katını geçtiğimiz 
yılda seçim koordi
nasyon bürosu 
olarak kullanan 
AKP İlçe teşkilatı 
bu yıl yeniden 
aynı adreste bürolarını 
hizmete açtılar.
AKP Grup Başkanvekili 
ve Bursa Milletvekili 
Faruk Çelik'in 
alkışlarla kurdelesini 
kestiği seçim 
koordinasyon 
bürosu 22 Temmuz 
seçimlerine kadar 
açık kalacak ve 
seçim faaliyetleri 
buradan yürütülecek. 
Kalabalık bir 
partilinin de bulunduğu 
seçim koordinasyon 
bürosunun açılışına 
Gemlik'te bulunan 
AKP Milletvekili 
adaylarından 
Sedat Kızılcıklı, 
Hayrettin Çakmak, Ali Kul, M. Müfit Çelik ile Mehmet

Aydın, Canan Candemir Ocaktan'da katıldı.
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Ticaret Borsası öncülüğünde kurulması düşünülen anonim şirketine destek istendi

Zgiı te Zeytinyağı SİMİ tanıtıldı
ozcanvural1933@hotmall.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Kaymakamlığı 
öncülüğünde Ticaret 
Borsası tarafından 
kurulması proje
lendirilen Gemlik 
Zeytin ve Zeytinyağı 
Pazarlama A.Ş. 
hakkında tanıtım 
toplantısı 
düzenlendi.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi 
Salonu’nda yapılan 
ve Tarım Bakanlığı 
Marmara Bölge 
Uzmanı Mahmut 
Turhan'ın konuşmacı 
olarak katıldığı bil
gilendirme toplantısı
na Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İlçe 
Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin, 
Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, Muhtarlar, 
Tarım Kalkındırma 
Kooperatifleri 
yöneticileri ile zeytin 
üreticileri katıldı. 
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, üreticiler, 
müstahsiller ve 
işadamlarından 
oluşan Ticaret 
Borsası'nın 
kurmak istediği bu 
şirket ortaklığına 
herkesin destek ve 
katkısının olması 
gerektiğini söyledi. 
ŞİRKET FAYDALI 
OLACAKTIR 
Bu tür şirketin 
kurulmasının her 
yönden iyi 
olacağını ve 
üreticiden tüketiciye 
denge sağlanacağını 
belirten Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
şirket ana sözleşme 
sinin de ortaya 
çıkması gerektiğini 
hatırlattı.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, düşünülen 
şirketin kurulmasıyla 
pıüstahsiller açısın
dan zorlukların da 
ortadan kalkması 
anlamına 
geleceğini söyledi. 
ZEYTİN 
GELİRİ 
82 MİLYON YTL 
Gemlik'te yaklaşık 
60 bin kişinin dolaylı 
yada doğrudan 
zeytinden gelir elde 
ettiğini söyleyen

Ağlıyoruz....

Tarım Bakanlığı 
uzmanı Mahmut 
Turhan, Bursa'da 
29 milyon zeytin 
fidanı üretildiğine 
dikkat çekti. 
Bu yıl 30 bin ton 
zeytin alındığını da 
kaydeden Turhan, 
Gemlik'in zeytin 
üretiminden elde 
ettiği gelirin ise 
82 milyon YTL 
olduğunu söyledi. 
Yeniden 
oluşturulan 
Ulusal Zeytin 
Konseyi'nde 
Gemlik'in yer ala
madığını söyleyen 
Â/fahmut Turhan, 
buna karşılık 
Komili, Edremit 
Sanayi Odası, 
Burhaniye Sanayi 
Odası Karacabey 
gibi yerlerin üye 
olduğuna 
dikkat çekti. 
Amasya ve Akhisar 
ilçelerinde son 
5 yılda zeytin 
fidanı dikimi ve 
üretiminin arttığını 
bildiren Mahmut 
Turhan, Gemlik tipi 
sofra zeytinin artık 
oralarda gelişip 
üretilmekte olduğu
nun altını çizdi. 
3 milyon YTL ile 
kurulacak olan 
Gemlik Zeytin 
ve Zeytinyağı 
Pazarlama A.Ş'nin 
tanıtım toplantısında 
ayrıca "Gemlik Tipi" 
ve "Gemlik Zeytini" 
yazarak ürün satan
ların suç işlediği 
ve gecikmeden 
önlem alınması • 
istenirken bu 
tür toplantıların 
zeytin tüccarlarına 
yönelik zeytin 
halinde de 
yapılacağı öğrenildi.

Kaymakam Mehmet Baygül, şirketin kurul
masıyla müstahsiller açısından zorlukların da 
ortadan kalkması anlamına geleceğini söyledi.

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Dillioğlu, 
Ticaret Borsası'nın kurmak istediği bu şirket 

ortaklığına herkesin destek ye katkısının 
olması gerektiğini söyledi.

Tarım Bakanlığı Marmara Bölge Uzmanı 
Mahmut Turhan'ın Bursa'da 29 milyon zeytin 

fidanı üretildiğine dikkat çekti._

NE zaman televizyonda bir şehit cenaze
sine baksam, ya bir kasketli yoksul baba, ya 
da al yazmalı yoksul bir annenin, kardeşin 
ağladığını görürüm.

Bir politikacının ağladığına tanık olmadım.
(Genel kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ve 

Generaller ağlıyor.)
Bir zenginin...
Bir bürokratın...
Bir bakanın, bir milletvekilinin... ünlü 

gazetecinin, ya da bir diplomatın ağladığını 
hiç mi hiç görmedim.

Önce şunu söyleyeyim; Bu yazı, söyledik
lerim "insanların kafasını bulandırmak, vatan
daşları yüce değerlerden soğutmak için" 
yazılan bir yazı değildir.

Her gün gördüğüm şey; Kimliksiz, tes
limiyetçi dış politikaları savunanların 
Başbakanın, Dış işleri bakanının, Milletvekil 
lerinin çocukları o dağlarda olsaydı, bu kadar 
sessiz kalıp, "vatan sağ olsun11 diye bilirler 
miydi ?

Diyelim ki büyük patronlar, diplomatlar, 
bakanlar, milletvekilleri, yüksek bürokratlar, 
ünlü gazeteciler, uykusuz gecelerde cep tele
fonlarıyla dağlardaki çocuklannı arayıp, 
onların bir kurşuna kurban gitmemeleri için 
dualar okusalardı...

Kuzey Irak'ta terör kamplarını barındıran 
Amerika'ya..

PKK'nın finans kaynaklarını barındıran ve 
kanlı yayınlarını destekleyen Avrupa 

Birliği'nin ihanetine...
İsyan ederler, silah elde o dağlara yürüyen 

ana- babaların en önünde bu ünlüleri 
görürdünüz...

Dağlardan tabutlar inerken, AK Parti gibi 
iktidarların kimliksiz, pısırık, tepkisiz, umur
samaz, demogojik laflarına, tutumlarına ses
siz kalabilirler miydi?..

Dolarlar gelecek diye, bu genç insanların 
ölmesine göz yumabilir, istikrar(l) bozul
masın diye iktidara çanak tutabilirler miydi?..

Ama ne yapacaksınız ki ?.<
Bir tekinin çocuğu o dağlarda değil.
Düz ova da, ya çürük raporu ile gemi alıp 

satıyor veya bir diğeri yalısının karşısında 
boğazda askerliğini yapıyor.

Bu iş nasıl oluyor, siyasiler bu işi nasıl 
hallediyor bilemem...

Çoktandır köylerde anneler ağlaya ağlaya 
"askerimiz fakirdendir" türküsünü söylerler. 
O şehitler-gaziler hiç kimsenin sahip ola

mayacağı bir şerefi, hiç kimsenin yüksele
meyeceği bir yüceliği, hiçbirimizin erişe
meyeceği bir gururu, önce kendi boyunları
na, kanlı kefenlerine, sonra yoksul evlerinin 
duvarlarına asarlar.

Yine de benim sorum var;
O üzerine al bayrağımız örtülü tabutlar 

geldiğinde, arkalarından ağlayan bir bakan, 
bir milletvekili, bir diplomat, bir patron, bir 
gazeteci, ünlü görmedim otuz yıldır.

Siz gördünüz mü sayın okurlar...?
Niçin..
Niye....
NEDEN....? ______J

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KBrfez ABONE OLUN 

OKUTUN 
OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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AKPli milletvekillerinden Gemlik çıkartması
Seyfettin ŞEKERSÖZ

22 Temmuz'da 
yapılacak olan 
genel seçimler 
öncesinde Gemlik'e 
kalabalık bir şekilde 
çıkarma yapan 
AKP Milletvekili 
adayları esnafı 
ziyaret ederek 
nabız yokladılar.
AKP Grup 
Başkanvekili ve 
Bursa Milletvekili 
Faruk Çelik 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile sivil 
toplum örgütlerini 
ziyaret ederken diğer 
milletvekili adayları 
Canan Candemir 
Çelik, Mehmet 
Ocaktan, Sedat 
Kızılcıktı, Hayrettin 
Çakmak, M. Müfit

Aydın ile Ali Kul ilçe 
teşkilat mensupları ile 
Gemlik'e dağılarak 
esnaf ve vatandaş 
ziyaretleri yaptılar. 
Kapalı Çarşı, 
Orhangazi Caddesi, 
Hürriyet Caddesi, 
Çarşı Meydanı, 
Balıkpazarı, eski 
Pazar Caddesi, İskele 
Meydanı ve çay 
bahçeleri gezilerek 
vatandaşlara

merhaba diyen AKP 
Milletvekilleri bazı 
kesimlerden tebrik 
alırken bazı kesimler* 
den de tepki aldılar. 
Özellikle Yeni Çarşıyı 
gezen milletvekili 
adaylarına Belediye 
Başkanını şikayet 
eden esnaf, eski 
yerlerinden sökülüp 
atıldıktan sonra iş 
yapamaz duruma 
geldiklerini söylediler. 

FARUK ÇELİK 
KAYMAKAMI 
ZİYARET ETTİ 
Kalabalık bir heyetle 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin eşliğinde 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ü ziyaret eden 
Faruk Çelik, bir süre 
Gemlik ve sorunları 
hakkında konuştu, 
ilçenin sıkıntılarından 
bilgiler aktaran 
Kaymakam Baygül, 
Spor Salonu’nun 
bitirmesinden dolayı 
da Gemlik halkı 
adına teşekkür etti. 
Üniversite ve 
Projeleri yapılan Milli 
Eğitim Lise binaları 
hakkında da bilgiler 
veren Baygül, 
Güzelyalı'ya gelen 
Feribottan Gemlik'in 
faydalanması için

Kurşunlu üzerinden 
bağlantı yoiunün yeni 
den düzenlenerek 
ulaşımın daha 
rahat olması için 
destek istedi.
Seçime ısınmaya 
başladıklarını 
söyleyen Faruk Çelik, 
deprem bölgesi olan 
Gemlik ile ilgili 
özel bir çalışmanın 
yapılmasının gerek
tiğine değinerek, 
"Çok katlı binaları 
görmek insanı ürkü 
tüyor, bu binaların 
rehabiliteleri çok 
zor bunları uzun 
zamana yaymak 
lazım. Önümüzdeki 
seçimlerden sonra 
işimiz kolaylaşacak 
çünkü en zor işleri 
bu dönem bitirdik. 
Gemlik'ten Karacabey 

sahillerine uzanacak 
bir yolun turizm 
açısından da 
bölgeye faydalı ola
cağına inanıyorum. 
İnşallah bunları 
gerçekleştiririz" şek
linde konuştu. 
Faruk Çelik ile 
Gemlik Teşkilatı 
daha sonra Muhtarlar 
Derneği’ne de 
ziyarette bulunarak 
Idris Kurt ile 
muhtarların 
dertlerini dinledi. 
Faruk Çelik ile ilçe 
yönetimi daha sönra 
Balıkçılar Derneği, 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası, Ticaret 
Borsası, Ticaret 
Odası ve İşçi 
Emeklileri 
Derneği’ne de 
ziyarette bulundu.

BURSA Kf BAP
HİZMETİNİZE AÇILDI

YILLARIN TECRÜBELİ SÜLEYMAN USTANIN 
ELİNDEN KEBAP YEDİNİZ Mİ?

F TADINA
BOYAMAYACAKSINIZ

TEL:

Süleyman DERİN & Dursun ÇEVİK
Kumsal Sk. Körfez Apt. Altı 

Emin Dalkıran Kordonu No:25 
0.224 512 29 67 - GEMLİK / BURSA
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Terörle mücadele sürüyor
Erzincan yakınlarında 
bir kamyoneti 
durdurmak isteyen 
güvenlik güçlerine 
ateş açıldı.
İlk ateş sırasında 
4 güvenlik 
görevlisi yaralandı. 
Güvenlik güçlerinin 
karşılık vermesi 
üzerine çıkan 
çatışmada 3 
terörist ölü; 2 terörist 
sağ ele geçirildi. 
Erzincan Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan askerlerin 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi. 
Olay yerinde 
değişik çap ve 
markada çok 
sayıda silah, 
1,5 kilogram 
patlayıcı madde

ile örgüte ait dokü
man bulundu.
Van Çatak'ta 1 
Terörist Ölü Bulundu 
Van'ın Çatak 
ilçesi dağlık 
kesiminde yapılan 
arazi taramalarında

da 1 teröristin 
cesedine rastlandı. 
Gümüşhane'de 
1 Er Şehit ; 
Öte yandan 
Gümüşhane'nin 
Kırıklı Köyü 
kırsalında devriye

görevi yapan 
güvenlik güçlerine 
teröristlerce 
uzaktan ateş açıldı. 
Açılan ilk ateşte, 
er Basri Aslan 
şehit oldu, 
1 güvenlik görevlisi 
yaralandı.
Şehit er için 
Gümüşhane 
il Jandarma 
Komutanlığı'nda 
tören düzenlendi. 
Törene, Kültür ve 
Turizm Bakanı 
Atilla Koç ile 
Gümüşhane 
Valisi Enver 
Salihoğlu da 
katıldı.
Şehidin cenazesi 
toprağa yerilmek 
üzere Denizli'ye 
gönderildi.

Milli Güvenlik 
Kurulu bugün 
toplanıyor

Milli Güvenlik 
Kurulu'nun iki ayda 
bir yapılan olağan 
toplantısı, Çankaya 
Köşkü'nde bugün 
saat 13.30'da 
başlayacak.
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in başkanlık 
edeceği toplantıda, 
iç ve dış gelişmeler 
değerlendirilecek.

Kadri GÜLER 
r.'^sL I kadri_guler@hotmail.com

Zeytinci arayış içinde
Zeytin tüccarı olmak çok kolay.
Az bir sermaye ile bulunan uygun bir 

mağaza ve bir koçan çek ile bu işe baştana 
biliniyor.

Çünkü üreticiden peşin para ile zeytin 
alan tüccar yok da ondan.

Pazarlanacak mal alıcı beklerken, tüccar 
uzun vadelerle stok yapmadan üreticiden 
kolaylıkla çek ile zeytin alabiliyor.

Ama, bu tür tüccarlar kısa zamanda batı 
yor.

Çünkü birkaç alışveriş sonrası ser
mayesini güçlendireceğine, lüks tüketime 
yöneliyor.

Ve de kısa zamanda yok oluyor.
Batınca köylü de alacağını alamıyor.
Bunların örnekleri sayılmayacak kadar 

çok..
Globalleşen dünyada güçlü sermayeler 

pazarı elinde tutuyor. Diğerlerine yaşam 
hakkı tanımıyorlar.

Tüketim şekillerinde yaşanan değişiklik
ler de bunu etkiliyor.

Büyük mağazalar zincirlerine zeytin sat
mak isteyen tüccardan mağaza çok büyük 
hükümlülükler istiyor. Uzun vade ile mal alı 
yorlar ve zamanında ödeme de yapmıyorlar.

Bu sonuç zeytin üreticisine kadar yansı 
yor.

O nedenle zeytin tüccarları artık küçük 
paralarla iş yapamaz hale geldiler.

Arada yedikleri kazıklar ile tamamen 
sarsılır oldular.

Artık tek başına iş yapmanın zamanı çok
tan geçti. Sermaye güçlü olduğu takdirde 
zeytinciye yaşam hakkı var.

Yoksa sonları kötü..
Bunun için şirket kurulması isteniyor.

özKfiYfl OTOMOTİVDE
KAMPANYA

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
VAZ KURSU AÇILIYOR

Sava ve Matador marka lastikler M
KİMLER KATILABİLİR ?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

»Vb M
K.D.V. DAHİL 

NAKİT FİYATLARIDIR.

Taksit seçenekleri ve 
detaylı bilgi için bizi arayın.

IirellÎ
Körfez Baytaş Sitesi A/Blok No: 2 - GEMLİK
TEL: 0.224 513 73 93 - 514 47 70
FAX: 0.224 514 40 44 - www.ozkqya.web.tr

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR?
Yüzme branşı haftada 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR ?
KURS ÜCRETİ AYLIK (24) SAAT
Yüzme 160 YTL.

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR ?
1.Dönem : 2 Temmuz - 27 Temmuz 
2.Dönem : 30 Temmuz - 24 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM ?
18 Haziran 2007 tarihinden itibaren
okulumuza gelerek kursa kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel: 513 50 84 web: 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.ozkqya.web.tr
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Aday listelerinde 78 isim değişti
Partiler, aday 
listelerindeki eksiklik
leri tamamladı.' 
DP’den 49, GP’den 
13, ÖDP’den 8, 
CHP’den 4, MHP’den 
3 ve AK Parti’den 1 
aday çekildi, 
bu isimlerin yerine 
yeni adaylar konuldu. 
Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK), 
milletvekili genel 
seçimine katılacak 
siyasi partilerin 
geçici aday listeleri 
üzerindeki incelemesi
ni tamamladı.
Aday listelerinin 
kesinleşmesi 
sürecinde, çeşitli 
illerde Demokrat 
Parti’nin (DP) 49 
milletvekili adayı, 
adaylıktan çekildi. 
Bu süreçte, Genç 
Parti’den (GP) 13, 
Saadet Partisi’nden 
(SP) 4, Bağımsız 
Türkiye Partisi’nden 
(BTP) 4, İşçi .
Partisi’nden (İP) 1, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nden (CHP) 4, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi’nden (MHP) 3, 
Halkın Yükselişi 
Partisi’nden (HYP) 5,

|CHP|

SEÇİME DOĞRU

co
GLNÇPaRTI

Emeğin Partisi’nden 
(EMEP) 1, Özgürlük 
ve Dayanışma 
Partisi’nden (ÖDP) 8, 
AK Parti’den 1 ve 
Türkiye Komünist 
Partisi’nden (TKP) 1 
milletvekili adayı, 
adaylıktan çekildi. 
Siyasi partiler, aday 
listelerindeki eksiklik
leri tamamlayarak 
YSK’ya bildirdi. 
BÖLÜNMEZİN 
YERİNE DEMİR 
AK Parti’de 
adaylıktan çekilen tek 
isim olan Mardin 
2. sıra adayı 
Süleyman 
Bölünmez’in yerine

Mehmet Halit Demir 
aday gösterildi. 
Demokrat Parti’de 
adaylıktan çekilen 
Mersin 1. sıra 
milletvekili adayı 
Hilmi Sağıroğlu’nun 
yerine ise eski 
bakanlardan Enis 
Öksüz yerleştirildi. 
ÖDP’DE TOPLU 
İSTİFA 
Geçici aday lis
telerinde ÖDP’nin 
İstanbul 3. bölge 
milletvekili adayların
dan 6’sı toplu 
halde istifa verdi. . 
ÖDP’li adayların, 
Parti Genel Başkanı 
Ufuk Uras’ın

İstanbul’dan 
ağımsız 
milletvekili adayı 
olmasına tepki 
göstererek istifa 
ettikleri ileri sürüldü. 
EMEP’ten İstanbul 1. 
bölge adaylarından 
biri çekilirken, bu 
adayın yerine yeni 
aday belirlenmediği 
öğrenildi.
Milletvekili geçici 
aday listelerinde yer 
alan toplam 764 
bağımsız adaydan 
38’i adaylıktan çekildi, 
il seçim kurulları 
aracılığıyla YSK’ya 
adaylıktan çekildikleri
ni bildiren bağımsız 
adaylar arasında 
DTP’nin destekleye
ceğini açıkladığı 
Hakkari’nin Şemdinli 
ilçesindeki Umut 
Kitabevi’nin sahibi 
Seferi Yılmaz ile 
Diyarbakır’dan aday 
olan Diyarbakır 
Baro Başkanı 
Mustafa Sezgin 
Tanrıkulu 
da bulunuyor. 
Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK), milletvekili 
kesin aday listelerini 
bugün ilan edilecek.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
öymen, AK Parti 
iktidarının cumhur
başkanlığı seliminde 
kazdığı kuyuya 
düştüğünü belirterek, 
yeni cumhur
başkanını yedi 
Meclisin uzlaşmayla 
seçeceğini söyledi. 
Onur öymen 
yaptığı açıklatnada, 
hukuka savaş 
açarak siyasi 
başarı sağlanâma 
yacağını göreh 
AK Parti yönetiminin 
şimdi de mağdur 
rolüne soyunarak 
halkın acıma 

duygularından 
yararlanmaya 
çalıştığını kaydetti. 
Öymen, "AK Parti 
yöneticileri 
Cumhurbaşkanımızı 
suçlama yoluna 
giderek başarısızlık
larını örtmeye 
çalışıyorlar" dedi. 
Halkın bu oyuna 
gelmeyeceğini, 
iktidarın oyunlarına 
prim vermeyeceğini 
savunan öymen, 
Türkiye'nin yeni 
Cumhurbaşkanı, 
yeni Meclis'in 
367 milletvekilinin 
mutabakatıyla 
seçeceğini 
söyledi.

ÖZELLİKLER
ASUS M2V-TVM ANAKART 
AMD 64 BİT 3000 CPU
512 DDRR 667 MHZ RAM KİNSTON 
ASUS Ex. AX1050/TD/256/512 MB
350 WATT ÇİFT FANLI KASA
160 GB SATA 8 MB CACH HDD 
LG18XDVDRW 
MULTIMEDIA KLAVYE 
OPTİCALMAUSE
500 WAn HOPARLÖR 
ASUS 8 MS LCD MONİTÖR 
LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ

BUNLARIN HEPSİ
KARNE HEDİYESİ

NOIIUOK BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSR

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

http://www.gemliknowox.com


20 Haziran 2007 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 7

CHP’den Anayasa
Mahkemesi’ne 2. dava

AKP ‘Anayasa paketi’ dosyasını kapattı

CHP, "Cumhurbaş 
kanının halk tarafın
dan seçilmesi, mil
letvekili seçimlerinin 
4 yılda bir yapılması" 
yönünde Anayasa'da 
değişiklik yapan 5678 
sf, .lı kanunun şekil 
vn--"-den iptali 
istemiyle Anayasa 
Mahkemesi'nde 
dün dava açtı.
CHP, Anayasa'da 
değişiklik öngören 
5678 sayılı kanunun 
şekil yönünden 
iptali istemiyle dün 
saat 15.00'de 
Anayasa Mahkeme 
si'ne başvurdu. 
CHP, daha önce 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
tarafından veto edilen 
aynı yöndeki 5660 
sayılı kanunu ise 

"eylemli bir içtüzük 
düzenlemesi" olduğu 
gerekçesiyle iptali ve 
yürürlüğünün durdu
rulması istemiyle 
Anayasa Mahkeme 
si'nde dava açmıştı. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer de 5678 sayılı 
kanunu halkoyuna 
sunulmak üzere 
yayınlanmak üzere 
Başbakanlığa 
göndermiş, kanun 
Resmi Gazete'de 
yayımlandıktan sonra 
da Anayasa Mahke 
mesi'nde iptal 
istemiyle dava 
açmıştı.
Anayasa Mahkemesi, 
hem CHP'nin açtığı 
ilk davayı hem de 
Sezer'in açtığı davayı 
birlikte ele almaya 
karar vermişti.

AKP, “Cumhurbaş 
kanını halkın seçme 
sine” yönelik Ana 
yasa değişikliği pa 
keti dosyasını kapat
tı. Anayasa değişik
liği ile ilgili, Cumhur 
başkanı Ahmet Nec 
det Sezer'in ve CHP' 
nin ayrı ayrı Anayasa 
Mahkemesi’ne iptal 
davası açmaları, AKP 
içinde “Bizden bu 
kadar, bundan son
rası Yeni Meclis'in 
işi” diyerek mahke
menin kararı ne olur
sa olsun Meclis'i 
yeniden toplamama 
kararı aldı.
Cumhurbaşkanı 
Sezer'in, 120 günlük 
referandum süresini 
45 güne indiren yasa 
değişikliğini Meclis'e 
iade etmesi de AKP 
içinde, “Anayasa 
değişikliği engellenip 
iki sandık ihtimali 
kalmayınca referan
dum yasasına da 
ihtiyaç yok. Bizden 
de bu kadar. Bundan 
sonrası Yeni Mec 
lis'in işi” şeklinde 
değerlendirilerek, 
değişiklik dosyasının 
rafa kaldırılmasına 
neden oldu.
MECLİS'İN 
TOPLANMASI ZOR

AKP içinde, Cumhur 
başkanı Sezer'e yöne 
lik eleştiriler de öfk
eye dönüştü. 
Sezer'in, bu konuda 
siyasi kararlar aldığı 
eleştirilerinde bulu
nan AKP'lilerde, 
Anayasa Mahkeme 
si'nin de lehte karar 
vermeyeceği düşün 
cesi ağırlık kazandı. 
22 Temmuz genel 
seçim çalışmalarına 
ağırlık veren AKP'de, 
Anayasa Mahkeme 
si'nin bundan sonra 
vereceği karar hangi 
yönde olursa olsun 
Meclis'i toplamaya
cakları belirtiliyor. 
Edinilen bilgiye göre 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, parti 
kurmaylarına, “Anaya 
sa değişikliği artık 
gündemimizden çıktı. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'den sonra, 
Anayasa Mahkeme 

si’nden de bizim 
lehimize bir karar 
çıkacağını beklemiyo 
rum. Bundan sonra 
karar ne olursa olsun 
Meclis'i toplamaya
cağız. İşimiz artık 
seçim meydanların
da. Bizim işimiz bun
dan sonra cumhur
başkanlığı sürecinde 
yaşananları ve cum 
hurbaşkanını halkın 
seçmesine yönelik 
değişiklikleri ve bu 
nun olumsuz yönde 
sonuçlanmasına 
katkıda bulunanları 
halka şikayet etmek” 
dediği öğrenildi 
23. DÖNEM ZORLU 
OLACAK 
AKP içinde şimdi 
23. Dönem Meclis'in 
yeni cumhurbaşkanı 
seçimi senaryoları 
tartışılıyor. Kamuoyu 
araştırmaları ve 
edinilen izlenimler 
AKP içinde, “Yeni

Meclis de 11. 
Cumhurbaşkanını 
seçemeyecek. Bu kez 
diğer partiler, 
‘cumhurbaşkanını 
halkın seçmesine' 
yönelik değişikliği 
yeniden gündeme 
getirecekler. Çünkü 
Yeni Meclis yeni 
cumhurbaşkanını 
seçemezse, Türkiye 
ikinci bir seçimi 
kaldıramaz. Bizim 
haklılığımız bir kez 
daha ortaya çıkacak” 
öngörüleri yapılıyor. 
SEZER KALACAK 
AKP içinde bir diğer 
değerlendirme ise 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'in uzun bir 
süre daha Köşk'te 
kalacağı. AKP'lilere 
görS Sezer'in Köşk'te 
kalması planlı bir 
şekilde düzenlendi. 
Cumhurbaşkanlığı 
seçim sürecini tıka 
yan CHP'nin, 11. Cum 
hurbaşkanını AKP'ye 
seçtirmemek için ön 
ce, “367” .yi gündeme 
getirdiği ardından da 
Anayasa değişiklik 
paketinin çıkmasına 
engel olduğu ve bu 
sürede Sezer'in 
Köşk'te kal masını 
sağladıkları iddiala 
rını dile getiriyorlar
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Çölleşme haritası hazırlandı Türkiye en başarısız 92, ülke

National Geographic 
dergisi ve TEMA 
Vakfı tarafından 
Türkiye’de 
çölleşmeyi 
gösteren "çölleşme 
haritası" hazırlandı. 
Yapılan araştır
malara göre, 
Türkiye'nin yüzde 
89'unun hafif, orta, 
şiddetli ve çok 
şiddetli olmak üzere 
erozyon ve bunun 
sonucunda çölleşme 
riskiyle karşı karşıya 
kaldığını belirten 
TEMA Vakfı yet 
kilileri, erozyona 
toprağın eğimli 
olması, yanlış 

arazi kullanımı, 
doğal bitki örtüsü 
nün yok edilmesi, 
iklim değişikliği ile 
toprak ve yüzey 
özelliklerinin yol 
açtığını bildirdi. 
Haritaya göre 
ülkenin yüzde 
36,84'ünde çok 
şiddetli (koyu kırmızı 
ile gösteriliyor), 
yüzde 23,6'sında 
şiddetli (kahverengi 
ile gösteriliyor), 
yüzde 23,19'unda 
orta şiddetli (sarı 
bölümler) ve yüzde 
5,48'inde hafif şid
detli erozyon (beyaz 
bölümler) görülüyor.

Türkiye, Arnavukluk, 
Ermenistan ve Libya 
gibi ülkeleri geride 
bırakarak dünyada en 
başarısız 92. ülke 
olarak ilan edildi. 
177 ülkenin dikkat 
alındığı “Başarısız 
ülkeler Endeksi”nde 
Türkiye, “uyarı” sinya 
li veren başarısız 
ülkeler arasında gös
terildi. Endeksin ilk 
üç sırasında Sudan, 
Irak ve Somali yer 
aldı. En başarılı ülke 
ise, listede 177. sıra
da bulunan Norveç 
oldu. Amerikan 
Foreign Policy der
gisi ile Barış Fonu 
adlı kurumun uzman
ları tarafından ortak 
hazırlanan “Başarısız 
Devletler Endeksi”n 
de Türkiye “uyarı” 
sinyali veren başarı 
sız ülkeler arasında 
gösterildi. 12 ayrı 
sosyal, ekonomik, 
siyasi ve askeri kriter 
göz önünde bulun
durularak hazırlanan 
listede geçen yıl 
Türkiye 146 ülke

arasında 74.4 puanla 
82. sırada ve yine 
“uyarı” pozisyonunda 
yer almıştı. Bu yıl 
aynı araştırma 177 
ülkeyle yapıldı ve 
Türkiye bu kez geçen 
yıla oranla 0.5 puan
lık bir artışla 74.9 pua 
na yükselerek 92. 
başarısızlık sırasına 
oturdu. Bu arada, 
Arnavutluk, Ermenis 
tan ve Libya gibi 
ülkelerin Türkiye’den 
daha başarılı sayıl
ması dikkat çekti. 
Arnavutluk'un 111. 
olduğu endekste 
Ermenistan 112., 
Libya ise 115. sırada 

yer aldı. AB Haber'e 
göre, bu yılkı listede 
en yüksek puanı Dar 
fur kriziyle nedeniyle 
Sudan aldı. 113.7 
puan alarak liste başı 
olan Sudan'ı 111.4 
puanla Irak takip etti. 
En başarılı ülke konu
munda ise 17.1 puan
la Norveç yer aldı. 
Sudan'la birlikte yedi 
Sahra Altı Afrika 
ülkesinin daha ilk 
10'a girmesi, 
Afrika'nın "alarm” 
konumu yüksek 
bir kıta olduğunu 
tekrar gösterdi. 
Dış devletlerden 
gelen müdahaleler, 

“derin devlet”, insan 
hakları ihlalleri, huku 
kun keyfi bir şekilde 
uygulanması, kötü 
ekonomik gelişim, 
ekonomik istikrarsız 
hk ve düşüşler, içeri 
de göçe zorlananlar 
ve insanların kaçışı 
gibi kriterlerin değer
lendirildiği rapor, 
Fo reign Policy ve 
Barış Fonu adına 
çalışan analistlerin, 
küresel ve yerel 
kaynaklardan gelen 
yüzbinlerce makale 
nin değerlendirilme
siyle hazırlandı.
İstikrarsızlığa en açık 
ülkeler listesi olarak 
tanımlanabilecek 
raporda Çin ve Rusya 
62. sırada yer alarak 
“uyarı” kategorisinde 
kendine yer buldu. 
Orta düzeyde başarılı 
ülkeler arasın da ise 
Almanya 154., Ingil 
tere ve Fransa 157., 
ABD ise 160. oldu. 
Listede en istikrarlı 
sayılabilecek ülkeler 
ise İskandinav 
ülkelerinden oluştu.

BAY MUSTAFA ÖZALP ENLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

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 n? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 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 Turlu Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel :5132474 Fax: 51410 21

■BEflEHHfflUll °
400 KİŞİLİK 
TERAS

SALONUMUZDA 
KINA ve NİŞAN 
CEMİYETLERİ 
ULAŞIM DAHİL

«OKİJBORGANİZASfONlMIÎZtÇİN

ersin süren
F kış. Zeytindk Turan Son. Îk.

I l>$ffiUERİ 
Mıı^ H

7 «çem
Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 • Umurbey / GEMLİK
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Hazine arazileri
elden çıkarılıyor

Maliye Bakanlığı, 
Hazine taşınmazla 
rının satışıyla ilgili 
düzenleme hazırladı. 
1 Temmuz'da yürür
lüğe girecek düzen
leme ile Hazine ve 
devlete ait taşınmaz 
lar, satılabilecek ya 
da kiralanabilecek. 
Taşınmazlar taksitli 
ödeme ile satılabile
cek. Kat ya da arsa 
karşılığı inşaat yön
temleriyle tahsis 
edilebilecek. 
Topraksız ya da az 
topraklı çiftçiye 
pazarlık usulüyle 
toprak verilecek. 
Taşınmazlar; fuar, 
panayır, sergi, gezici 
tiyatro, sirk, luna
park, konser, şantiye 
yerleri için kiralan
abilecek. Kıyıda 
deniz turizmi tesis
leri, tersane, liman, 
barınak, iskele, 
yanaşma yeri, rıhtım 
ve benzeri türde 
tesis yapan yatırım
cılara azami 49 yıla 
kadar kullanma izni 
verilebilecek.
Maliye Bakanlığı'nın 
Hazine Taşınmazla 
rının İdaresi 
Hakkında Yönetme 
lik'i Resmi Gazete'de 
yayımlandı. 
Yönetmelik, Hazine' 
nin özel mülkiyetin 
deki taşınmazlar ile * 
devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki 
yerleri kapsayacak. 
Sözkonusu taşınma
zlar kapalı teklif, açık 
teklif veya pazarlık 
usulü ile satılabile
cek ya da kiralana 
bilecek. Pazarlık 
usulüyle yapılan 
ihalelerde teklif alın
ması belli bir şekle 
bağlı olmayacak.
İhaleler, komisyon 
tarafından işin nitelik 
ve gereğine göre, 
bir veya daha fazla 
istekliden yazılı veya 
sözlü teklifler almak 
ve bedel üzerinde 

anlaşmak suretiyle 
yapılacak.
İhale komisyonların
ca karara bağlanan 
ihalelerden; her yıl 
merkezi yönetim 
bütçe kanunu ile 
tespit edilen parasal 
sınıra kadar olan 
ihale kararları, karar 
tarihinden itibaren 
en geç 15 iş günü 
içinde ita amirlerinin, 
bu miktarı aşanlar 
jse aynı süre içinde 
Bakanlığın onay 
veya ret kararı ile 
kesinleşecek.
İhale süresiyle sınırlı 
olmak kaydıyla 
sözleşme, Maliye 
Bakanlığı'nın 
izniyle başkasına 
devredile bilecek 
veya sözleşmeye 
ortak alınabilecek.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

7 YAŞ

Türkiye demir-çelik üretimini yüzde 14 arttırdı
Dünyanın 11'inci 
büyük demir-çelik 
üreticisi olan Türkiye, 
geçen yılın ilk 5 ayın
da üretimini, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 14 artışla 
10 milyon 544.bin 
tona yükseltti 
Uluslararası Demir- 
Çelik Enstitüsü'nun 
verilerine göre aynı 
dönemde dünya çelik 
üretimi ise yüzde 9 
artışla 540,4 milyon 
tona ulaştı.Çin'in 196 

Akaryakıt 
İstasyonunda çalışacak 

bay • bayan aranıyor 
Tel: 514 07 66

Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

milyon tonla tek başı
na dünya toplamının 
3'te Tinden fazlasını 
gerçekleştirdiği sek
törde, 49,5 milyon 
tonla Japonya, 40 
milyon tonla ABD, 
30,8 milyon tonla 
Rusya, 21,2 milyon 
tonla Güney Kore,< 
20,5 milyon tonla 
Almanya, 18 milyon 
tonla Hindistan, 17,9 
milyon tonla Ukrayna, 
13,8 milyon tonla 
İtalya ve 13,6 milyon

tonla Brezilya ilk 
10'da yer alıyor. 
Uluslararası 
Demir-Çelik 
Enstitüsü, 2006 
yılında yüzde 8,5 
büyüyerek 1 milyar

KU1IBRNLIK ve RDAKUK
Kendi Özel besimiz Kor hanlıklarımızı 

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

113 milyon tonla 
rekor kıran küresel 
ham çelik üretiminin 
bu yıl yüzde 5,9 ve 
önümüzdeki yıl 
yüzde 6,1 
büyümesini bekliyor.

SATILIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
daire SATILIKTIR. 
Namtaş 2 Daire 21

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Cep: 0.536 817 21 05
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Otomobilin altında 
kalan yaşlı adam 
ağır yaralandı

Kurtarmacılık 
firmasında çıkan 
kavgada kan aktı

Bursa'da yaşlı bir 
adam, bir gün önce 
aynı yerde meydana 
gelen* kaza 
yüzünden orta 
demirleri kırık 
olan yolda karşıdan 
karşıya geçmek 
isterken otomobil 
altında kalarak 
ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Santral Garaj 
Mahallesi Ulubatlı 
Haşan Bulvan'nda 
orta ayırıcı 
demirleri zarar 
gören yolun karşı 
tarafına geçmek 
isteyen Nurettin 
Şimşek (76) yola 
fırladı.
Karacabey'den 
aracını boyatmak 
için Ankara yolu 

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

üzerindeki bir oto 
tamircisine götüren 
sigortacı Sinan 
Gazel (35) idaresin
deki 16 TR 020 
plakalı otomobil, 
bu sırada yaşlı 
adama çarptı. 
Başından aldığı 
darbeyle ağır 
yaralanan Nurettin 
Şimşek, olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ekiplerinin 
müdahalesinin 
ardından 
ambulansla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatılırken, 
polis sürücü 
Sinan Gazel'in 
ifadesine 
başvurdu.

Yaşlı adam evinde 
ölü bulundu

Balıkesir'in 
Bandırma ilçesi'nde 
yalnız yaşayan bir 
kişi evinde ölü 
olarak bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Paşabayır 
Mahallesi Aktoprak 
Caddesi üzerindeki 
evinde yalnız 
yaşayan Metin 
Bozkurt'dan (70) 
yakınları 3 gün 
boyunca haber 
alamadı.
Durumdan 

Endüstri Meslek Lisesi’nden 
aldığım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
MURAT MAYA

Armutlu Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
SEDAT KESKİN

şüphelenerek eve 
gelen oğlu S.B. evde 
babasını yatağında 
ölmüş olarak 
buldu. Yapılan ilk 
incelemede şahsın 
bir iki gün önce 
ölmüş olduğu tespit 
edildi. Şahsın 
cenazesi kesin ölüm 
nedeninin anlaşıl
ması için Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

Bursa'da vinç ve 
kurtarmacılık alanın
da faaliyet gösteren 
firmanın çalışanları 
ile iş yerinin önün
den geçen grup 
arasında sataşma 
yüzünden çıkan kav
gada, iş yeri çalışanı 
bir kişi bıçaklandı. 
Ağır yaralı şahıs 
yerde yatarken 
ifadesini alan polis, 
olayın ardından oto
mobille kaçan 
3 zanlıyı yakaladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Osman 
gazi ilçesi Altlnova 
Mahallesi Yeni 
Yalova yolu üzerin 
deki bir kurtarma- 
cılık firmasının çalı 
şanları, iş yerinin 
önünden geçen 3 
şahısla tartışmaya 
başladı. Tartışma 
çevredeki vatan
daşların müdahale 
etmesiyle yatıştırıldı. 
Ancak gece yarısı iş 
yerine gelen 5 kişi, 
ellerindeki sopalarla 
iş yerine zarar verdi. 
Bu sırada iş yerinde 
bulunan İsmail 
Ercan (25), engel 

olmaya çalışınca 
şahıslar tarafından 
karnından, boynun
dan ve sol ayağın
dan bıçaklanarak 
ağır yaralandı. 
Saldırganlar otomo
bille uzaklaşırken, 
ihbar üzerine olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, yerde yatan 
yaralı gencin ifadesi
ni aldı. Ercan, 112 
Acil Servis ekipleri 
nin müdahalesinin 
ardından Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Şahısların kaçtığı 
otomobilin plakasını 
tespit eden Osman 
gazi Araştırma Büro 
Amirliği ekipleri, 
S.Ö. (48), M.Ö. (26) 
ve O.Ö. (24) isimli 
şahısları Demirtaş 
beldesi Barbaros 
Mahallesi'nde 
yakaladı.
Gözaltına alınan 
zanlıların ifadeleri 
alındıktan sonra 
adi iyeye sevk 
edileceği, kaçan 
diğer 2 kişinin 
de arandığı 
bildirildi.

MİZAN MUHENDISIIK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE TESİSAT 
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE 

Kayıt için lütfen irtibata geçiniz. 
KAMPANYAMIZ STOKLARLA SİNİRLİDİR.

PANYA BİTİŞ TARİHİ: 30 HAZİRAN 2007

Airfel Kombi 
i Airfel Petek (6mt) 

Airfel vana 12 adet 
at folyolu boru tesisatı 
Ipogalgaz iç tesisat

VARAN2

OK of
w

KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL
60.00- YTL’den başlayan taksitler

ARTIK KİMSE
KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN

MOO.OOYTL Mak. Müh. 
Erdal DOĞRU

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh. 
Mahmut KÖKBIYIK

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK
Tel: 513 54 92 -Fax:513 55 36
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Bursa Valiliği’nden 
çelik yelek açıklaması

Derede boğulan liseli 
gencin cesedi bulundu

Bursa Valiliği, Bursa 
merkezli bazı dernek
lerin başlattığı belir
tilen "Her askere bir 
çelik yelek" kampan 
yasına izin verilme 
diğini bildirdi.
Bursa Valiliği’nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, son günlerde 
medyada yer alan 
haberler hatırlatılarak, 
"Bursa merkezli 
bazı derneklerin 
çelik yelek bağış 
kampanyası başlattık- 
ları.yönünde haberler 
medyada yer almıştır. 

Bilindiği üzere bu 
tür kampanyaların 
başlatılması yasal izne 
tabidir. Valiliğimizce 
izin verilmiş böyle 
bir bağış kampanyası 
olmadığı gibi, bu hu 
susta valiliğimize her
hangi bir başvuru da 
olmamıştır" denildi. 
Genelkurmay Başkan 
lığı da medyada çıkan 
haberler üzerine bir 
açıklama yaparak, 
"Genelkurmay 
Başkanhğı'na ulaşan 
bilgi ve belgelerden, 
bazı derneklerin

TSK’ya çelik yelek 
almak amacıyla 
bağış kampanyaları 
açtıkları öğrenilmiştir. 
Daha önce yayım
lanan 5 Eylül 2006 
tarihli basın 
açıklamasında da 
belirtildiği üzere, 
bu konuda TSK'nın 
bir zafiyeti yoktur. 
Kullanılan çelik 
yelekler Silahlı 
Kuvvetler'e ait 
tesislerde 
yeteri kadar 
üretilebilmektedir" 
demişti.

Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
llçesi'nde serinlemek 
için girdiği Kirmastı 
Deresi'nde babası ile 
boğularak can veren 
16 yaşındaki Kadir 
Büke'nin cesedi 
bulundu.
Alınan bilgiye göre, 
iki gün önce Meli 
Köyü yakınlarında 
meydana gelen olay
da, lise 2'nci sınıf 
öğrencisi Kadir Büke 
(16) serinlemek için 
girdiği suda çırpın
maya başlamış, onu 
kurtarmak isteyen

babası Ömer 
Büke ile birlikte 
hayatını 
kaybetmişti. 
Sivil Savunma 
Arama 
Kurtarma Birlik 
Müdürlüğü 
ekipleri dün 
babanın cesedi
ni bulmuşlardı. 
Dün yapılan 
aramalarda 
liseli Kadir'in 
cesedi, olay | 
yerinden 1 kilo- L-~ 
metre uzakta suyun 
yüzeyine çıkmış 
halde bulundu.

Cumhuriyet Savcılığı, 
cenazeyi otopsi için 
morga kaldırdı.

Başına tuğla düşen inşaat 
işçisi ağır yaralandı

Bursalı taksiciler umuma açık durak istiyor

Bursa'da bir işçi, 
çalıştığı inşaatın 
asansöründen başına 
tuğla düşmesi 
sonucu ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Nilüfer 
ilçesindeki bir inşaat
ta çalışan Nurettin 
Arslan (19), babası

Parkta alkollü tartışma 
kanlı bitti: 1 yaralı

Bursa'da, bir parkta 
alkol aldıktan sonra 
tartıştığı arkadaşı 
tarafından bıçaklanan 
şahıs ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Teleferik 
Mahallesi'ndeki 
Çamlık içerisinde 
birlikte alkol alan

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Salih Arslan (45) 
ile birlikte harç 
karıştırdıkları sırada 
Z.D. (38) ve S.A. (25) 
isimli işçilerin 5. 
kata tuğla çıkardığı 
asansörden düşen 
tuğla Nurettin 
Arslan'ın başına 
isabet etti.

Kadir G. (49) ve 
Mesut K. (37), 
belirlenemeyen bir 
sebepten dolayı 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın büyümesi 
sonucu Mesut K., 
arkadaşı Kadir 
G.'yi belinden ve 
sol kalçasından 
bıçaklayarak kaçtı.

Ağır şekilde 
yaralanan genç, 
ambulansla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne kaldırıldı. 
Z.D.ve S.A. isimli 
şahısların ifadelerine 
başvuran polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Kanlar içerisinde 
yere yığılan Kadir 
G., olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekibinin müda
halesinin ardından 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 

BursalI taksiciler 
İstanbul, Ankara ve 
İzmir'de uygulanan 
"umuma açık durak 
uygulamasının" 
Bursa'da da uygulan
masını istedi.
Bursa'nın belirli nok
talarına yapılacak 

l 40'dan fazla umuma 
açık durak sayesin 
de, taksilerin yakıt 
masraflarının yarı 
yarı düşeceğini, 
bunun da vatandaşın 
yararına olacağını 
söyleyen Taksiciler 
Dayanışma Geliştir 
me ve Uygulama 
Derneği Başkanı 
Tuncay Seçkin, 
"Avrupa'da uygula 
nan bu proje saye 
sinde daha ekonomik 
hizmet verilmesini 
istiyoruz. Taksilerin 
boş dolaşması önle 
nerek trafik sıkışıklığı 
ortadan kalkacak 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi UKOME 
tarafından karar 
çıkartılması duru
munda hem iş barışı 
sağlayacağız, hem 
de gece gündüz 
tarifesini ortadan 
kaldıracağız" dedi. 
Bursa'da taksicilik 
yapan 650'den fazla 
esnafın projeye 
destek verdiğini 
belirten Seçkin, 
"Aldığı müşteriyi

gitmek istediği yere 
ulaştırdıktan sonra 
tekrar yeni bir müş
teri alabilmek için 
gerek trafik kuralları
na gerekse toplum 
kurallarına bazen hi 
çe sayan taksiciler 
Türkiye’de 2. sınıf 
insan olarak görül 
müştür. Bu olumsuz 
intihadan kurtulma 
nın yolu umuma açık 
duraklarla kaliteli 
hizmet vermekten 
geçiyor. Masrafları 
azaltmak için boş 
dönüşlerin önüne 
geçmek zorundayız. 
Mevcut sistemde 
durağından müşteri 
alan araç, müşterisi
ni bıraktığı noktaya 
kadar olan ücreti 
aldıktan sonra, 
durağına boş olarak 
geri dönmektedir. 
Uygulanacak proje 

sayesinde, 
müşteriyi istediği 
götüren taksici 
dönüşte umuma 
açık durakta başka 
bir müşteri bekle 
yerek maliyeti azalta
caktır. Taksilerden 
kaynaklandığı 
düşünülen yoğunluk 
en az yüzde 30 
oranında düşecektir. 
Bursa'da 650 taksi 
günde ortalama 
200 kilometre yol 
yaptığına göre kent 
trafiğinde 130 bin 
kilometre kat 
edilmektedir. Bu 
rakam aylık 3 bin 
900 kilometre, yıllık 
ise 46 bin 800 kilo
metre yola tekabül 
ediyor. Sadece 
yüzde 30 tasarruf 
edildiğinde 14 milyon 
kilometre boş 
dolaşımın önüne 
geçilecektir. Bunun 
taksicilere yakıt 
kazancı yıllık ortala
ma 2 milyon 100 bin 
YTL'dir. Bu meslek
taşların cebine kala
cak paradır. Araçlar 
daha az yol yapacağı 
için lastik, yedek 
parça, bakım ve 
işletim giderlerindeki 
tasarruflar 
eklendiğinde ortaya 
3 milyonluk tasarruf 
çıkmaktadır" 
diye konuştu.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR
■■ istiklal Caddesi Bora SokakıÇö rrez O■set n°=3/b gemlik™ Tel : (0.224) 513 96 83

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Fax: 0.224 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sıcak çarpmaları ölümle sonuçlanıyor Sünnette hijyene dikkat
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Halk 

« Sağlığı Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Şennur Dabak, 
sıcak çarpmalarının 
genellikle beyin 
hasarına bağlı ölümle 
sonuçlandığını belirt
ti. Sıcaklarla birlikte 
hastanelerin beyin 
kanaması geçiren 
hastaların akınına 
uğradığını söyleyen 
Doç. Dr. Şennur 
Dabak, insanların 
sıcaklara karşı 
dikkatli olmaları 
gerektiğini kaydetti. 
Doç. Dr. Dabak, 
"Sıcak çarpması 
vücut sıcaklığının 
hızlı bir şekilde 40 
derecenin üzerine 
çıkmasıyla, dalgınlık, 
uyum bozukluğu, 
bazen komaya kadar 
gidebilen tıbbi acil 
bir durumdur. Belirtisi 
kişinin cildinin sıcak 
ve kuru olmasıdır.
Kişinin hayatının 
devamı hızlı bir 
şekilde tanı 
konulup tedavi 
edilmesine bağlıdır. 
Genellikle beyin 
hasarına bağlı ölümle 
sonuçlanır" dedi. 
Sıcak çarpmasının 

I hastalardaki ilk belir
tisinin güçsüzlük, 

, dalgınlık ve sersemlik 
olduğunu, özellikle 
yaşlıların sıcaklardan 
vücut direncinin

* düşüklüğü nedeniyle 
daha çabuk ve sık

etkilendiğini ifade 
eden Doç. Dr. Dabak, 
"En fazla risk altında 
olanlar da kronik 
kalp-damar ve akci 
ğer hastaları, akıl yet
mezliği veya parkin- 
sonu olanlardır. Bu 
nun dışında; sosyal 
izolasyon altındakiler, 
alkol kullananlar, anti- 
depresan, antialerjik 
ve çoklu ilaç kul
lananlar sıcaklardan 
çabuk etkilenir" 
diye konuştu.
Sıcak çarpmasından 
korunmak için sıcak 
havalarda mümkün 
olduğunca güneş 
altında kalınmaması, 
zorunlu olmadıkça 
sokağa çıkılmaması, 
ev veya işyerinin 
sürekli havalandırıl
ması gerektiği tavsi 
yelerinde bulunan 
Dabak, şu bilgileri 
verdi: "Mümkünse 
klima kullanmak, 
sıvı kaybını azaltmak 
için su, meyve 
suyu, soda gibi 
sıvı içecekler almak, 
sokağa çıkıldığında 
teri emebilen pamuk

lu açık renkli 
giysiler giymek, 
şemsiye veya geniş 
kenarlı şapka kullan
mak, aşırı efor 
gerektiren sporlar
dan, uzun yürüyüşler
den kaçınmak ve sık 
sık dinlenmek için ara 
vermek faydalı olur. 
Aile fertleri; kronik 
hastalığı olanlar, 
sıcaktan çabuk 
etkilenenler ve yaşlı 
bireylerle biraz 
daha fazla ilgilenmeli. 
Bu kişilerin genel 
durumunda bir 
bozulma hissedil 

diğinde en yakın 
sağlık kurumuna 
götürülmeleri faydalı 
olur. Ayrıca, sıcak 
çarptığında; birey 
sıcaktan alınıp serin 
ve gölgeli bir yere 
taşınmalı. Elbiseleri 
çıkarılıp ıslak bir 
bezle vücudu silin- 
meli. Başına soğuk 
kompres uygulan
malı, ateşi düşürülm
eye çalışılmalı. 
Devam ederse 
sağlık kuruluşuna 
başvurulmalı."

Okulların tatil 
olmasıyla birlikte 
sünnet birçok ailede 
gündemi işgal 
ederken, hastane 
lerde üroloji uzman
ları ve genel cer
rahların yaptığı 
operasyonlarla hem 
çocuklar hem de 
aileler enfeksiyondan 
uzak rahat bir sünnet 
imkanına kavuşuyor. 
Doruk Tıp Merkezi 
Üroloji Uzmanı Dr. Ali 
Sökmen, sünnet için 
2 yaş altı ve 6 yaş 
üstü dönemin en 
uygun zaman oldu 
ğuna dikkat çekerek, 
"Sünnet penisin 
başını saran deri 
tabakasının cerrahi 
yolla kesilerek alın
ması ve kalan doku
nun dikilerek onarıl
masıdır. 2-6 yaşları 
arasında çocukların 
uyumsuz olmaları ve 
ruhsal açıdan olum
suz etkilenmeleri 
sebebiyle mecbur 
kalmadıkça sünnet 
yapılmamalıdır. Yeni 
doğan döneminde 
özellikle yaşamın ilk 
2 haftasında psikolo
jik travma oluşturma
ması ve bebeğin hızlı 
iyileşme sürecinden 
ubıkyr favsıye 
edilebilir. Uygun yaş
taki çocuklarla sün
net kararı birlikte 
alınmalı ve doktor 
tarafından işlem 
öncesinde muayene 
edilmeli ve bil
gilendirilmelidir.

Muayenede sünnete 
engel problemler, 
idrar kanalı çıkış 
deliğinin aşağıda 
veya yukarıda olması 
varsa tespit edilerek 
uygun işlem için 
ebeveynler yön
lendirilir. Çocuğun 
kanama, alerji ve 
diğer tıbbi değerleri 
kontrol edilmelidir. 
Yapılacak cerrahi 
işlem mümkün 
olduğunca 
psikolojik travma 
oluşturmadan, 
steril şartlara uygun 
ortamlarda ve 
aletlerle yapılmalıdır. 
Çocuğun operasyona 
daha rahat girmesi 
için sakinleştirici 
ilaçlar işlem öncesi 
uygulanabilir. 
Sünnetin birçok tıbbi 
faydaları vardır. İdrar 
yolu enfeksiyonu 
daha az gözlenir. 
Bulaşıcı hastalık riski 
azalır. Sünnet olan 
erkeklerin eşlerinde 
rahim kanseri riski 
daha azdır. Penis 
kanseri sadece sün
net olmayan erkek
lerde gözlenir. Özel
likle uzmanı olmayan 
kişilerce yapılan sün
netlerde problemler 
uıu^aûıfn. En öııeniıi 
problemler; kanama, 
yetersiz steril şartlara 
bağlı enfeksiyon ve 
bulaşıcı hastalıklara 
maruz kalma, şekil 
deformitesi ve 
düzeltilemeyen kalıcı 
sakatlıklardır. Ayrıca

çocuk iyice bil
gilendirilmeden 
yapıldığında psikolo
jik sıkıntılara da yol 
açabilir. Sünnetin 
maksadına uygun ve 
huzurlu bir şekilde 
yapılabilmesi için 
steril ortamlarda ve 
aletlerle, uzman 
hekim tarafından 
yapılması gereklidir" 
diye konuştu. 
Kamuoyuna lazer 
teknolojisi gibi 
ibarelerle sünnette 
yeni bir metot 
geliştirilmiş 
havasının 
verilmesinin de 
yanlış olduğuna 
dikkat çeken 
Dr. Ali Sökmen, 
"Böyle bir teknoloji 
söz konusu değildir. 
Çünkü sünnette uçta
ki kısım, cerrahi bir 
şekilde bisturi ile 
kesilmektedir. 
Kesildikten sonra 
büyük damarlar cer
rahi olarak dikilmek
te, küçük kanamalar 
ise kotar sistemi ile 
kısmen yakılarak 
izole edilmektedir. 
Bazı uygulamalarda 
komple koter ile 
kabuğun yakılarak 
ayrılması uygulaması 
da denenip, yüksek 
ısılı kotar sistemi ile 
ayırmaya lazer 
teknolojisi denilse . 
de, bu ilmi olarak z 
mahzurlu görülmekte 
ve kesinlikle tavsiye 
edilmemektedir" 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli 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
Yenikapi (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.Savc ılığı 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 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 Yalnyz 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

20 Haziran 2007 Çarşamba 
ENGİN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 1/B 

Tel. 513 37 16 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2780 

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)



20 Haziran 2007 Çarşamba Gemlik KMrffez Sayfa 14

Gemlikle modern bir akaryakıt istasyonu

Seyfettin SEKERSÖZ

gerçekleştiriyor. 
İlçe girişinde pırıl 
pırıl bir akaryakıt 
istasyonunun açıl

ması vatandaşlar 
tarafından 
memnunlukla.
karşılandı

Gemlik Dörtyol 
kavşağında araç 
sahiplerine BP 
markasıyla hizmet 
veren firma, şirket 
ile anlaşmazlığa 
düşünce piyasaya 
yeni giren Ciner 
grubuna ait 
Akpet ile analaştı. 
Dörtyol kavşağında 
Gemlik Yalova 
asfaltının yükselmesi 
nedeniyle çukurda 
kalan akaryakıt istas 
yonu işletici firma

Marpet, büyük 
masraflar yaparak 
istasyonu modern 
hale getirdiler.
Yaklaşık 4 aydır 
yenilenme çalış
malarını yürüten 
Marpet, ilçe girişine 
yaptığı modern 
akaryakıt istasyonu 
geçtiğimiz günlerde 
hizmete açtı.
Akpet market ve 
bürolarını yenilerken, 
akaryakıt alanlara 
araç yıkamayı da 
ücretsiz olarak 
fırçalı sistem ile
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Kuruluş:1973

^yücebilgîli
# İLKÖĞRETİM OKULUM# 1997

“Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer"

Adres : Radar Cad. No: 170 Yalova
Tel : 0 226 811 04 74

Sosyal Bilimler Olimpiy adında 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADAIVA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA
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Fakirin kömürü 
dağıtılmaya başlandı 
Kaymakamlık Sosyal Yardım 
laşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından yoksul vatandaşla 
ra dağıtılan 1200 ton kömür 
geldi. Vatandaşların en geç 15 
gün içinde kömürlerini 
almaları istendi. Sayfa 2’de

Seçime katılacak milletvekili adaylarının kesin listesi ilan edildi.

Kesin aday listeleri açıklandı
Yüksek Seçim Kurulu, 

22 Temmuz 2007 günü yapılacak 
olan erken milletvekili seçimlerine 
katılan siyasi partilerin kesin 
aday listelerini yayınladı. 
Gemlikli adaylardan DP adayı 
Peyami Çağlar’ın onuncu 
sıradaki yeri 11. sıraya kayarken, 
AKP’de Mehmet Altan Karapaşa 
oğlu 2. CHP’den Emir Birgül 6. 
GP’den Ali Osman Yavuz’un 3. 
sırada yerlerini korudular.

Mehmet Altan 
Karapaşaoğlu AKP

Emir Birgün 
CHP Bursa

6. sıradan aday

Peyami Çağlar DP 
Bursa

11. sıradan aday

Ali Osman Yavuz 
GP Bursa

3, sıradan adayHaberi sayfa 3’de Bursa 2. sıradan aday

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Seçim tahminleri
22 Temmuz seçimleri yaklaşırken, parla

mentoya girecek siyasi partilerle ilgili tahmin
ler yapılıyor.

AKP, CHP ve MHP’ye garanti gözüyle 
bakılırken, DP ile GP’nin durumu kuşkulu 
bulunuyor.

2002 seçimlerinde yüzde 9 oy alarak bara
jı geçemeyen DYP, -yeni adı DP oldu- önü 
müzdeki seçimlerde barajı aşarsa, parlamen
toda AKP, CHP, MHP ve DP ile bağımsızlardan 
oluşan bir tablo oluşacak.

Bu yeni koalisyon hükümetleri döneminin 
başlangıcı demektir. Devamı sayfa 5’de

Bursa Valiliği 
gösteriye 

yürüyüşlerle ilgili 
genelge yayınladı 
Seçim dönemi 
yaklaşırken ortaya 
çıkabilecek sorun
lara engel olmak 
amacıyla Bursa 
Valiliği gösteri, 
yürüyüş ve toplantı 
yapılabilecek yerleri 
yeniden düzenledi. 
Haberi sayfa 2’de

Oy pusulası ihalesinde usulsüzlük iddiası
ATO Başkanı Sinan Aygün, oy pusulası basım ihalesine ilişkin şikayetler aldıklarını belirtti. 8’de

süper Yaz Kampanyası!

(Stanöart ' PerFormans < MİNİbüs' Kam/oimet < Midibüs) 
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 11 75

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ölçü ve tartı 
aletlerinin yıllık 

muayeneleri 
yapılıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafın
dan yoksul vatandaşlara dağıtılan 1200 ton kömür geldi. 

Vakfa isimleri yazdırmış olan vatandaşların muhtarlıklardan 
alacakları fişler ile birlikte en geç 15 gün içinde almaları istendi

Gemlik Belediyesi 
tarafından ilçe 
içinde esnafların 
kullandığı ölçü ve 
tartı aletlerinin 
yıllık muayeneleri 
yapılıyor.
Belediye Meclis 
Salonu yanında 
başlayan muaye 
neler Cuma gününe 
kadar sürecek.
Bursa Osmangazi 
Belediyesi Ölçü ve 
Ayar Memuru 
Emin Süküt 
tarafından yapılan 
muayenelerden 
ücret alınmıyor. 
Muayenesiz tartı 

ve ölçü aleti 
kullanmanın 
cezalarının çok 
düşük olması 
nedeniyle elde 
bulunan bu tür 
aletlerin muayeneye 
getirilmediği 
dikkat çekerken, 
özellikle hiç 
kullanılmamış 
eski kayıtlı tartı 
aletlerinin 
getirildiği 
işyerlerinde 
kullanılan yeni . 
tartı aletlerinin 
ise kayıt altında 
olmadığından 
kaçak kullanılmakta 
olduğu tahmin 
ediliyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kaymakamlık Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma vakfı 
tarafından fakirler 
için getirilen 
kömürler dağıtılmaya 
başlandı.
Gemlik Belediyesinin 
kamulaştırdığı 
dere boyundaki 
eski hayvan 
pazarının olduğu 
yere indirilen 
kömürler Vakıf 
tarafından isimleri 
muhtarlıklara 
bildirilen 
vatandaşlara veriliyor. 
Muhtarlıklardan 
isimleri belirlenen 
kişilere verilen 
fişler görevlilere 
verilerek kömürler 
alınıyor.
Geçtiğimiz yıl 
1000 ton getirilen 
ve 2000 aileye 
500'er yüz kilo 
dağıtılan kömür 
bu yıl 1200 
ton getirilerek 
2000 aileye 600'er 
kilo kömür 
dağıtılıyor.
Dağıtımları başlayan 
kömürleri almak için 
isimlerini Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı’na 
yazdırmış olan 
kişiler bağlı 
oldukları mahalle 
muhtarlıklarına 
giderek alacakları 
fişlerle kömürlerini 
en geç 15 gün içinde

almaları gerekiyor. 
20 kilogramlık 
torbalar içinde 
TKİ Ege Linyitleri

İşletmeleri'nin 
Manisa Soma 
Tesisleri’nde 
torbalanan

Preslenmiş Briket 
kömüründen 
300'ar torba 
dağıtılıyor.

Bursa Valiliği gösteri 
ve yürüyüşlerle ilgili 

genelge yayınladı
Bursa'tla li okula Sem Bari

Seçim dönemi yak
laşırken ortaya 
çıkabilecek sorunlara 
engel olmak 
amacıyla Bursa 
Valiliği gösteri, 
yürüyüş ve toplantı 
yapılabilecek yerleri 
yeniden düzenledi. 
Bursa Valisi Nihat 
Canpolat'ın imzası 
ile yayınlanan 

genelgeye göre 
kentte bulunan 
toplantı alanları, 
gösteri yürüyüş 
güzergahları yeniden 
gözden geçirildi.
Yayınlanan 
genelgeye göre 
Osmangazi İlçesinde 
Şehreküstü 
Meydanı, Gökdere 
Bulvarı, Yıldırım

İlçesinde 
Ertuğurulgazi 
Meydanı, Kasım 
Önadım Bulvarının 
Volkan Caddesi 
ile kesiştiği alan, 
Nilfüfer ilçesi Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvarı'nın Tuna 
Caddesi ile kesiştiği 
yer toplantı alanı 
olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı, 
2006-2007 eğitim 
öğretim yılı sonunda 
6 ilden 950 okula 
beyaz bayrak verdi. 
Temizlik ve hijyen 
kurallarının 
denetlendiği ve 
temiz okul olma 
hakkı kazanan 
illerin başında

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İzmir geldi.
İzmir'de 193 okul 
beyaz bayrak alırken 
onu sırasıyla 
144 okulla İstanbul, 
46 okulla Bursû, 
44 okulla Eskişehir, 
26 okulla Denizli 
ve 33 okulla Ankara 
takip etti.
Milli Eğitim

Bakanlığı ile 
Sağlık Bakanlığı 
arasında yapılan 
protokol 
kapsamında 
ilköğretim ve lise 
okullarına temizlik 
ve hijyen konusunda 
teşvik edilmesi 
amacıyla bir proje 
hazırlandı.
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Seçime katılacak milletvekili adaylarının kesin listesi ilan edildi.
YazıYORUM

Kesin aday listeleri atıtotlı
Yüksek Seçim Kurulu, 22 Temmuz 2007 günü yapılacak 

olan erken milletvekili seçimlerine katılan siyasi partilerin 
kesin aday listelerini yayınladı. Gemlikli adaylardan DP adayı 
Peyami Çağlar’ın onuncu sıradaki yeri 11. sıraya kayarken, 
AKP’de Mehmet Altan Karapaşaoğlu 2. CHP’den Emir Birgül 6. 
GP’den Ali Osman Yavuz’un 3. sırada yerlerini korudular.
22 Temmuz'da 
2007 tarihinde 
yapılacak milletvekili 
genel seçimlere 
katılacak milletvekili 
adaylarının kesin 
listeleri ilan edildi. 
Yüksek Seçim 
Kurulu, 85 seçim 
çevresine ait mil
letvekili kesin aday 
listelerini bağımsızlar 
da dahil "www.ysk. 
gov.tr” internet 
adresinden yayınladı.

OY PUSULALARI 
DAĞITILIYOR 
Seçim takvimine 
göre, birleşik oy 
pusulalarının 
dağıtımına da 
başlandı.
Gümrük kapılarında 
oy verme işlemi de 
25 Haziran Pazartesi 
günü başlayacak. 
Bundan sonra 
seçim takvimi 
şöyle işleyecek: 
10 Temmuz'da,

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ BURSA 
MİLLETVEKİLİ KESİN ADAY LİSTESİ

1- FARUK ÇELİK
2- MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU
3- HAYRETTİN ÇAKMAK
4- MEHMET EMİN TUTAN
5- CANAN CANDEMİR ÇELİK
6- MEHMET TUNÇAK
7- SEDAT KIZILCIKLI
8- ALİ KOYUNCU
9- ALİ KUL
10- MEHMET OCAKDEN
11- CENNET CANKILIÇ
12- MUSTAFA DÜNDAR
13- MUHAMMET MÜFİT AYDIN
14- AHMET YAŞAR AKBEY
15-TÜLİN KARA
16- GÖKAY BİLİR

DEMOKRAT PARTİ BURSA
MİLLETVEKİLİ KESİN ADAY LİSTESİ

1-TURHAN TAYAN
2- KEMAL CANTÜRK
3- HARUN AKIN
4- AHMET OKUR
5- ALİ YEKTA ER
6- AHMET MURAT ÜNAL
7- FERRUH KAYA
8- HATİCE AMAN
9- YILDIZ YURTTAŞ
10- MURAT KARAMAN
11- PEYAMİ ÇAĞL A R
12- İSMAİL ANIL
13- RAGİP CEYLAN
14- NEDİM ÖZBALABAN
15- AHMET CEM ÖZKARDAŞ
16- COŞKUN GENÇ 

siyasi partilerin 
radyo ve televizyonda 
propoganda sıralarının 
belirlenmesi için 
Yüksek Seçim 
Kurulu'nda kura 
çekilecek.
11 Temmuz Çarşamba 
günü seçmen 
bilgi kağıtlarının 
seçmenlere dağıtımı 
tamamlanacak, 
12 Temmuz' da 
ise seçim propogan- 
dası ve yasakları

başlayacak.
18 Temmuz 2007 
Çarşamba günü, 
İlçe seçim 
kurulları, malzeme 
torbalarını Sandık 
Kurulu başkanlıklarına 
teslim edecek 
ve göreve hazır 
duruma getirilecek.
21 Temmuz 
Cumartesi günü, 
seçim propogandası 
saat 18.00'de 
sona erecek.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ BURSA 
MİLLETVEKİLİ KESİN ADAY LİSTESİ

1- ONUR BAŞARAN ÖYMEN
2- KEMAL DEMİREL
3- ABDULLAH ÖZER
4- MEHMET KÜÇÜKAŞIK
5- ALİ NİHAT IRKÖRÜCÜ
6- EMİR BİRGUL
7- CESİM ALPTEKİN
8- ERDAL ALTUN
9- DİNDAR SEZGİN
10- MEHMET ERBABACAN
11- HAŞAN İLTER
12- MEHMET MORSÜNBÜL
13- ONUR İÇER
14- NEJAT YAHYA
15- EFLATUN ÇELİK
16- ABDULLAH BUYÜKIŞIKLAR

GENÇ PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ 
KESİN ADAY LİSTESİ

1- MİYASER NURSUM ÖZŞAHİN
2- İLYAS KAYA
3- ALİ OSMAN.YAVUZ
4- BÜLENT GÖKGÖZ
5- AHMET PAMPU
6- MEHMET YILMAZÇAM
7- FEVZİ BORA
8- MEHMET SAFA KIRICI
9- TÜLİN DEMİR BİRER
10- ALİ GENÇ
11- MAHMUT BOZKURT
12- HARUN OZDEMİR
13- ALİ ÖZGÜR
14- NAİL ZEYBEK
15- NİHAT KARADENİZ
16- MÜRÜVVET ERKUL

’K I •• D'Ş Hekimi
Özcan VURAL

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

Meydan onlara kaldı!....

Cumhuriyet tarihinin asayiş bakımından 
en kötü dönemini yaşıyoruz.

Ve gelişmeler, çare getirecek bir sil 
kinişin yaklaştığı ümidini vermek şöyle 
dursun, cehennemin dibine doğru yuvar
lanmakta olduğumuzu işaret ediyor.

Cezalar hafif kaldı....
Özel güvenlik personeli tarafından koru 

nan siteler dışında son birkaç yılda hırsız 
girmemiş ev ve iş yeri neredeyse kalmadı 
büyük kentlerimizde.

Sokaklar gaspçılar ve kapkaççılar tarafın
dan işgal edilmiş haldedir.

Her kuytuda bir sapık gizleniyor olabilir.
Bu CMUK yasaları bize fazla büyük geli 

yor.
Toplumda kaos yarattı..
Polis örgütünün yeniden yapılanmaya 

muhtaç olduğunu görmemek için insanın 
yalnız gözü değil vicdanı da kör olmalı.

Yasalarımızdaki cezaların suçları caydır
mak için mutlaka ve en kısa zamanda ağır
laştırılması gereği ortada..

Ve bu ihtiyaç her gün kâh bir apartmanın 
girişinde, kâh bir mahkeme koridorunda 
çığlık çığlığa kenefini' ûeıTı ediyor.

Yedi ay önce Ankara'da çatışan iki gru 
bun sıktığı kurşunlardan biri, beş çocuk 
annesi bir kadının boynuna saplandı, onu 
ölmekten beter bir yaşama mahkûm etti.

Aletlere takılı felçli vücudu ile nasıl ve ne 
kadar?..

Allah yardımcısı olsun.
Dün cinayetten beter bu suçun zanlılarını 

mahkeme serbest bıraktı.
Kararı duyunca hayatı söndürülen beş 

çocuklu kadının yakınları isyan ettiler adli 
yede.

Kocası "Bu nasıl adalet" diye bağırdı, 
"Hakkımızı almak için dağa mı çıkalım!"

Haydutlar sokağa sahnırken hak aramak 
için seslerini yükseltenler Terörle Müca 
dele Şubesi'nin nezarethanesine ka patıl 
dılar.

Kışkırtan, iç sızlatan, trajik bir çelişki...
Ortada hızla büyüyen bir toplumsal so 

run var.
Yargıdan siyasete, sivil örgütlerden poli 

se herkese görev düşüyor.
Ama bunun için iyi niyet lâzım.
Yasalar yeterli mi?
Tarikat kadrolaşması gerçekten polis ör 

gutunu bitirdi mi?
Namuslu cevaplar gerekiyor.
Meclis İçişleri Bakanı hakkında verilen 

gensoruyu görüşmek üzere toplandı.
Böyle bir tabloda İçişleri Bakam'nı 

koltuğunda tutmak demokrasiye takla 
attırmak, halkı hor görmektir.

Yandaşını korumak uğruna, yerine yakış
mayanları tutmak, zarar veriyor.

Ama gördük ki, aynen korktuğumuz oldu. 
Asayiş de yarın, tabii ki bugünden daha 
kotu olacak!

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KBrfez ABONE OLUN 

OKUTUN 
OKUYUN

http://www.ysk
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Çalıntı kredi kartıyla 
alışveriş yapan zanlı 

kameralara yakalandı
Bıirsa Arap turistleri bekliyor

Bursa'da doktordan 
çaldığı kredi kartı ile 
kuyumcudan 
altın alırken güvenlik 
kamerası tarafından 
görüntülenen 
hırsızlık zanlısı 
polis tarafından 
yakalandı.
Zanlının hasta 
rolünde gittiği 
işyerlerinde, 
doktor, hemşire 
ve hatta muayene 
olmaya gelen 
hastaların çanta ve 
değerli eşyalarını 
çaldığı belirlendi. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi İlçesi'ne 
bağlı Altıparmak 
Caddesi üzerindeki 
4 ayrı doktorun 
muaynehanesine 
"hastaymış" gibi 
giden A.S. (41),

L.Ö. ve M.A. 
isimli 2 doktor ile 
3 sekreter ve 
muayene olmak 
için gelen 4 ayrı 
hastanın çantaların
dan bin 600 YTL, 
300 Euro, kredi 
kartları ve 6 adet 
cep telefonu 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Doktor ve hastaların 
ifadeleri doğrul
tusunda şoruşturma 
başlatan Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık 
Büro Amirliği 
Ekipleri M.A. isimli 
doktorun kredi 
kartından Osmangazi 
ilçesindeki bir 
kuyumcudan bin 
200 YTL'lik 
harcama yapıldığını 

tespit etti. 
Kuyumcunun 
güvenlik kamera 
kayıtlarını izleyen 
polis daha önce 
20 ayrı hırsızlık 
olayından sabıkası 
bulunan A.S.'nin 
kimliğini belirledi. 
Bunun üzerine 
operasyon başlatan 
güven timleri, zan
lının Yavuzselim 
Mahallesindeki 
evini takibe 
başladı.
Hırsızlık zanlısı 
A.S., akşam saat
lerinde alışveriş 
çantalarıyla 
evine dönerken 
yakalandı.
Zanlı emniyet 
müdürlüğündeki 
sorgulamasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Arap ülkelerinden 
turistlerin gözde 
mekanı olan 
Bursa'ya bu yıl 
sıcakların da artması 
ile 35 bin civarında 
turist beklendiği 
bildirildi.
Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği 
(TURSAB) Bölge 
Başkanı Haşan 
Erdem, Arap 
turistlerin çok 
zengin olanlarının 
Bursa'daki 
otellerde kaldığını 
ancak orta gelir 
grubunda ve 
çok çocuklu olan
larında apart otel 
ve özel daireleri 
tercih ettiklerini 
söyledi. Erdem, 
"Biz Bursa'da iki 
daire sahibi olan, 
yaz aylarını 
yazlıklarında 
geçirecek olan 
vatandaşlarımızdan 
bu evlerini

TURSAB üyesi 
seyahat acentalarına 
bildirmelerini 
istiyoruz. Bursa'da 
bir apart otel için 
rezervasyonlar 
tamamen yapıldı. 
Çağrımıza uyup 
40 dairesini apart 
otele çeviren 
Formback de 
seyahat acentaları 
ile çalışıp bu yerleri 
turistler için açtı. 
Ancak bu rakamlar 
yeterli, gelmiyor. 
Ev sahiplerinden 
bu konularda 
hassasiyet 
bekliyoruz" dedi. 
Bursa Erzurum 
seferlerinin aksaklık
ların giderilmesi 
ile 1 Temmuz'da 
başlamasının 
sevindirici olduğuna 
temas eden Haşan 
Erdem, “Bundan 
sonra yaz aylarında 
Başbakanımızın feri
bot iskelesi açılışın

da söz verdiği 
Bursa Antalya 
ve Diyarbakır < 
seferleri gelecek. 
Havaalanının 
hareketlenmesi 
ile turizmin de 
canlanacağını ümit 
ediyoruz. Eskiden 
Anadolu'nun birçok 
şehrinden insanlar 
kaplıcalarında istira
hat ve tedavi için 
Bursa'ya gelirlerdi. 
Bu seferlerin 
hızlanması ile yine 
Bursa'da iç turizm 
anlamında canlılık 
olacağını tahmin 
ediyoruz. Bursa’da 
otellerin doluluk 
oranı yüksek 
seyrediyor. Yeni 
yatırımlar ile 
Bursa'nın kültür 
ve kongre turizmini 
de geliştirerek 
Türkiye'nin gözde 
mekanlarından 
birisi olacağını 
düşünüyoruz" dedi.

Karacabey 
Bursa yoluna 
cifi yönlü ulaşım

Karacabey-Bursa yolunun 
Yenikaraağaç-Bursa 
kesiminin 9-11. kilomet 

releri arasındaki asfaltla
ma çalışmaları nedeniyle 
ulaşımın bölünmüş yolun 
bir bölü münden iki yönlü 

olarak sağlandığı 
bildirildi.
Diyarbakır-Silvan yolunun 
8-13. kilometreleri arası 
ile Silvan geçişindeki yol 
yapım çalışmaları nede 
niyle sürücülerin trafik

işaret ve işaretçilerine 
dikkat etmeleri gerekiyor. 
Güzelbahçe-Seferihisar- 
Doğanbey yolunun 23-42. 
kilometreleri arasında, 
askeri birliklerin topçu 
atışları tatbikatı nedeniyle

07.00-20.00 saatleri 
arasında yolun, 
trafiğe kapalı olduğu 
belirtilen açıklamadı, 
ulaşımın Karakoç 
yolundan sağlandığı 
bildirildi.
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Dr, Ziya Kaya Mahallesi Muhtarı Enver Çelik'in acı günü
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Muhtarı 
Enver Çelik'in eşi 
Nazire Çelik 
(50) vefat etti.
Yaklaşık 10 yıldan 
beridiyaliz

rahatsızlığı 
nedeniyle tedavi 
görmekte olan 
3 çocuk annesi 
Nazire Çelik, 
önceki akşam 
evinde aniden 
rahatsızlandı. 
Muammer

Ağım Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Nazire 
Çelik kurtarılamadı. 
Gemlik'in en 
eski muhtarlarından 
biri olan Enver 
Çelik'in eşi 
Nazire Çelik,

bugün öğle 
namazını 
müteakip 
kılınacak 
cenaze namazı 
sonrasında ilçe 
mezarlığında 
toprağa 
verilecek.

TSK’den senaryo tartışmalarına tepki
Genelkurmay, senaryoların TSK ile ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.
Genelkurmay Başkan 
lığı, ABD'de faaliyet 
gösteren Hudson 
Düşünce Kuruluşu' 
nun Türkiye ile ilgili 
ortaya attığı senar 
yoların Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) ile 
ilişkilendirilmesine 
tepki gösterdi. 
Genelkurmay Başkan 
hğı'ndan yapılan 
açıklamada, konuyla 
ilgili yayımlanan 
haberin gerçeği yan
sıtmadığı belirtilerek, 
"Türk Silahlı Kuvvetle 
ri tarafından da kabul 
edilmesi mümkün 
olmayacak böyle bir 
senaryodan yola 
çıkılarak yapılan açık
lama ve yorumların 
hangi amaca hizmet

ettiği, üzerinde 
düşünülmesi gereken 
bir husus olarak 
değerlendirilmekte
dir." denildi. 
Genelkurmay 
Başkanlığı, Hudson 
Düşünce Kuruluşu'n 
da dile getirildiği öne 
sürülen ve Türkiye* 
nin Kuzey Irak'a mü 
dahalesini de içeren 
senaryo ile ilgili tar 
tışmalara yanıt verdi. 
Senaryo'nun tartışıl 
dığı toplantıda Türk 
Silahlı Kuvvetleri per
sonelinin de bulun
duğu iddialarına yanıt 
verilen açıklamada, 
Genelkurmay Strate 
jik Araştırmalar ve 
Etüd Merkezi heyeti 
nin planlı bir ziyaret

amacıyla ABD'de 
bulunduğu ve 
ziyaretin söz konusu 
toplantı ile ilgili 
olmadığı belirtildi. 
"Toplantıyla ilgili 
Haberler Maksatlı” 
Açıklamada, toplantı 
ile ilgili haberin gerçe 
ği yansıtmadığı ve 
maksatlı olduğu belir
tilerek, "Toplantıyı 
gündeme taşıyan 
basın mensubu 
tarafından iddia 
edilen: 'Türkiye'ye 
teslim edil mesi 
düşünülen terö 
ristlerle ilgili haber' 
tamamen hayal ürünü 
olup, yalanı yalanla 
örtme ve hedef sap
tırarak kurumlan kar
alama amacını taşı

maktadır." denildi. 
Toplantıya katılan 
askeri ataşenin 
Türkiye'nin Irak'a 
yönelik görüşlerinin 
dışında hiçbir 
ifade kullanmadığının 
vurgulandığı 
açıklamada, 
"Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından 
da kabul edilmesi 
mümkün olmayacak 
böyle bir senaryodan 
yola çıkılarak 
yapılan açıklama ve 
yorumların hangi 
amaca hizmet 
ettiği, üzerinde 
düşünülmesi 
gereken bir husus 
olarak değer
lendirilmektedir." 
denildi.

Güne Bakı
I Kadri GÜLER
I kadri_guler@hotmail.com

Seçim tahminleri
DP baraj altında kalıp, Genç Parti barajı 

aşarsa bu kez AKP, CHP, MHP ve GP ile 
bağımsızlardan oluşacak bir parlamento 
göreceğiz.

Böyle bir siyasi tabloda hükümeti kimler 
kurabilir.

AB ve ABD’ye tam teslimiyetçi bir AKP ile 
kim koalisyon ortağı olmak ister?

Bence ilk arayışlar, AKP’yi dışarıda 
bırakacak, CHP eksenli bir hükümet arayışı 
olacaktır.

CHP + MHP + DP veya CHP+MHP+GP 
koalisyonları kurulabilir.

Genç Parti barajı aşabilirse mutlaka koa 
lisyonların içinde olmak isteyecektir.

Son günlerde ortaya atılan bir formül ise 
AKP+ bağımsızlar formülüdür.

Güneydoğuda DTP’sinin seçime 
girmesinin engellenmesinden sonra kürt 
kökenlilerin bağımsız adaylıklarını koyması 
sonucu bu bölgelerden en az 20 bağımsız 
milletvekilin seçilme olasılığı var.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 
geçtiğimiz günlerde gazetecilerin bir sorusu 
üzerine, kürt kökenli siyasi partilerin parla
mentoya girmesi halinde ayrılıkçı davran- 
mayıp, sisteme entegre olduklarında 
hükümeti birlikte kurabileceklerini ima 
etmiş.

Olur mu olur?
Bu tartışma götürecek bir konu.
Seçim propagandaları başlayıp, meyanlar 

dolduğunda parlamentonunda az çok şekli 
belli olacak.

OzKflffl OTOMOTİVDİ
KAMPANYA

Sava ve Matador marka lastikler

1OMM
K.D.V. DAHİL 

NAKİT FİYATLARIDIR.•g» Taksit seçenekleri ve 
detaylı bilgi için bizi arayın.

İIRELLJ
Körfez Baytaş Sitesi A/Blok No:2 - GEMLİK 
TEL: 0.224 513 73 93 - 514 47 70
FAX: 0.224 514 40 44 -www.ozkaya.web.tr

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
YAZ KURSU AÇILIYOR

KİMLER KATILABİLİR ?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

M

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR?
Yüzme branşı haftada 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR ?
KURS ÜCRETİ AYLIK (24) SAAT
Yüzme 160 YTL.

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR ?
1 .Dönem : 2 Temmuz - 27 Temmuz - -*^^0
2 .Dönem : 30 Temmuz - 24 Ağustos ^=>

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM ?
18 Haziran 2007 tarihinden itibaren 
okulumuza gelerek kursa kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel: 513 50 84 web: 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.ozkaya.web.tr
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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CHP’den ‘Pusula 2007’ bildirgesi
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, “Pusula 
2007” adını verdikleri 
seçim bildirgesini 
kamuoyuna açıkladı. 
CHP bildirgesinde, 
“onurlu bir dış politi
ka” izleneceği, çiftçiye 
ve besicilere verilen 
tarımsal desteklerin 2 
katına çıkartılması 
vaad ediliyor.
Bildirgenin sıradan bir 
seçim bildirgesi olma 
dığını ifade eden Bay 
kal, bildirgeye “Pusu 
la” adını verdiklerini, 
Türkiye'ye bir “pusu
la” sunduklarını kay
detti. Seçim bildirgesi
ni CHP Genel Merke 
zi'nde, kurmaylarıyla 
birlikte açıklayan Bay 
kal, tek başına iktidar 
hedeflediklerini belir 
terek, “72 milyondan 
oy istiyoruz” dedi. 
Baykal, Pusula 2007 
bildirgesinden ana 
başlıklar hakkında 
bilgi verdi
Basın toplantısına, 
CHP'nin yeni yüzleri 
Prof. Dr. Nur Serter, 
İlhan Kesici'nin yanı 
sıra Genel Başkan 
Yardımcıları Eşref 
Erdem, Mustafa 
Özyürek, Genel 
Sekreter Önder Sav, 
Genel Sekreter 
Yardımcıları Cevdet

Selvi, Bihlun 
Tamaylıgil, Algan 
Hacaloğlu, eski 
DSP'li Emrehan Halıcı, 
Nesrin Baytok ve bazı 
milletvekili adayları da 
katıldı. Baykal, Pusula 
2007 bildirgesi için, 
“Bu program, 
Türkiye'yi restore 
etme projesidir, reha- 
bilite etme projesidir, 
güçlendirme ve ayağa 
kaldırma programıdır. 
Vatandaşlardan buna 
destek istiyorum” 
dedi. CHP bildirgesin
den seçmene vaad 
edilen bazı konu 
başlıkları şöyle: 
TERÖRÜN KAYNAĞINI 
KURUTULACAK 
"Teröre son verilecek, 
Türkiye'nin bütün
lüğüne sahip çıkıla
cak. Terörün kaynağı 
kurutulacak. Şehit 
ailelerinin gözyaşları 
dinecek. Türkiye'ye 
yönelik tehditlere 
kararlılıkla karşı 
konulacak.
ŞEFFAF 
KARAKOLLAR

Sokaklar kapkaççıya 
teslim edilmeyecek, 
Türkiye huzurun ülke
si olacak. Kapkaç, hır 
sizlik, soygun ve orga 
nize suçlarla etkin 
mücadele yürütüle
cek, halkımızın mal ve 
can güvenliği sağla 
nacak. Toplumsal 
destekli güvenlik sis
temi ve şeffaf semt 
karakolları ile güvenlik 
kentleri yaratılacak. 
Muhtarlık sistemi hal 
ka en yakın hizmet biri 
mine dönüştürülecek. 
LAİK CUMHURİYET 
KORUNACAK
Halkla birlikte, Atatürk 
ilke ve devrimlerine, 
laik ve demokratik 
Cumhuriyetin kazanım 
larına, ulusal bütünlük 
ve bağımsızlığa, 
Türkiye'nin çıkarlarına 
sahip çıkılacak.
Gericiliğe ve yobaz 
lığa asla geçit verilme 
yecek. Dinin 
siyasi is tismarına 
son verilecek.
ONURLU DIŞ 
POLİTİKA

Dış ilişkilerde Türkiye' 
nin hakları, çıkarları 
ve onuru korunacak. 
Dünyadaki bütün 
ülkelerle ilişkiler ‘ege
menlik, karşılıklı çıkar
lar ve toprak bütünlü 
ğüne saygı' esasına 
göre yürütülecek. 
Avrupa Birliğine ile 
ilişkiler tam üyelik 
hedefine yönelik ola
cak, haksızlık ve çifte 
standartlar kabul 
edilmeyecek.
YARGI BAĞIMSIZLIĞI 
SAĞLANACAK
Yargı bağımsızlığını ve 
yargıç güvencesini 
koşulsuz olarak 
sağlanacak. Hukukun 
üstünlüğü ve egemen
liği önündeki engeller 
kaldırılacak.
Yargıda siyasallaşma 
önlenecek.
Diğer başlıklar ise 
şöyle: Dokunulmazlık 
kalkacak, İşsizlik 5 
yılda yarıya indirile
cek, prim gün sayısı 7 
bine indirilecek, 
Ulusal Sağlık 
Sigortası kurulacak, 
çiftçiye destek 2 katı
na çıkacak, Güney 
Doğu Anadolu’ya 
bölgesel kalkınma 
planı, Esnaf ve Kobi 
Bakanlığı kurulacak, 
Zorıinlü eğitim 10 yıl 
olacak.

AKP, listesinde 
4 isim değişti

AK Parti, milletvekili 
aday listesindeki 
4 ismi değiştirdi. 
Gümüşhane, 
İstanbul ve Mardin'de 
üç aday istifa 
ederken, 
Kırklareli'nden 
aday gösterilen bir 
kişi sabıkalı çıktı. 
AK Parti, Yüksek 
Seçim Kurulu'na 
teslim ettiği mil
letvekili aday 
listelerinde dört 
fire verdi.
AK Parti'nin 
Gümüşhane'de 
aday gösterdiği 
Kemalettin Aydın 
ve Aydın Pişiren'in 
aynı köyden ve kuzen 
olduğunun ortaya 
çıkması üzerine ikinci 
sırada yer alan 
Pişiren adaylıktan 
çekilmek zorunda 
kaldı. AK Parti, 
Trabzonspor 
Başkan Yardımcısı 
Aydın Pişiren'in 
yerine Yahya 
Doğan'ı aday 
gösterdi. AK 
Parti'nin listesinde 

yer alan ikinci 
fire de Kırklareli'nde 
oldu. AK Parti'nin 
Kırklareli ikinci 
sıradan aday 
gösterdiği Şenol 
Gürşan'ın sabıkalı 
olduğu ortaya 
çıktı. YSK, AK 
Parti'ye bir yazı 
göndererek 
Gürşan'ın adaylığının 
kabul edilmediğini 
bildirdi. AK Parti, 
Gürşan'ın yerine de 
Abdullah Yasin'i 
aday gösterdi. 
Mardin birinci 
sıradan aday 
gösterilen ve daha 
sonra istifa eden 
Süleyman 
Bölünmez'in 
yerine ise Mehmet 
Halit Demir 
AK Parti listesinde 
aday olarak 
yer buldu.
İstanbul 1. bölge 
22. sırada yer alan 
İsmail Bütün'ün 
istifasıyla boşalan 
şıraya da 
Ömer Özkartal 
yerleştirildi.

1.100YTL(K.D.V.)DAHIL 
ÜSTELİK TÜM KREDİ

KARTLARINA PEŞİN FİYATINA 
I

T2AYTAKSIT
ÖZELLİKLER

ASUS M2V-TVM ANAKART 
AMD 64 BİT 3000 CPU 
512 DDRR 667 MHZ RAM KİNSTON 
ASUS Ex. AX1050/TD/256/512 MB 
350 WATT ÇİFT FANLI KASA 
160GB SATA 8 MB CACH HDD 
LG18XDVDRW 
MULTIMEDIA KLAVYE 
OPTİCAL MAUSE 
500 WAn HOPARLÖR 
ASUS 8 MS LCD MONİTÖR 
LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ

KARNE HEDİYESİ
BUNLARIN HEPSİ

NOVVOKBILGISAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSR

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

http://www.gemliknowox.com
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Bursa'da El Kaide operasyonu; 
23 kişi gözaltına alındı

Hırsızlık zanlısı kadınlar 
adliyeye giderken göbek allı

Bursa'da polis ve jan
darma tarafından 
gerçekleştirilen 
operasyonda terör 
örgütü El Kaide ile 
bağlantılı olduğu 
iddia edilen 23 kişi 
gözaltına alındı. 
Terörle Mücadele ve 
İstihbarat Şube 
Müdürlüğü ekip
lerinin yaklaşık bir 
yıldır sürdürdüğü 
teknik takip ve 
operasyon 
kapsamında, 
savcılığın verdiği 
izinle El Kaide ile 
bağlantılı olduğu 
öne sürülen 23 
kişi, merkez Yıldırım 
İlçesi Emirsultan 
Mahallesi ve 
diğer ilçelerde 

gözaltına alındı. 
Yetkililer, 
zanlıların 
sorgulamalarının 
devam ettiğini, 
şahıslar için ek 
gözetim süresi 
alındığını ve bu 
kişilerin sorgusu 
tamamlandıktan 
sonra belirli gruplar 
halinde adliyeye 
sevk edileceğini 
bildirdiler. 
Gözaltındaki bazı 
kişilerin Afganistan 
ve Çeçenistan'da 
daha önce 
bulunduğu bildirildi. 
Bursa Valisi 
Nihat Canpolat'ın 
konuyla ilgili bir 
açıklama yapması 
bekleniyor.

Bursa'da ayakkabı 
çekeceği, tornavida 
ve çay kaşığı kulla
narak kapısını açtığı 
eve girdikleri sırada 
polis tarafından 
yakalanan hırsızlık 
zanlısı 2 bayan, 
polis nezaretinde 
adliyeye götürülürken 
göbek attı.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Çırpan 
Mahallesi'nde 
Haşan Argüden'e 
ait dairenin kapısını 
50 santimetre 
boyundaki ayakkabı 
çekeceğitile açan 
S.G. (26) ve E.S. (18) 
isimli 2 bayan, 
Hırsızlık Büro

Yalnızlık fobisi 
olan kadın 
polisi ayağa 
kaldırdı

Amirliği ekiplerince 
suç üstü yakalandı. 
Gözaltına alınan 
bayan zanlılar, 
emniyetteki 
sorgulamalarının 
ardından adliyeye 
sevk edildi. 
Polis nezaretinde 
adliyeye götürülen 
zanlılardan E.S. 
emniyet çıkışında 
göbek atmaya 
başlayınca bir 
anda bütün dikkatleri 
üzerinde topladı. 
Gazetecilerin, "neden 
göbek atıyorsun" 
sorusuna "Belki 
meşhur olurum" 
diye cevap veren E.S. 
herkesi güldürdü.

Bursa'da misafirliğe 
gelen yakınlarını 
yolcu ettikten sonra 
mesaide olan kocası
na 'beni öldürüyorlar 
hemen yetiş' diye 
mesaj atıp, daha son 
ra ise 'evime hırsız 
girdi, altınlarımı çaldı' 
diye bağırmaya 
başlayan Seher 
Çalışır (25),

Bursa’da Özel Kızılay Tıp 
Merkezi sosyal güvencesi olan 

vatandaşlara kapılarını açtı
SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı 
mensupları dünden 
itibaren Özel Kızılay 
Bursa Tıp Merkezi'nin 
sağlık hizmetlerinden 
faydalanabilecekler. 
Türk Kızılay Bursa 
Şube Başkanı 
İbrahim Dokunmazer, 
Kızılay Bursa 
Şubesi'ne bağlı 
faaliyet gösteren 
tıp merkezinin 
1991 yılından bu 
yana hizmet yel
pazesini genişlettiğini 
belirterek "Sağlıkta 
kaliteyi ön planda 
tutarak en iyi hizmeti 
sunan tıp merkezimiz 

götürüldüğü hastane 
de ifadesini alan polis 
lere halüsinasyonlar 
gördüğünü söyledi. 
Psikolojik tedavi 
gördüğünü belirten 
Çalışır'ın çalındığını 
söylediği altınları, 
evindeki kanepenin 
altında bulunürken, 
genç kadın hakkında 
'adli mercileri yanılt

20 Haziran 2007 tarihi 
itibariyle, sosyal 
güvenlik kurumu 
çerçevesinde bulu
nan SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı'na 
bağlı hastalara 
hizmet vermeye 
başladı. Tıp merke 
zine başvuran vatan
daşlar; kaliteli, hızlı 
ve ucuz tanı ve 
tedavi hizmetlerinden 
faydalanacak. Aynı 
zamanda toplumdaki 
ihtiyaç sahibi insan
lara yardım ve afet 
durumlarında da 
topluma katkı da 
bulunmuş 
olacaklar" dedi.

mak' suçundan 
işlem yapıldı. 
Merkez Osmangazi 
İlçesi Bahar Mahallesi 
Serin Sokak'taki 
evinde da inceleme 
yapan ekipler, 
Çalışır'ın çalındığını 
söylediği altınlarını 
ise kanepenin 
altında saklı 
olarak buldu.
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HYP’den BaykaPa eleştiri
Halkın Yükselişi Par 
tisi (HYP) Genel Baş 
kanı Yaşar Nuri Öz 
türk, CHP Genel Baş 
kanı Deniz Baykal'ın 
kendisini CHP'ye alır 
ken verdiği sözleri 
tutmadığını ve doğru 
söylemediğini ileri 
sürerek, "Beni kandı 
ran Baykal, şimdi de 
DSP'yi ve bazı isim
leri taktik icabı yanına 
aldı. Baykal, Atatürk 
ün ismini istismar 
ederek ve laiklik şar 
kışı okuyarak milleti 
kandırıyor" dedi. 
HYP Genel Başkanı 
Öztürk, partisinin mil
letvekili adaylarının 
tanıtımı için geldiği 
Mersin'de, CHP Genel 
Başkanı Deniz Bay 
kal'a yüklendi. Arma 
da Center'da düzenle
nen toplantıda konu 
şan Yaşar Nuri Öz 
türk, yolsuzluk ve 
yoksullukla mücade 
le edecek siyasetçi
lerin, 23 Temmuz 
sabahı mazbatalarını 
aldıktan sonra TBMM' 
de verecekleri ilk tek
lifin, "Millet vekili 
dokunulmaz lıklarının 
siyasi kürsü ve söy 
lem dokunulmazlığıy
la sınırlandırılması” 
olması gerektiğini 

söyledi. Baykal'ın 
kendisine verdiği söz
leri tutmadığını İleri 
süren öztürk, "Bir 
siyasetçi bir partiden 
siyasete girerken ona 
verilen sözlere şada 
kat ister. Ben de 
CHP'de bunu bekle 
dim. Ben de Meclis'e 
kumar oynamak için 
veya milletvekili maa 
şı almak için gitme 
dim. Ben oraya mil
letime hizmet etmek 
için gittim. Bana, De 
niz Baykal, 'Sen gelir 
sen CHP'nin şu şu şu 
sıkıntılarını seninle 
aşarız' dedi ve ben de 
gittim. Ama bana 
doğru söylemendi ve 
sözler yerine getiril 
medi. Bir de çıkıldı, 
millete dendi ki, 'Biz 
Yaşar Nuri'yi bir se 
çim taktiği olarak al 
dik, seçim bitti, bu iş 
de bitti.' Bunu söyle 
dikleri zaman, orada 
bir milletvekilinin 
kalması onun adam 
olduğu anlamına 
gelir mi? Şimdi 
aldıklarının da bazıla 
rınm ve DSP'nin 
taktik icabı 
olduğunu göreceğiz. 
Bunları ben çok 
iyi biliyorum" 
diye konuştu.

Oy pusulası ihalesinde usulsüzlük iddiası
Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Sinan 
Aygün, oy pusulası 
basım ihalesinde 
Kamu İhale Yasası' 
nın ihlal edildiğine 
ilişkin şikayetler 
aldıklarını belirterek, 
“İki firma makine 
parkının yetersiz 
olduğu gerekçesiyle 
ihaleden elenmiş. 
Yetersizlik nedeniyle 
elenen iki firmanın 
ATO'dan verilmiş ve 
TOBB tarafından 
onaylanmış kapasite 
raporları var” 
diye konuştu.
Aygün yaptığı yazılı 
açıklamada, 22 
Temmuz milletvekili 
genel seçimlerinde 
kullanılacak 61 mil 
yon 18 bin 750 adet 
birleşik oy pusu
lasının basım ihale 
sinde Kamu İhale 
Yasası'nın ihlal edil 
diğine ilişkin şika 
yetler aldıklarını 
bildirdi. Aygün, ivedi
lik arz ettiği için Ka 
mu ihale Yasası'nın 
21/b maddesine göre 
“pazarlık usulü” ile 

yapılan ihaleye 5 fir
manın davet edildiği
ni, firmalardan birinin 
teşekkür mektubu ver 
diğini, ikisinin elendi 
gini, geriye kalan iki 
firmadan da teklif 
alındığını kaydetti. 
Teklif alınan firmalar
dan birinin ihaleyi 
kazandığını ifade 
eden Aygün, Kamu 
İhale Yasası'nın 20'in 
ci maddesinin 4'üncü 
fıkrasında “ihaleye 
davet edilecek aday 
sayısının beşten az 
olması veya teklif 
veren sayısının üçten 
az olması halinde 
ihale iptal edilir” 
denildiğini vurguladı. 
OY PUSULASI
1 MİLYON YTL'YE 
MAL OLUR İDDİASI 
Aygün, makine parkı 
yetersiz olduğu 
gerek çesiyle 
ihaleden elenen Cem 
Ofset ve Se mih 
Ofset'in Kamu İhale 
Kurumu'na baş vuru
da bulunduğunu dile 
getirerek, yeter sizlik 
gerekçesiyle elenen 
iki firmanın ATO'dan 

düzenlenmiş ve 
TOBB tarafından 
onaylanmış kapasite 
raporlarının ve yemin 
li mali müşavirce 
onaylanmış demirbaş 
listesinin bulun
duğunu söyledi. 
Aygün, “Bu iki firma 
nın yeterliliğini kanıt
layan kapasite rapor
larına ve onaylı de 
mirbaş listesine rağ
men neden elendiği 
büyük bir soru işareti 
olarak karşımızda 
duruyor”dedi.
Yaklaşık 4.5 milyon 
YTL'ye ihale edildiği 
öne sürülen oy pusu
lası basım işinin 1 mil 
yon YTL'ye mal edile 
bileceği yönünde iddi 
alar bulunduğuna 
dikkati çeken Aygün, 
şunları söyledi: “Bun 
lar çok ciddi iddi
alardır. Yasaya aykırı 
lığın yanı sıra kamu
nun zarara uğratıldığı 
iddia edilmektedir. 
Kamu İhale Kuru 
mu'nu firmaların şika 
yet başvurularını ive 
dilikle sonuçlandır
maya çağırıyorum.

Oy pusulası ihalesi 
yüzünden bu seçime 
gölge düşmemelidir.” 
Şartnamede oy pusu
lası basımı için 7 adet 
düz ofset baskı maki
nesi, 2 adet giyotin 
bıçak ve 2 adet şiring 
(paketleme) makinası 
istendiğini kaydeden 
Aygün, “Firmalara 
verilen kapasite 
raporlarına göre 
elenen firmaların var, 
eksiği yok” dedi. 
Yetersizlik kararı 
verilen firmaların 
şikayet dilekçesi 
vererek itirazda da 
bulunduğunu dile 
getiren Aygün, 
Yüksek Seçim 
Kurulu'nun (YSK), 
şikayet dilekçelerine 
rağmen, ivedilik ve 
kamu yararı gerekçe
siyle ihale sürecine 
devam kararı aldığını 
söyledi. “İşin ilginç 
yanı YSK iddiaların 
bilahare değer
lendirileceğini bildir
di” diyen Aygün, 
ihaleye alan firmanın 
baskıya başladığını 
ileri sürdü.

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIKve KİRALIMIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 
| Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa 

8 Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
1 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 

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
Macide CÎÂLP

Tel:5132474 Fax:5141021
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Türkiye sıcak para cenneti
Türkiye’nin geçen 
yılın sonunda 64.9 
milyar dolar olan 
yabancı kaynaklı 
sıcak para stoku 
bu yıl mayısta 22.6 
milyar dolar artarak 
88.1 milyar dolara 
kadar çıktı.
Merkez Bankası, 
Merkezi Kayıt 
Kuruluşu, BDDK ve 
Hazine Müsteşarlığı 
verilerinden yaptığı 
hesaplamalara göre, 
yaşanabilecek bir 
ekonomik çalkantıda 
Türkiye piyasaların
dan çıkabilecek ve 
sıcak para olarak 
nitelendirilen yaban 
cıların portföy tutarı 
mayıs ayı itibariyle 
88 milyar 101 milyon 
dolara ulaştı. Bu 
kapsamda geçen 
yılın sonunda 64 mil
yar 971 milyon dolar 
olan sıcak para 
stoku mayıs ayı 
itibariyle 22 milyar 
671 milyon dolarlık 
artış kaydetti.
Türkiye'nin sıcak 
para stoku 2005 yılı 
sonunda ise 58 mil
yar 59 milyon dolar 
seviyesinde 
bulunuyordu.
SICAK PARANIN 
PORTFÖYÜ
Bu yıl mayısta geçen 
yılın sonuna kıyasla 
yabancıların

Borsa'daki hisse 
senetlerinin değeri 
15 milyar 56 milyon 
dolar artarak 49 mil
yar 953 milyon 
dolara kadar yüksel
di. Yabancıların YTL 
Cinsinden Hazine iç 
borçlanma kağıtları
na yaptıkları yatırım
lar 8 milyar 14 mily
on dolarlık artışla 31 
milyar 44 milyon 
dolara, döviz cinsin
den iç borçlanma 
kağıtları ise 969 
milyon dolarlık 
düşüşle 2 milyar 
19 milyon dolara 
geriledi. Böylelikle 
yabancıların 
Türkiye'deki Hazine 
iç borçlanma kağıt
ları portföyü 7 milyar 
43 milyon dolarlık 
artışla 33 milyar 62 
milyon dolara ulaştı. 
Yabancıların 
Türkiye'deki toplam 
yabancı para ve YTL 
cinsinden mevduat
ları ise 571 milyon 
dolarlık artışla 5 mil
yar 86 milyon dolara 
yükseldi. Söz 
konusu dönemde 
yabancıların 
Türkiye'deki mevdu
atları 3 milyar 2 
milyon doları döviz, 
1 milyar 886 milyon 
dolarını ise YTL 
cinsinden olduğu 
hesaplandı. DEVREN SATILIK SATILIK DAİRE

Açlık sınırı 630 YTL’ve yükseldi

Türk Harb-İş 
Sendikası, Mayıs 
ayında açlık sınırının 
630 YTL 63 YKr'ye, 
yoksulluk sınırının 
1892 YTL 35 YKr'ye 
yükseldiğini bildirdi. 
Türk Harb-lş 
Sendikasından 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, "açlık 
sınırı" olan 4 kişilik 
bir ailenin asgari 
gıda harcaması, 
Mayıs ayında bir 
önceki aya göre 
14 YTL 23 YKr 
(yüzde 2,31) artarak 
630 YTL 63 YKr 
düzeyine çıktı. 
"Yoksulluk sınırı" 
olarak nitelendirilen

4 kişilik bir ailenin 
barınma, giyim, 
ulaşım gibi aylık 
zorunlu harcama 
tutarı ise geçen ay 
bir önceki aya göre 
27 YTL 43 YKr 
(yüzde 1,47) artarak 
1892 YTL 35 YKr 
düzeyine geldi 
Açıklamada, "tek bir 
çalışanın insanca 
yaşama koşullarında 
yaşayabilmesi için 
gerekli olan yoksul
luk sının" harca
masının da Mayıs 
ayında 15 YTL 58 
YKr (yüzde 1,35) 
artarak 1168 YTL 35 
YKr’ye ulaştığı 
kaydedildi.

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
>— aldığım Nüfus Cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür. SONER TEZCAN

Balıkpazarı 2 Nolu Cd. No: 21 
adresinde bulunan 
Turan Tekel Shop 

sağlık sorunu nedeniyle

DEVREN SATILIKTIR.
TEL: 0.224 513 91 21
CEP : 0.533 814 36 90

Akaryakıt 
İstasyonunda çalışacak 
bay ■ bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66 
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 
İki balkonlu, otoparklı geniş 

daire SATILIKTIR. 
Namtaş 2 Daire 21

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Cep : 0.536 817 2105

KURBANLIK ve MlIK
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 77991 94
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Kredi kartı boykotu bugün başlıyor
Bursa'da Tüketicileri 
Koruma Derneği 
(TÜKDER) üyeleri 
kredi kartlarına uygu
lanan yüksek faiz 
oranları sebebiyle 2 
gün boyunca kredi 
kartı kullanmayacak
larını söyledi.
TÜKDER Genel 
Başkanı Fikri 
Karagöz, üst 
kuruluşları olan 
Tüketici Dernekleri 
Federasyonu 
(TÜDEF) ile birlikte 
gerçekleştirdikleri 
'kredi kartların iki 
gün kullanma' adlı 
çağrının halk tarafın
dan büyük ilgi 
gördüğünü 
belirterek, 21-22 
Haziran tarihlerinde 
kredi kartlarını 
kullanmayacaklarını 
belirtti.
Kartlara uygulanan 
faizlerin yüksek 
olduğunu dile 
.getiren Karagöz, 
kredi kartı ile nakit 
çekimlerde alınan 
komisyonların 
yasal olmadığını 
kaydederek,

"Bir kredi kartının 
yıllık ortalama 
aidatı 25-30 YTL. 
Türkiye'de kredi 
kartı sayısı 32 
milyon 500 bin 
civarında. 
Bankaların yıllık 
kart ücretinden 
kazançları 975 
milyon YTL. Her 
yıl tüketicilerden 
toplanan haksız 
paralar 6 milyar 
YTL'yi bulmaktadır" 
dedi.
Bankaların ve 
hükümetin tüketici
lerin kredi kartı 
sıkıntılarına kulak 
vermeleri gerektiği 
açıklayan Karagöz, 
tüketicinin sırtından

yılda 6 milyar YTL 
haksız kazanç elde 
eden bankalara ve 
yaşanan sıkıntılara 
kulak vermeyen 
kuruluşlara ortadaki 
haksızlığı bir kez 
daha hatırlatmak 
için 2 gün boyunca 
kredi kartlarını 
kullanmayacaklarını 
bildirdi.
TÜK-DER Genel 
Başkanı Fikri 
Karagöz ve üyeler, 
Ahmet Vefik 
Paşa Tiyatrosu 
önünde halka, 
'2 gün boyunca 

kredi kartı 
kullanmama' 
protestosunu içeren 
broşürler dağıttı.

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

MİZAN MUHENDISUK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE TESİSAT 
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE 

Kayıt için lütfen irtibata geçiniz. 
KAMPANYAMIZ STOKLARLA SINIRLIDIR.

PANYA BİTİŞ TARİHİ: 30 HAZİRAN 2007

Airfel Kombi 
| Airfel Petek (6mt) 

S Airfel vana 12 adet 
Fıratfolyolu boru tesisatı 

pogalgaz iç tesisat

VARAN2 KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL 
60.00- YTL’den başlayan taksitler

ARTIK KİMSE
KOMBİSİZ ve KUMASIZ KALMASIN

Mak. Müh.
Erdal DOĞRU

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh.
Mahmut KÖKBIYIK

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK 
Tel: 513 54 92 -Fax:513 55 36
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İHALE İLANI
MSB BALIKESİR İNŞAAT EMLAK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR BÖLGE 

BAŞKANLIĞI
AS.VET OKL. VE EĞT. MRK.K.LIĞI GEMLİK 1X10 DAİRELİ 2 ADET LOJMAN SIHHİ TESİSAT 

KALORİFER VE MÜŞTEREK TESİSATIN ONARIMI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No 
1. İdarenin 

a) Adresi

NlGK’da terörle
: 2007 / 77374

: MSB BALIKESİR İNŞAAT EMLAK VE NATO 
ENFRASTRÜKTÜR BÖLGE BAŞKANLIĞI 

10040 BALIKESİR

mücadele kararlılığı
"Koşullar ne olursa olsun mücadelenin 

gerektirdiği önlemler alınacak."
b) Telefon - Faks Numarası : 266 2394144 - 266 2456211
c) Elektronik Posta Adresi (varsa): tesupbalikesir@msb.gov.tr

2. İhale Konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı 
b) Yapılacağı Yer 
c) işe Başlama Tarihi

d) İşin süresi
3. ihalenin

a) Yapılacağı Yer

: GENEL ONARIM, 1 ADET
: GEMLİK / BURSA
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 3 gün 

içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.

: MSB BALIKESİR İNŞAAT EMLAK VE NATO
ENFRASTRÜKTÜR BÖLGE BAŞKANLIĞI 10040 BALIKESİR

b) Tarihi - Saati : 28.06.2007 - 14.00
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elek

tronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alın

mış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gös
terir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 

listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.8. ihale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel 
kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini 
ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
isteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme 

bedelinin en az % 70 i oranında gerçekleştirdiği veya % 50 si oranında denetlediği veyahut yönet
tiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren 
ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim bel
gesi

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler
a) ANAHTAR TEKNİK PERSONEL İSTENMEMEKTEDİR.
b) TEKNİK PERSONEL LİSTESİ
1 ADET ŞANTİYE MÜHENDİSİ EN AZ 3 YIL DENEYİMLİ İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA TEKNİKERİ
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek. Benzer işlere 

dair tebliğde yer alan B/V Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya ben
zer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ veya 
MİMARLIK dir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanı MSB BALIKESİR İNŞAAT EMLAK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR BÖLGE 

BAŞKANLIĞ110040 BALIKESİR adresinde görülebilir ve 15 YTL karşılığı aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar MSB BALIKESİR İNŞAAT EMLAK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR 
BÖLGE BAŞKANLIĞI 10040 BALIKESİR adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vası
tasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 

geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
DİĞER HUSUSLAR
Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 ncü maddesi gereğince istekliler aşırı düşük tekliflerin 

değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, tekliflerinin 
ekinde; teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait 
birim fiyatlar ile teklif bedelini gösteren, teklif mektubunda imzası bulunan istekli tarafından 
kaşelenmiş ve imzalanmış hesap cetvellerini de sunacaklardır.

İhale dokümanının ekinde sunulan cetvelde miktar, birim fiyat, maliyet tutarı haneleri istekli 
tarafından doldurulacaktır. B * 3303

Terörle mücadelede 
yürütülen çalış
maların değer
lendirildiği Milli 
Güvenlik Kurulu 
toplantısından, 
"Mücadelenin 
gerektirdiği tüm 
önlemler, koşullar 
ne olursa olsun 
alınmaya devam 
edecek" mesajı çıktı. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
başkanlığında 
yapılan Kurul 
toplantısında Kıbrıs 
konusu da ele alındı. 
Çankaya Köşkü'nde 
dün yaklaşık 4 saat 
süren toplantıdan 
sonra yapılan 
açıklamada 
şöyle dendi: 
"Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
birliğine, bölünmez 
bütünlüğüne, ulusun 
güvenliğine ve 
yaşama hakkına 
kasteden bölücü 
terörün ortadan 
kaldırılması için 
alınan ve alınması 
gereken önlemlerin 
kapsamlı bir değer
lendirmesi yapılmış, 
Bu mücadelenin 
gerektirdiği adımların 
halkımızla birlikte 
atılmaya devam 
edileceği, tehdidin, 
demokrasi ve 
hukukun üstünlüğü 
temelinde ve 
kararlılıkla üstesinden 
gelineceği inancı 
teyit edilmiş, 
Bu bağlamda 
terörizmle mücade
lenin gerektirdiği tüm 
önlemlerin, koşullar 
ne olursa olsun alın
maya devam edile
ceği vurgulanmış,

Ayrıca, Kıbrıs'la ilgili 
gelişmeler gözden 
geçirilmiş, bu 
bağlamda çözüm 
yönündeki iradesini 
göstermesine rağmen 
Kıbrıslı Türkler 
üzerindeki haksız 
kısıtlamaların 
sürdürülmesinin 
kabul edilemeye
ceğinin altı 
çizilmiş, KKTC'nin 
uluslararası alanda 
yalıtılmışlığının 
giderilmesi amacıyla 
alınacak önlemler 
üzerinde durulmuş, 
Doğu Akdeniz'de 
giriştiği eylemlerle 
bölgede bir 
istikrarsızlık unsuru 
olmayı sürdüren 
Rum Yönetimi'nin, 
adanın tümünü 
ilgilendiren konular
daki girişimlerinin 
geçerli olmadığı 
vurgulanmış, 
ülkemizin Doğu 
Akdeniz'deki hak 
ve çıkarlarının 
korunması konusun
da yürütülen 
çabaların devam 
edeceği, 
Türkiye'nin, Kıbrıs 
konusuna siyasi 
eşitlilik ve 2 
kesimlilik temelinde 
yeni bir o 
rtaklık devleti 
kurulması, 
Birleşmiş Milletler 
çerçevesinde adil, 
kalıcı, kapsamlı bir 
çözüm bulunmasına 
yönelik olumlu 
yaklaşımını sürdüre
ceği, KKTC'ye 
her türlü desteğin 
sağlanması 
konusunda da 
kararlı olduğu 
vurgulanmıştır.

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

mailto:tesupbalikesir@msb.gov.tr
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Kurşunlu Belediyespor birinci kümeye yükseldi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Temsilcisi 
olarak Bursa 
İkinci Amatör 
Küme üçüncü 
grupta birinci 
olan kurşunlu 
Belediyespor 
birinci Amatör 
kümeye yükseldi. 
Grubunda 
24 puanla ilk sırayı 
alan Kurşunlu 
Belediyespor dün 
Merinos Stadında 
sekizinci grup 
birincisi Duaçınarı 
ile oynayacağı 
play-off müsabaka 
sini oynamadan 
mutlu sona ulaştı. 
İl Futbol Tertip 
Komitesi’nin aldığı 
karar ile ilk sırayı 
alan 10 takım 
maçları oynamadan 
bir üst kümeye 
çıkarıldılar.
Karar Merinos 
stadına play-off 
müsabakası 
oynamaya gelen 
kulüplere tebliğ 
edildi.
Karara göre 
gruplarında ilk 
sırayı alan 10 takım 

daha önce play-off 
maçları sonucu 
eleme usulü ile iki 
maç sonucu başarılı 
5 takım birinci 
amatör kümeye 
çıkacaktı.
Üçüncü grupta 
sezona birincilik 
hedefiyle giren 
Kurşunlu 
Belediyespor, 
hedefini 
play-offta başarı 
gösterip bir üst 
kümeye çıkmak 
olarak belirlemişti. 
Dün ilk maçını iyi 
bir sonuçla kapamak 
için Merinos stadına 
gelen Kurşunlu 
Belediyespor'lu 
futbolcu ve idareciler 
tarafından sevinçle 
karşılandı, 
Saha içinde 
şarkılar söyleyen 
futbolcu ile 
idareciler bir 
sezonun yorgun
luğunu bir anda 
üzerlerinden attılar. 
Gelecek sezon 
Gemlik'i birinci 
amatör kümede 
temsil edecek 
takımlar arasına 
katılan Kurşunlu
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Belediyespor'lu 
futbolcuları ve 
başkanları Erhan 
Süzer'i başarıların
dan, Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir'i de 
kulübe verdiği 
katkılarından 
dolayı kutladılar.

Döktaş’ın alt yapısı Volkan OzgüPe emanet
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in başarılı 
genç çalıştırıcıların
dan Volkan 
Özgül, Orhangazi 
Döktaşspor'un 
alt yapı sorumluluğu
na getirildi. 
Daha önce 
Gemlikspor'da 
yaklaşık 5 yıl süreyle 
çalıştırıcılık yapan 
Volkan Özgül, 
daha sonra Orhan 
gazi Döktaşspor'la 

, anlaşarak alt yapıda 
görev almıştı. 
Döktaşspor'un 
isim değiştirerek

Orhangazispor 
olmasından sonra 
aynı işi devam 
ettiren Volkan Özgül, 
bundan sonra 
alt yapıda tek 
sorumlu olarak 
görev yapacak. 
Gemlik'ten yetişen 
bir çok genç 
çalıştırıcının ilgisizlik 
nedeniyle dışarıda 
el üstünde tutul
maları kamu 
oyunda hem sevinç 
yaratırken hem de 
burukluk yaşatıyor. 
Gemlik'in elinde bir 
çok yetenekli genç 
çalıştırıcının olması

na karşılık futbolda 
bir türlü istenilen 
başarıyı yakalaya
mamış olmak 
sporseverleri üzüyor. 
Gençlerin çalışacak 
saha bulamaması 
nedeniyle Gemlik'te 
futbolun her geçen 
gün kötüye gittiğini 
vurgulayan 
Volkan Özgül, 
bunun nedeni olarak 
yerel yönetimlerin 
ilgisizliğini gösterdi. 
Orhangazi'de 
spor yapacak üç 
adet sahanın 
bulunmasına karşılık 
Gemlik gibi bir

II

ilçenin tesis fakiri 
olduğuna dikkat 
çeken Özgül, 
"Nedense 
Gemlik'ten çıkan 
bizim gibi gençlere 
imkan ve destek 
verilmiyor, dışarıdan 
getirilen hocaların 
Gemlik futboluna 
verdikleri zararı 
ise herkes gördü. 
Biz genç 
çalıştırıcılar 
kendimizi Gemlik 
dışında ispat 
ederek oralarda 
başarılı olmaya 
çalışıyoruz" 
dedi.

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 5 13 33 21)
Filmin Adı Seanslar
FANİN LABİRENTİ 14.00 - 17.00 - 20.30
EMRET KOMUTANIM ŞAH-MAH 14.15 - 16.30 - 20.45

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 64 06)
S1RADIŞI SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30

İNGİLİZCC ÖZ€L 
D€RS VCRİLİR

OYTUN AKINCI 
GSM: (0.532) 762 68 70

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.coni

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni
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lemir eksikliği zeka gelişimi!! etkiliyor :n sağlıklı beslenme meyve ve sebze ağırlıklı
Samsun Ondokuz 
Mayış Üniversitesi 
(OMÜ) Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Davut Albay 
rak, demir eksikliğine 
dayalı kansızlık 
hastalığının çocuk
ların zeka gelişimini 
yüzde 10 oranında 
etkilediğini belirtti 
Kan üretmek için 
dışarıdan alınması 
gereken besinlerin 
eksikliğinden kay
naklanan kansızlık 
hastalığının, demir ve 
B12 vitamini bakımın
dan yeterince besle
nilmesinin önemini 
ortaya koyduğunu 
söyleyen Prof. Dr. 
Davut Albayrak, 
"Demir eksikliğini 
gidermek için başta 
kırmızı et olmak üzere 
beyaz et, yumurta, 
soya, fasulye ve balı 
ğa sofralarımızda ye 
terince yer vermeliyiz. 
Ancak gerek yokluk 
gerekse yanlış beslen 
meden dolayı demir 
eksikliği kaynaklı 
kansızlık hastalığı 
çok yaygın" dedi. 
Demir eksikliğine 
dayalı kansızlıkta, 
renk solukluğu, halsiz 
lik, yürüyüş ve hare 
ketlerde isteksizlik, 
efora tahammülsü
zlük olacağını, bu 
belirtileri bulunanlara 
kan tetkiki yaptırıl
ması gerektiğini ifade 
eden Prof. Dr.

Albayrak, hastalığın 
çocukların zeka 
gelişimini etkileye
bildiğini ve geriliğe 
neden olabildiğini 
kaydetti. Albayrak, 
"Hastalığın zeka 
üzerinde yüzde 10'luk 
olumsuz etkisi var. 
Tedaviyle yüzde 5'lik 
bölümü geri dönüşe
biliyor, yüzde 5 eksik
lik ise kalıcı oluyor. 
Çocuklarımızın imti
hana girdiğini ve 1 
puanla, küsürlerle 
istediği bölümü 
kazanamadığını 
düşünürsek kandaki 
demir eksikliğinin 
zeka üzerindeki ve 
insan hayatındaki 
önemini anlarız" dedi. 
Ekonomi geri oldu 
ğunda demir eksikliği 
sıklığının arttığını, 
çünkü insanların de 
mirden zengin gıda 
lara ulaşamadığını 
vurgulayan Albayrak, 
gelişmiş ülkelerde 0-5 
yaş arası çocuklarda 
kansızlık yüzde 4-20 

iken, az gelişmiş 
ülkelerde aynı yaş 
grubunda kansızlık 
oranının yüzde 80'le 
re kadar çıktığını, 
Türkiye'de ise bu 
oranın yüzde 50 
civarında olduğunu 
hatırlattı.
Demir eksikliğinin, 
tüm yaş gruplarında 
özellikle 6-48 aylar 
arasındaki bebek ve 
çocuklar ile ergen
lerde kansızlı ğın en 
yaygın nedeni olarak 
kabul edildiğini de 
açıklayan Albayrak, 
bu dönemlerde kan 
tetkiklerine önem 
verilmesi gerektiğine 
dikkat çekti.
Demir eksikliğinin 

çocukların gelişim 
ve başarısını etk
ileyen ancak tedavi 
edilebilir bir hastalık 
olduğuna işaret eden 
Albayrak, Sağlık 
Bakanlığı'nın 
konuya eğilmiş 
olmasının önemini 
de dile getirdi.

Artan sıcaklarla 
birlikte bozulma 
riski yükselen 
besinler dolayısıyla 
gıda zehirlenmelerine 
dikkat.
Yaz aylarında sıcak
lığa ve saklanma 
koşullarına bağlı 
olarak bozulma riski 
en yüksek besinlerin 
deniz ürünleri ve 
tavuk mamulleri 
olduğunu dikkat 
çeken Aydın Sağlık 
Müdürü Vekili Dr. 
Faruk Aydın, en 
sağlıklı beslenmenin 
sebze ve meyve ağır
lıklı beslenme şekli 
olduğunu söyledi. 
Besin zehirlen
melerinin az gelişmiş 
ülkelerde daha fazla 
görüldüğünü belirten 
Faruk Aydın, besin 
zehirlenmelerinde 
yetersiz çevre koşul 
larının ve toplumun 
sosyo-kültürel 
yapısının düşük 
olmasının sebep 
olduğunu kaydetti. 
Gelişmiş ülkelerde 
de besin zehirlen
meleri olduğunu 
ifade eden Aydın, 
"Gelişmiş ülkelerde 
besin zehirlenmele 

rine, artan yaşlı 
nüfus ve büyük oran
da besi hayvancılığı 
ve tavukçuluk 
nedeniyle potansiyel 
rezervuarların art
ması neden olmak
tadır. Ev dışında 
daha çok yemek 
yenmesi de zehirlen

melere neden 
olan faktörler arasın
dadır. Yiyecek ve 
içeceklerin saklan
ması, hazırlanma 
ve sunulma aşa
masında uygun 
sağlık koşullarının 
olmaması, besin 
zehirlenmelerini en 
önemli sorun haline 
getirmektedir. 
Süt ve süt ürünleri, 
kremalı yiyecekler, 
tavuk mamulleri, 
mayonezli, yumurtalı 
gıdalar, pişirilmiş 
fakat uygun koşullar
da saklanmayan 
etler, deniz ürünleri 
bozulma riski en 
yüksek gıdalardır. 
Meyve ve sebze 
ağırlıklı beslenme en 
sağlıklı beslenme 
biçimidir" dedi. 
Besin zehirlen
melerinden korun
mak için neler 
yapılması gerektiğini 
de açıklayan Dr. 
Faruk Aydın, besin
lerin hazırlanma 
aşamasında yeteri 
kadar ısıtılması 
gerektiğini söyledi. 
Besinlerin pişirildik
ten bir saat içinde 
tüketilmesi gerektiği
ni ifade eden 
Aydın, "Yiyecek 
ve içecekler mümkün 
olduğunca açıkta 
bırakılmamalıdır. 
Sebzeler ve 
meyveler tüketilme
den öne mutlaka 
bol su ile yıkan
malıdır. Etler 

iyice pişirilmelidir. 
Alış veriş yaparken 
yiyeceklerin 
son kullanma 
tarihleri dikkate alı
narak satın alın
malıdır. Yiyecekler 
tekrar ısıtıldığında 
kaynama noktasına 
kadar ısıtılmalıdır. 
Mutfak ve kilerlerin 
temizliğine 
hassasiyet göster
ilmelidir. Mevsime 
uygun sebze ve 
meyve tüketilmelidir" 
şeklinde konuştu. 
Alınan tüm 
önlemlere rağmen 
besin zehirlenmesi 
olayıyla karşı karşıya 
kalınması durumun
da, sıvı tüketilmesi 
gerektiğini belirten 
Faruk Aydın, "Besin 
zehirlenmeleri bulan
tı, kusma ve ishal ile 
birlikte seyir ettiğin
den vücudun enerji 
açığını kapatmak için 
şekerli besinler ve 
yine gereksinimi 
karşılamak için bol 
miktarda sıvı alın
malıdır. Tuzlu kraker, 
çorbalar, yoğurt, 
pirinç lapası gibi 
yiyecekler yeme 
kolaylığı açısından 
faydalı olabilir.
Ancak ev koşulların
da kaybedilen sıvı 
yerine konamıyorsa 
ve ateş yükselmişse 
hemen bir sağlık 
kuruluşuna başvuru
lası gerekir" 
diyerek vatandaşları 
uyardı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
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
ilçe 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 31T Kaymakamlık 51310 51

C. Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

7

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
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz__________ 514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
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 61318 21
Çınar Taksi 513 24 67
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

21 Haziran 2007 Perşembe 
VEZİROĞLU ECZANESİ 

Yeni Pazar cad.
Tel: 513 60 43 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2781 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Yelkencilerimiz Optimist Türkiye yarışmasına gidiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 
Yelken Kulübü 
Türkiye Yelken 
Federasyonunun 
2007 faaliyet 
programında yer 
alan Optimist 
Türkiye 
Şampiyonasına 
katılacak.
27 Haziran- 
1 Temmuz 2007 
tarihleri arasında 
Çeşme'de yapılacak 
yarışmalarda 
Gemlikli yelkenciler 
yine başarı için 
mücadele 
verecekler.
Çeşme Yelken 
Kulübü'nün 
ev sahipliğinde 
yapılacak 
yarışmalara 
yine aynı hırs 
ve azimle katılacak 
olan Gemlik 
Yelken Kulübü 
sporcuları başarılı 
olacaklarına 
inandıklarını 
söylediler.

Türkiye Yelken 
Federasyonu Temsilci 
si ve Gemlik Yelken 
Kulübü Yönetim

kurulu üyesi 
Mustafa Tezcan, 
Mayıs ayında 
İstanbul Haliç'te

yapılan yarışmalarda 
başarılı olarak birinci 
olan Gemlikli 
yelkencilerin İzmir

Çeşme'de 
yapılacak Türkiye 
Optimist Yelken 
birinciliğinde

yine aynı 
başarıyı göstermek 
için mücadele ede
ceklerini söyledi.



2006 - 2007’DE
DÜNYA

2006 - 2007 de
Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü

TÜRKİYE

Sanat Eğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYG1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni nde TÜRKİYE 3.LÜĞÜ

DERECESİ
2007-2008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

Jyücebilgili
U * İLKÖĞRETİM OKULUM# 1997

"Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer”

Adres : Radar Cad. No: 170 Yalova 
Tel : o 226 81104 74

Sosyal Bilimler Olimpiy adı’nda 
Proje Dalında GÜMÜŞ MRDRLVA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADAIVA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALVA
www.yucebilgili.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ________
22 Haziran 2007 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

İstiklal Caddesi 
kanalizasyon çalışmaları 

için trafiğe kapatıldı 
BUSKİ tarafından başlatılan derin 
deşarj boruları için çalışmalar ye 
niden başlatıldı. İstiklal Caddesi’n 
deki çalışmalarında tamamlanma 
sıyla sona gelinmiş olacak. 4’de

Kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla kampanya başlatıldı

TEMA Vakfı’ndan‘Suyunu
1

Baz istasyonuna mahalleliden tepki
Orman Sokak’ta oturanlar 130 imzalı şikayet dilekçesi verdi

Boşa Harcama1 kampanyası
TEMA

Sr TEMA Vakfı 
evlerdeki gereksiz 
su tüketiminin 
önlenmesi için 
bireysel çabaların 
büyük farklar yara 
tacağına dikkat çek
mek ve kamuoyunu 
bilinçlendirmek 
amacıyla ‘Suyunu 
Boşa Harcama’ 
kampanyası başlattı.

TEMA Vakfı 
tarafından yapılan

açıklamada, 4 kişilik 
bir ailenin muslu 
ğun gereksiz yere 
akmasına izin 
vermeyerek, kısa 
duş alarak, bulaşık
larını makinede 
yıkayarak, gereksiz

yere sifon kullanma
yarak, güneş battık
tan sonra bahçe 
sulayarak, bir yılda 
140 ton su tasarrufu 
yapabileceği 
bildirildi.

Haberi syf 3’de

Hisar Mahallesi Bahçelievler Orman Sokak’ta eski metruk 
evin yıkılarak yerine baz İstasyon direği dikilmesi mahalle sakin
lerini harekete geçirdi. Dikilecek baz istasyonu direği için de ilgili 
yerlerden izin alınmadığı öne sürüldü. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Yazın başında seçim kömürü
Belediye hoparlörü durmadan bağırıyor:

l. "Geçtiğimiz yıllarda hibe kömür alan 
vatandaşların kışlık kömürleri gelmiştirrrrr....

15 gün içinde alınmayan kömürler başka 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktıırrrrr... Eyyyy! 
vatandaş, duyduk duymadık demeyin."

Ne oluyor yahu!
Bu ne acele..
Geçtiğimiz yıl kış yüzü görmedik..
Kışa daha aylar var, bu kömürler neden 

böyle erken geldi?
Neden geldi dersiniz? Devamı syf 5’de

22 Temmuz'da 
7bin395adav 

yarışacak
22 Temmuz seçimle 
rinde Meclis'e gir 
mek isteyen 7 bin 
395 adayın çoğun
luğu üniversite 
ya da yüksek okul 
mezunu ortaya 
çıkarıldı. Öte yan 
dan 230 ev hanımı, 
milletvekilliğine 
aday oldu.
Haberi sayfa 8'de

Şahin; ‘Bursa’da 5 ay su sıkıntısı yok’
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, su problemi ihtimalinin olmadığını söyledi. 10’da

GOODYEAR
süper Yaz Kampanyası!

(StanJart ' PerFormans < MİNİbüs ' Kamyonet < Midibıis) 
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 11 75 

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ö Buluşma
COH Gürhan ÇETİNKAYA

Tüyü bitmedik yetimin hakkını 
bu halk arayacak..

Türkiye planlı ve bilinçli bir kuşatma altında.. 
Dış destekli tehdit içeride buldukları payan

dalarla ülkemiz topraklarındaki hedeflerine ulaş
mak için tüm unsurları kullanıyor..

PKK... Barzani.. Talabani... Peşmergeler 
taşeronluk görevlerini kayıtsız koşulsuz ve se 
verek isteyerek yerine getiriyorlar.

Bu durum karşısında ulusa düşen uyanık 
olmak...

Tehlikenin ayırdına varmak..
Aymazlık sürdükçe gün gelecek kuşatılmışlık 

yurdun her yanında etkisini arttıracak..
Toplumu aydınlatma işlevini büyük bir karar 

lıhk ve sabırla sürdüren bir Türkiye Cumhuriyeti 
Yurttaşı dün görev için Kurşunlu'daydı..

Görevi ise yurttaşları laik, demokratik 
cumhuriyetin içine düştüğü tehlikeden haberdar 
etmek..

28 Şubat'ın mimarlarından Emekli Tümge 
neral Osman Özbek Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik ve Orhangazi Şubeleri'nin çağrıları, 
Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demirin 
organizasyonuyla Kurşunlu'da yurttaşlarla 
buluştu.

General Özbek, yaşadıklarını, bildiklerini ve 
yaşadıklarının bildiklerinin ışığında öngörülerini 
yurttaşlarla paylaşıyor.

Özbek Paşa, çok ilginç noktalara dikkati 
çekiyor ve yurttaşları duyarlı olmaya çağırıyor..

Özbek Paşa'nın saptamalarının tümü gerçek
lere dayanıyor.

"Türkiye bölücülük, irtica, yolsuzluk, AB day
atmaları ve Amerika'nın ÇUŞ'lar, IMF ve Dünya 
Banka sı aracılığıyla dayatmalarının kıskacın- 
dadır." derken de bu tezini somut verilerle 
Özbek, ülke üzerinde oyunlar oynanmaya 
devam ettiğini ileri sürerek, "Avrupa Birliği, yeni 
NATO, Amerika'nın Ortadoğu Projesi Türkiye 
için bir tehdittir. IMF kıskacı ve borçlanma ülke 
için bir tehdittir.

Güneydoğuda yaşananların terör olarak nite
lenemeyeceğini öne süren Özbek, Güneydoğu 
olaylarının arkasında Amerika, Avrupa Birliği, 
Barzani'nin olduğunun altını çiziyor ve bunların 
koalisyon ortağının da AKP olduğunu vurgu
luyor.

Vatana, Cumhuriyete ve laik düzene yönelik 
iç ve dış tehditlere karşı çıkışlarıyla tanınan 
Emekli Tümgeneral Osman Özbek, AKP'nin dış 
destekli masalları, komploları ve psikolojik 
baskılarıyla kandırılıp uyutulan bir ulusun 11'nci 
Cumhurbaş kanlığı seçimi öncesinde gerçek
leştirdiği Tandoğan, Çağlayan, İzmir, Samsun 
buluşması için; "Bu gösteri, onurunu arayan 
halkımızın son uykusu ama ilk isyanıdır." diyor.

Son dönemde Türk Ordusu'na yönelik çeşitli 
yıpratma kampanyaları yürütüldüğüne dikkati 
çeken Özbek Paşa;

" Türk Ordusu çok iyi yetişmiş, ülkesine ve 
ulusuna bağlı, Atatürkçü, ulusalcı bir güçtür. 
Ancak bu güce güvenip bölünmek, rehavete 
kapılmak, tüketim toplumunun bireyi olmaya 
devam etmek, toplantılarda poz verip halkın 
içine girmemek lüksüne sahip değiliz. Bugün 
Ordu da halkımızın kendisi gibi örgütlenmesini 
bekliyor. Ordu kendisi gibi örgütlenmeyen bir 
halkı nasıl harekete geçirsin'''diyerek topıumsaı* 
refleksin artık tetiklenmesi gerektiğine vurgu

, yapıyor.
Demek ki,ulusa düşen bölücü ve gerici 

l tehditlere karşı duyargalarını açık tutmak..
Çünkü...
Toplumsal tepki yönetenlerin elini ayağını 

l< birbirine dolaştırıyor..
Meydan buluşmaları ciddi bir refleksi ortaya 

i koydu..
Sıra sandıkta...
22 Temmuz dönüm noktası olacak..
Sonra da...
Yüce divanlarda, tüyü bitmedik yetimin 

K "hakkı" aranacak...
Havaya savrulan her kuruşun tek tek "hesabı 

I sorulacak..

Baz islasyonuna mahalleliden tepti
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Hisar Mahallesi 
Bahçelievler 
Orman Sokakta 
eski metruk evin 
yıkılarak yerine 
baz İstasyon 
direği dikilmesi 
mahalle sakinlerini 
harekete geçirdi. 
Evin Belediyeden 
izinsiz olarak 
yıkıldığı ileri 
sürülürken, 
sessiz sedasız 
dikilecek baz 
istasyonu direği için 
de ilgili yerlerden 
izin alınmadığı 
öne sürüldü.
İsim değiştiren bir 
GSM firması tarafın
dan evin varisleri 
ile anlaşılarak 
yıkılan yerde derin 
bir çukur kazılmasına 
anlam veremeyen 
çevre sakinleri, 
çalışan kişilere 
sorduklarında bir 
GSM firmasına 
baz istasyonu 
dikmek için çalıştık
ları öğrenildi. 
Sokaklarında izinsiz 
ve çevreye zarar 
verecek düşüncesiyle 
başlatılan çalışmalara 
engel olan vatan
daşlar durumu 
polise ve mahalle 
muhtarına haber 
vererek durdurmak 
istediler.
Çalışanlarla çıkan 
tartışma sonucu işi 
engelleyen sokak 
sakinleri Hisar Mahal 
leşi Muhtarı Şükrü 
Kocabıyık aracılığıyla 
Kaymakamlık, 
Belediye Başkanlığı 
ve Emniyet 
MÜdürlüğü'ne 
130 imzalı şikayet 
dilekçesi verdiler. 
Kurulmakta olan 
baz istasyon direği 
için Belediye'den 
metruk evin yıkımı 
için izin alınmadığı 
ileri sürülürken, 
yerine direk yapımı 
içinde herhangi 
bir iznin alınmadığı

I____________________

öne sürüldü.
Cep telefonlarının 
iletişimi için yapıl
makta olan baz 
istas yonlarının 
insanların yoğun 
yaşadığı konut alan
larına yapılmasına 
çeşitli yerlerde sürekli 
tepkiler artarken 
Hisar Mahallesi 
Bahçelievler Orman 
Sokak’ta başlatılan 
çalışmanın izinsiz 
olması nedeniyle 
müsaade edilmemesi 
beklenirken metruk 
evin izinsiz 
yıkılmasının ise 
yasalara karşı 
suç olduğu ileri 
sürüldü.

• ENLİK'İN İLK GONIOK SİYASİ »KIITIIİ

ÇOK YAKINDA 
TÜM GAZETE BAYİLERİNDE

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel : 513 96 83 GEMLİK

'Gemlik Körfez' internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut ile ihaleyi alan firma Müdürü arasinda protokol imzalandı

Belediye hizmet itesi telesi yapıldı ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan Vural

YauYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi'nin 
Osmaniye Mahallesi 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu yanında 
kamulaştırdığı 2277 
metrekare alanda 
üzerindeki arsada 
yapılacak hizmet 
birimleri için açılan 
ihaleyi alan firma ile 
sözleşme imzalandı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
makamında yapılan 
törende inşaat ihalesi
ni alan Bursa ÖZSA 
İnşaat Turizm Taahhüt 
Sanayi ve Ticaret 
Limitet Şirketi Firması 
Müdürü Adnan Özkan 
ile Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut pro
tokole imza attılar. 
Tüm ruhsat işlem
lerinin de tamam
landığı arsa üzerinde 
yapılacak inşaatın 
bugün hemen 
başlayacağı öğrenildi. 
Zemin artı iki' kat 
olarak projelendirilen 
binada Belediye 
Düğün Salonu, 
elektrik ve normal 
kütüphane, mahalle

TEMA Vakfı’ndan 'Suyunu Boşa Harcama’ kampanyası
TEMA Vakfı evlerdeki 
gereksiz su tüketi
minin önlenmesi için 
bireysel çabaların 
büyük farklar yarata
cağına dikkat çekmek 
ve kamuoyunu 
bilinçlendirmek 
amacıyla ‘Suyunu 
Boşa Harcama’ 
kampanyası başlattı. 
Bilim adamlarının 
küresel ısınmanın son 
50 yılda insan eli ile 
arttığını ve asırlarca 
süreceğini ilan ettiğini 
bildiren TEMA Vakfı, 
Türkiye’nin küresel 
ısınmanın etkilerini en 
şiddetli yaşayacak 
ülkeler arasında 
olduğunu bunların 
arasında ise en 
önemlilerinden 
birinin ise kuraklık 
olduğunu açıkladı. 
Halkın bu konudaki 
duyarlılığını harekete 
geçirmeyi hedefleyen 
TEMA Vakfı, ‘Suyunu 
Boşa Harcama' 
kampanyasını tüm 
yurtta başlattı.
SUSUZ YAŞAYAMAYIZ 
TEMA Vakfı Genel 
Müdürü Dr. Uygar

muhtarlık büroları 
ile doğalgaz, elektrik 
ve su tahsilat 
büroları yer alacak. 
Çatısı çelik olacak 
binanın KDV dahil 850 
bin YTL’ye çıkacağını 
bildiren Başkan 
Mehmet Turgut, 
arsanın kamulaştırma 
bedeli ile toplam 
1 milyon YTL har
canacağını söyledi. 
İnşaat çalışmalarına 
hemen başlanacak 
olan belediye hizmet 
binasının 175 günde

Özesmi düzenlediği 
basın toplantısında, 
Türkiye’nin su kay
nakları konusunda 
sunum gerçekleştirdi. 
Özesmi, toplantıdaki 
açıklamasında 
şunları söyledi: 
"TEMA Vakfı, 15 yıl
dan bu yana bilimsel 
raporlar ve başta top 
rak olmak üzere kendi 
deneyimlerine daya
narak kamuoyunu bil
gilendiriyor, karar veri
cileri önlem almaya 
zorluyor. Çünkü bilim 
adamlarının yaptığı 
araştırmalar ülkemizin 
küresel ısınmanın 
etkilerini şiddetli 
bir biçimde yaşaya
cağınım özellikle altını 
çiziyor. Bu nedenle 
hepimizin bireysel 
olarak göstereceği 

bitirileceğini söyleyen 
Başkan Turgut, 
ihalenin 9 firmanın 
katılımıyla 25 Mayıs 
2007'de yapıldığını 
en düşük rakamı 
veren firmaya 
verilmeden önce 
itiraz sürelerinin 
beklendiğini ve şimdi 
imza ile resmiyet 
kazandığını bildirdi. 
Belediye'nin kamu
laştırdığı ikinci 
parsel olan diğer 
hizmet binasının 
inşaat çalışmalarının 

çabalar suyumuzun 
korunması için çok 
büyük önem taşıyor. ., 
TEMA Vakfı olarak 
evlerdeki gereksiz 
su tüketiminin önlen
mesi için bireysel 
çabaların ne kadar 
büyük fark yarata
cağını kamuoyuna 
anlatmak üzere "Suyu 
nu Boşa Harcama" 
kampanyası başlatı 
yoruz. Ülkemizde su 
yun önemli bir bölümü 
evlerde kullanılıyor. 
Bir evde yılda 140 ton 
suyu kurtarabiliyor- 
sak; Ayşe Hanım 
Figen Hanım'a söyle 
se, Zeynep Muhsin 
Bey’i uyarsa bu hare 
ket haneden haneye 
sıçrasa, milyonlara 
yayı Isa Türkiye’nin 
tonlarca suyunu 
kurtarabiliriz. Lütfen, 
suyumuzu kurtarmak 
için hep birlikte 
harekete geçelim" 
BİR EV BİLE FARK 
YARATIR
TEMA Vakfı tarafından 
yapılan açıklamada, 
4 kişilik bir ailenin 
musluğun gereksiz 

devam ettiğini de 
söyleyen Başkan 
Turgut, inşaat 
ihalesini alan 
Yumurtacı inşaat 
firması tarafından 
300 metrekarelik alan 
üzerinde toplam çatı 
katı birlikte 1000 
metrekarelik bir bina 
yapılacağını söyledi. 
5000 bin YTL'ye 
çıkacak olan ikinci 
hizmet binasında ise 
Sağlık Ocağı ile HEM 
merkezi kurs birimleri 
yer alacak.

yere akmasına izin 
vermeyerek, kısa duş 
alarak, bulaşıklarını 
makinede yıkayarak, 
gereksiz yere sifon 
kullanmayarak, 
güneş battıktan sonra 
bahçe sulayarak, 
bir yılda 140 ton su 
tasarrufu yapabileceği 
bildirildi. 
Öte yandan, açıklama
da, evde suyumuzu 
kurtarmanın basit 
yolu da 10 başlıkta 
toplandı.
1- Musluğu açık 
bırakmayın 
2- Bulaşıklarını 
elde değil 
makinede yıkayın 
3- Diş fırçalarken, tıraş 
olurken suyu kapatın 
4- Daha kısa duş alın 
5- Gereksiz yere sifon 
çekmeyin
6- Sifona plastik bir 
şişe yerleştirin 
7- Duş bağlılığınızı 
değiştirin
8- Muslukları tamir 
ettirin
9- Su kaçaklarını 
engelleyin
10- Çamaşır makinesi
ni ekonomik kullanın

Bu ateş sizi de yakabilir!....
Diş fırçalarken boşa su akıtmayın.
Traş olurken, çeşmeyi kısın.
Çamaşır makinesini ve bulaşık makinesi

ni doldurmadan çalıştırmayın.
Düdüklü tencerede pişirin.
Akıllı klozet kullanın.
Üç bakan açıkladı bunu.
Üç akıllı bakan yol gösterdi..
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden korun

mak için "pantolon paçalarını çoraba 
sokun" önerisi de bu bakanlara ait...

Doğalgaz kesintisi olduğunda "çift kazak 
giyin" önerisi de.

Bilimin ışığında yönetilmek harika bir 
şey.

Allah başımızdan bu akil bakanları eksik 
etmesin...

Küçük bir pürüz var sadece...
"Küresel" ısınmaya karşı millete "israf 

yapma" diyen devletin, "küreselleşme" 
gereği, 198 milyar dolar borcu var.

İthalat, 137 milyar dolar.
Yılda 33 milyar dolar faiz ödüyor.
Buna ne dersin benim sayın okurum ;
Bilin ki uçan kuşa borçla yaşıyoruz..
Her şey dışardan göründüğü gibi değil.

Uyutuluyoruz bunu bilesin..
"Dişini fırçalarken boşa su akıtma" 

diyor...
Yuvacık barajında olmayan suya para 

ödüyor..
"Çamaşır makinesini doldurmadan 

çalıştırma" diyor...
Döğalgazı almasa bile, parasını ödemek 

zorunda...
Anlaşmayı öyle yapmış. Depo yapmamış.

Dolduramıyor!
"Akıllı klozet kullan" diyor...

Nehirler akıyor, o bakıyor; baraj yapmıyor. 
"Düdüklü kullan, ısıyı dışarı kaçırma"

diyor...
Memleketin her tarafı maden, dışardan 

kömür satın alıyor.
Kaç baraj yapılırdı bu parayla, susuz 

kalmamak için?
Bunun hesabını yap...
Kaç santrale filtre takılırdı, havaya daha 

az duman savurmak için?
Kaç metro biterdi, daha az egzoz için?
Açıkça görüldüğü gibi, küresel ısınma 

denilen illet, memurun başının altından 
çıkıyor...

Şimdide memurları sabahın yedisinde 
odalara tıkmak çıktı.

Pekiii... o saatte işi olan vatandaşıda 
yollara mı dökeceksiniz ?...

Bir de, traş olmayı beceremeyen adam 
larla, yemek pişirmeyi bilmeyen kadınlar 
yüzünden.

Mahvettiler dünyanın düzenini..
Hepsini, bütün buzulları bizimkilerin 

ateşi eritiyor...
Millet o kadar ateşli ki buzları eritiyor.
Dikkat edin ey uyanıklar bu ateş sizi de 

yakmasın....

ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik K"rfez ABONE OLUN 
OKUTUN 
OKUYUN

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


I

22 Haziran 2007 Cuma Gemlik KBrfez

İstiklal Caddesi kanalizasyon 
çalışmaları için trafiğe kapatıldı

Seyfettin SEKERSÖZ

Bir süre önce 
BUSKİ tarafından 
başlatılan derin 
deşarj boruları 
için çalışmalar 
yeniden başlatıldı. 
Deniz dibinden 
yaklaşık 2 kilometre 
ileriye doğru 
döşenmekte olan 
kalın borular İstiklal 
Caddesi bağlantıları
na başlandı.
Yoldan itibaren 
denize uzanan sokak-, 
ta bulunan evlerin 
zarar görmemesi 
için kazı işlemi 
kalın beton künk 
borular kısa 
mesafede döşeniyor. 
Yaklaşık 50 metre 
uzunluktaki 
mesafede yapılan 
çalışmanın 
ardından hazırlanan 
poliüretan borular 
içinden geçirilerek 
deniz kısmından 
içeriye doğru

I uzatılacak. 
Deniz içinde 
başlatılan temizleme 
ve boru döşeme 
işleminin büyük 
bölümünün bitirildiği öğre- Caddesi’ndeki çalış- masıyla sona 

nilirken, İstiklal maların da tamamlan- gelinmiş olacak.

BursaMa 6. Sağlık 
Fuarı başladı
Uludağ Üniversitesi- 
Nilüfer Belediyesi 
işbirliği ile yürütülen 
Nilüfer Halk Sağlığı 
Eğitim ve Araştırma 
çalışması kapsamın
da geleneksel 
hale getirilen 
Sağlık Fuarı’nın 
altıncısı başladı. 
En yaygın sağlık 
sorunları hakkında 
halkı bilinçlendirmek; 
amacıyla, Nilüfer 
Belediyesi ve UÜ Tıp 
Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı 
işbirliği ile organize 
edilen 6. Sağlık 
Fuarı, önceki yıllar
dan farklı olarak tek 
merkez yerine daha 
çok insana ulaşa
bilmek amacıyla 3 
ayrı mahallede 
yapılıyor.
İlk olarak Özlüce 
Mahallesi’nde A. 
Muharrem Uğur. 
İlköğretim Okulü 
bahçesinde kunttan 
standlar dün Alaad 
dinbey Mahallesine 
ve 22 Haziran’da da 
Ürünlü mahallesine 
taşınacak.
3 gün boyunca 
13.00-17.00 saatleri 
arasında kurulacak

olan; yüksek 
tansiyon, şişmanlık, 
şeker hastalığı, 
aile planlaması, 
meme muayenesi, I 
kanser, sigara, kan 
grubu, göz muayene
si, hekim-çocuk 
ilişkisi, hasta 
hakları ve kansızlık 
standlarında, 
isteyen vatandaşlara 
bilgi verilecek, 
muayene ve tetkikler 
ücretsiz yapılacak. 
Halkı en yaygın 
sağlık sorunları 
hakkında bil
inçlendirerek 
hastalıklara karşı 
önlem 
alınması ve bazı 
hastalıklarda hayati 
önem taşıyan 
“erken teşhis”e 
yardımcı olmak 
amacıyla organize 
edilen sağlık fuar
larında muayene ve 
tetkiklerin yanı sıra, 
çocukların beyaz 
önlük ve hekim 
korkusunu aşmaları 
ya da doğru diş 
fırçalama yöntemini 
öğrenmeleri 
amacıyla çocuklara 
yönelik çeşitli 
eğitim çalışmaları da

BURSA KEBAP
HİZMETİNİZE AÇILDI

YILLARIN TECRÜBELİ SÜLEYMAN USTANIN 
ELİNDEN KEBAP YEDİNİZ Mİ?

■r 1

i

TADINA
I 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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Nazire Çelik toprağa verileli Güne Bakı;
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Muhtarı 
Enver Çelik'in eşi 
Nazire Çelik (50) dün 
toprağa verildi.
Yaklaşık 10 yıldan 
bu yana böbrek
lerinden rahatsız 
olan ve diyaliz 
tedavisi gören 
üç çocuk annesi 
Nazire Çelik, 
evinde aniden 
rahatsızlanarak 
vefat etmişti.
Nazire Çelik'in 
cenazesine siyasi 
parti temsilcileri 
ile milletvekili aday
larının yanı sıra 
Muhtar Enver 
Çelik'in mesai 
arkadaşları 
olan Muhtarlar 
Derneği üyeleri 
ile çok sayıda 
vatandaş ve aile 
yakınları katıldı. 
Nazire Çelik'in 
cenazesi dün 
çarşı camiinde 
okunan öğlen 
namazının ardından 
kılınan cenaze 
namazı sonrasında 
ilçe mezarlığında 
toprağa verildi.

Kadri GÜLER
J kadri_guler@hotmail.com

Yazın başında seçim kömürü
Hükümet, 22 Temmuz 2007 günü erken 

seçim kararı aldı.
Türkiye seçim havasına girdi.
Geçtiğimiz yıllarda Ağustos, Eylül 

aylarında dağıtılan hibe kömürün dağıtımı bu 
yıl seçim öncesine alındı.

Durum böyle olunca buna ne denir?
Tayyibin seçim rüşveti..
Sosyal devlet yardım dağıtmaz.
Sosyal devlet, vatandaşına iş yaratır.
İş bulur.
Vatandaş da emeğinin karşılığını alarak 

evine, çoluğuna çocuğuna aş götürür.
AKP hükümetiyle birlikte evlere kadar 

dağıtılan yiyecek paketleri ve kış ayı yak
laştığında devlet kesesinden yakacak yar 
dımları başladı.

Batıda hiçbir sosyal devlet insanına böyle 
yardımlar yapmaz.

İnsanına bu şekilde yardım ederek, onun 
onuruyla oynamaz.

İslamiyette yapılan yardımlar aleni olmaz.
Bir kimseye bir müslüman yardım yapar 

sa gizli yapar. Onu hoş tutar.
Bizimkiler her ne kadar dini inançları ön 

plana çıkarsa da, bunları islamiyetin emirleri 
ne uymadan yaparlar.

Haziran ayında kömür dağıtılması hangi 
yıl yapılmıştır?

Aslında bu seçim rüşvetine Seçim 
Kurulları engel olmalıdır.

Kömürler seçimlerden sonra, Ağustos ve 
Eylül aylarında pek ala dağıtılabilir.

özKflfl OTOMOTİVDE
KAMPANYA

Sava ve Matador marka lastikler

»MM

K.D.V. DAHİL 
NAKİT FİYATLARIDIR.

•g» Taksit seçenekleri ve 
detaylı bilgi için bizi arayın.

İIRELLI
Körfez Baytaş Sitesi A/Blok No:2 - GEMLİK
TEL: 0.224 513 73 93 ■ 514 47 70
FAX: 0.224 514 40 44 - www.ozkaya.web.tr

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
VAZ KURSU AÇILIYOR

KİMLER KATILABİLİR ? 
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

M

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR?
Yüzme branşı haftada 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR ?
KURS ÜCRETİ AYLIK (24) SAAT
Yüzme 160 YTL.

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR ? 
1.Dönem : 2 Temmuz - 27 Temmuz 
2.Dönem : 30 Temmuz - 24 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM ?
18 Haziran 2007 tarihinden itibaren
okulumuza gelerek kursa kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel: 513 50 84 web: 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.ozkaya.web
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Erdoğan’dan Genelkurmay'a ziyaret AB'de gündem kurumsal düzenleme

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve[ 
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül, Genel 
kurmay Başkanı Örge 
neral Yaşar Büyüka 
mt'ı dün ziyaret etti. 
Başbakan Erdoğan, 
Genelkurmay Karar 
gahı'nda 2 saat kaldı. 
Erdoğan'ın 
Genelkurmay 
Başkanlığı'na 
gerçekleştirdiği 
ziyarete, Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül de katıldı.
Terörle Mücadelede 
Kararlılık 
Terörle mücadele 
kararlılığı Hükümet 
ile Silahlı Kuvvetler 
arasındaki görüşme 
trafiğine de yansıyor. 
8 Haziran'da 
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül, 
Genelkurmay 
Karargahı'nı 
ziyaret etmişti.

Ardından 12 
Haziran'da 
Başbakanlıkla 
"güvenlik zirvesi" 
yapıldı.
Zirveden, "Terörle 
mücadelede, 
Hükümet, Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
ve güvenlik güçleri 
uyum ve eşgüdüm 
içinde çalışıyor" 
mesajı çıkmıştı. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer başkanlığında 
toplanan Milli 
Güvenlik 
Kurulu'nun 
ardından yapılan 
açıklamada da 
kararlılık bir kez 
daha vurgulandı. 
MGK bildirisinde, 
"Mücadelenin 
gerektirdiği 
önlemler, koşullar 
ne olursa olsun 
alınmaya devam 
edilecek" ifadesine 
yer verildi.

Avrupa Birliği (AB) 
liderleri, daha önce 
Fransa ve Hollanda 
tarafından reddedilen 
anayasa taslağı yeri 
ne geçecek kurumsal 
düzenlemeleri 
masaya yatıracak. 
Liderler, Brüksel 
Zirvesi'nde, kurumsal 
işleyişin çerçevesi 
üzerinde bir uzlaşıya 
varmaya çalışacak. 
Polonya'nın İtirazı 
Dönem Başkanı Al 
manya'nın öncülü 
ğünde devam eden 
uzlaşı arayışları, he 
nüz bir sonuca ulaş
madı. Polonya "oy 
oranlan" konusunda
ki itirazlarını sürdü 
rüyor. Varşova, mev
cut Nice düzen
lemelerini değiştiren 
ve yeni metin çalış
maları kapsamında da 
korunan, "çifte 
çoğunluk" sistemine 
muhalefet ediyor. 
İtirazlarının yeterince 
ciddiye alınmadığı 
uyarısında bulunan 
Polonyah liderler, 
veto kartını oynaya
bileceklerini dile 
getirdi. Çek Cum 
huriyeti de, Polon 
ya'ya sınırlı destek 
veriyor.
Yeni Çerçeve Arayışı 
Üye ülkelerin çoğu,

"anayasa” adı taşı
mayan, Birlik Başkanı 
ve Dışişleri Bakanı 
gibi görevleri "farklı 
isimler altında 
yeniden tanımlayan" 
bir çerçeveye sıcak 
bakıyor.
Adalet ve İçişleri 
alanında veto hakkını 
kaybetmek istemeyen 
İngiltere, istisnai bazı 
haklarla, Birlik'in 
hukuki kişiliği 
konusunda bazı 
tavizler karşılığında 
bile geri adım atacak 
gibi görünmüyor.
Londra, Temel Haklar 
Sözleşmesi'nin, ana 
çerçevede hukuken 
bağlayıcı biçimde yer 
almasını da kabul 
etmiyor.
Bugün sona ermesi 
planlanan Zirve'nin 
"uzama", hatta "başa 
rısızlığa uğrama" ola 
siliği da bulunuyor. 
Dönem Başkanı 
Almanya, Zirveyi, 
"kurumsal yapı 
konusunda bir 
çerçeve uzlaşıya 
varılması"mn 
ardından, 
"Temmuz ayında 
bir Hükümetlerarası 
Konferans düzenlen
mesi'.' kararıyla 
kapatmayı 
hedefliyor.

Meclis, bu yıl 
sağlıklı beslendi

Meclis, bu yasama 
yılında sağlıklı 
beslenerek beyaz ete 
ağırlık verdi. 600 
binin üzerinde kişinin 
yemek yediği Meclis 
lokantalarında kırmızı 
et tüketiminde geçen 
yıllara oranla azalma 
yaşanırken, balık, 
tavuk ve hindi eti 
tüketiminde artış 
sağlandı.
Meclis geride kalan 
son yasama yılında 
663 bin 639 ziyaret 
çiye evsahipliği yaptı. 
Günlük ortalama 3 
bin 475 ziyaretçiyi 
ağırlayan Meclis'e 
giriş yapan araç 
sayısı da 226 bin 
704 olarak açıklandı. 
Ziyaretçilerin yoğun 
ilgi gösterdiği 
Meclis'te en fazla 

ziyaret edilen bölüm* 
lerin başında lokanta
lar geldi. Meclis'teki 
lokantaların yükü bu 
yıl da oldukça ağırdı. 
Milletvekilleri, Meclis 
personeli ve ziyaret 
çilerin yemek yediği 
lokantalarda bu yıl 
sağlıklı beslenildi. 
Menülerde ürün 
çeşitliliğini arttıran 
Meclis lokantası, 
müşterilerine sağlıklı 
beslenmeyi de ön 
plana çıkaran liste 
sundu. Bu yıl kırmızı 
et tüketiminde azal
maya karşın beyaz 
et tüketiminde aynı 
oranda artış 
sağlandı. Meclis'te 
bu yıl 58 ton kırmızı 
et, 43 ton beyaz et, 
26 ton meyve 
tüketildi.

l.lOOYTL(K.D.V.) DAHİL 

ÜSTELİK TÜM KREDİ 

KARTLARINA PEŞİN FİYATINA 

T2AY TAKSİT
fc ÖZELLİKLER

ASUS M2V-TVM ANAKART 
AMD 64 BİT 3000 CPU 
512 DDRR 667 MHZ RAM KİNSTON 
ASUS Ex. AX1050/TD/256/512 MB 
350 WATT ÇİFT FANLI KASA 
160 GB SATA 8 MBCACH HDD 
LG18XDVDRW 
MULTIMEDIA KLAVYE 
OPTİCALMAUSE 
500 WAn HOPARLÖR 
ASUS8MSLCD MONİTÖR 
LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ

BUNLARIN HEPSİ 
KARNE HEDİYESİ

IIOWOXBİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSA

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

http://www.gemliknowox.com
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Bursa Çelik Palas Otel satışa çıktı
özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı (ÖİB), 
Sosyal Govenlik 
Kurumu 
mülkiyetindeki 
Emekli Sandığı'na 
ait Bursa Çelik 
Palas Oteli'ni 
satışa çıkardı. 
ÖİB'nin verdiği ilana 
göre son teklif süresi 
10 Ağustos olarak 
saptandı. Otel 
ihalesine katılmak 
isteyen yatırımcılar, 
750 bin dolar tutarın
da teminat yatırarak, 
500 bin YTL 
karşılığında tanıtım 
dokümanı ve 
şartname alacak. 
OİB tarafından 
verilen ihaleye 
göre, Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
mülkiyetindeki 
Bursa Çelik Palas 
Oteli “satış” yön
temiyle özelleştirile
cek. İhale kapalı 
zarf içerisinde teklif 
almak ve görüşmeler 
yapmak suretiyle 
pazarlık usulü ile 
gerçekleştirilecek. 
İhale Komisyonu'nun 
gerekli görmesi 
durumunda, ihale 
pazarlık görüşmesine 
devam edilen teklif

sahiplerinin katılımı 
ile açık artırma 
suretiyle sonuç
landırılacak.
Teklifler peşin ya da 
vadeli olarak 
verilebilecek.
Teklif sahipleri tek
liflerinde ödemenin 
ne şekilde yapıla
cağını açıkça 
belirtilecek.
İhale bedelinin 
vadeli olarak 
ödenmesinin talep 
edilmesi durumunda, 
asgari yüzde 
4O'ı varlık satış 
sözleşmesi 
imza tarihinde 
peşin, bakiye 
anapara bordu ise 
azami 12 ayda bir 
ödeme yapmak 
kaydıyla 36 ayda 
ve eşit taksitlerle, 

bakiye anapara 
borcu üzerinden 
ödeme tarihleri 
itibariyle 
hesaplanacak 
vade farklarıyla 
birlikte ödenecek. 
Vadeye bağlanan 
tutara, varlık 
satış sözleşmesi 
imza tarihinden 

itibaren libor artı 
2 oranında faiz 

uygulanacak 
olup, faiz 
ödemeleri 
anapara 
ödemeleriyle 
aynı tarihte 
yapılacak. 
ÖİB, Emekli 
Sandığı'na ait 
dört oteli de 
yaklaşık 500 milyon 
doların üzerinde 
bedelle satmıştı.

Memur maaşı kira ve gıdaya gidiyor
Türkiye Kamu-Sen'in 
yaptığı araştırmada, 
bir memur, ortalama 
maaşının yüzde 
92.34'ünü yalnızca 
gıda ve barınma har
camalarına ayırmak 
zorunda kalırken, di 
ger ihtiyaçları için ise 
maaşının yüzde 
7.66'sı ile yetiniyor. 
Ortalama ücretle geçi
nen bir memur ailesi 
nin ulaşım, sağlık, 
eğitim, haberleşme, 
giyim gibi diğer zo 
runlu ihtiyaçlarını 
karşılaması için 
maaşından geriye yal
nızca 72.46 YTL kail 
yor. Araştırmada ayrı
ca, tek kişinin yoksul
luk sınırı 1.124.19 
YTL, dört kişilik bir 
ailenin asgari geçim 
haddi ise 2.240.10 
YTL olarak belirlendi. 
Türkiye Kamu-Sen 
Araştırma Geliştirme 
Merkezi'nin (AR-GE) 
yaptığı 2007 Mayıs 
ayına ait 'Asgari Ge 
çim Endeksi Sonuç 
lan' açıklandı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu'ndan alınan 
Mayıs 2007 fiyatlarına 
göre yapılan araştır

mada çalışan tek 
kişinin yoksulluk 
sınırı 1.124,19 YTL 
olarak hesaplanırken, 
dört kişilik bir ailenin 
asgari geçim haddi 
ise 2.240.10 YTL 
olarak belirlendi. 
Sonuçlar dört kişilik 
bir ailenin asgari 
geçim haddinin bir 
önceki aya göre 
yüzde 1.06 oranında 
arttığını ortaya koydu. 
Araştırmaya göre,, 
çalışan tek kişinin 
açlık sınırı ise bir 
önceki aya göre 
yüzde 0.64 oranında 
artarak, 853 YTL 44 
kuruş oldu.
Türkiye'de 4 kişilik 
bir ailenin ortalama 
gıda ve barınma 
harcamaları toplamı 
2007 yılı Mayıs ayında 
872.55 YTL olarak 
tahmin edildi.
Yapılan araştırmada, 
4 kişilik bir ailenin 
sağlık kuruluşlarının 
belirlediği gibi sağlıklı 
bir biçimde beslene 
bilmesi için gerekli 
harcamanın Mayıs 
2007 verilerine göre 
günlük 16.76 YTL 
olduğu belirlendi.

Toplam tüketim harca
maları içinde gıda 
harcamalarının payı 
yüzde 22.44 ve ailenin 
aylık gıda harcaması 
toplamı ise 502.77 
YTL oldu. Mayıs 2007 
itibarı ile ortalama 
945.93 YTL ücret alan 
bir memurun ailesi 
için yaptığı gıda har
caması, maaşının 
yüzde 53.15'ini oluş
turdu. Türkiye İstatis
tik Kurumu verilerin 
de bulunan konut gi 
deri ise Mayıs 2007 
ortalama maaşının 
yüzde 39.19'una denk 
geldi, Buna göre bir 
memur, ortalama maa 
şının yüzde 92.34'ünü 
yalnızca gıda ve barın 
ma harcamalarına 
ayırmak zorunda kalı 
yor. Diğer ihtiyaçları 
için ise maaşının 
yüzde 7.66’sı ile yeti 
niyor. Ortalama ücre
tle geçinen bir memur 
ailesinin ulaşım, sağ 
lık, eğitim, haberleş 
me, giyim gibi diğer 
zorunlu ihtiyaçlarını 
karşılaması için Mayıs 
2007 maaşından 
geriye yalnızca 72.46 
YTL kalıyor.
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Arınç’tan Birlik çağnsı 22 Temmıız'da 1 Mıı MS aday yarışacak

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı 
Bülent Arınç, terör 
olaylarına karşı 
askeriyle, polisiyle, 
siyasetçisiyle ve 
vatandaşıyla birlikte 
ortak bir anlayışla 
mücadele etmek 
gerektiğini söyledi. 
Polis Akademisi'nin 
62. dönem mezun
larının diploma töreni 
Ankara'da yapıldı. 
Törende konuşan 
Bülent Arınç, emniyet 
teşkilatının bu 
dönemde her 
zamankinden daha 
etkin çalışmalar 
yürüttüğünü kaydetti. 
Arınç, şöyle konuştu: 

"Suça ve suçluya 
karşı mücadelede 
emniyet güçlerimizin 
birlik ve beraberlik 
içinde çalışmaları, 
hayati önem taşımak
tadır. Son dönemde 
emniyet güçlerimiz 
arasındaki uyum ve iş 
birliği sayesinde suç 
ve suçluya karşı 
büyük darbeler vurul
muştur. Tüm mil
letimizi acıya boğan 
terör olaylarına karşı 
da askeriyle, 
polisiyle, 
siyasetçisiyle, vatan
daşlarıyla hep birlikte 
ortak bir anlayışla 
mücadele etmeliyiz."

Genel seçim 
sürecinde önemli 
bir aşama daha 
tamamlandı ve 
milletvekili kesin 
aday listeleri 
açıklandı.
22 Temmuz 
seçimlerinde 
Meclis'e girmek 
isteyen 7 bin 395 
adayın çoğunluğu 
üniversite ya da 
yüksekokul 
mezunu.
Milletvekili 
adaylarının 
meslek profili 
ise ilgi çekici. 
Adaylar arasında 
aktör de bulunuyor, 
masör de.
22 Temmuz 
seçimleri ile 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nde 
yeralmak isteyen

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

7 bin 395 adaydan 
726'sı bağımsız. 
Eğitim Durumları 
Adayların
4 bin 86'sı üniversite 
ya da yüksekokul, 
2 bin 369'u ortaokul 
veya lise mezunu. 
Milletvekili kesin

aday listelerine 
göre, adayların 
94O'ı da ilkokul 
mezunu.
Mesleki Profil 
İlgi Çekici 
Milletvekili 
adaylarının ilgi 
çekici bir meslek

profili var. 
Adaylar arasında, 
aktör, aşçı, bakkal, 
balıkçı, berber, 
dağcı, fahri imam, 
fırıncı, kabzımal, 
kapıcı, masör, 
oto ressamı ve 
sıvacılar da 
bulunuyor.
230 Ev 
Hanımı Aday 
Ev hanımı olan 
adayların sayısı 
da dikkat çekiyor. 
Tam 230 ev 
hanımı, milletvekil
liğine aday oldu. 
Milletvekili aday
larının arasında 
emekliler çoğunluğu 
oluşturuyor. 
Emeklileri; tüccarlar, 
mühendisler, 
öğretmenler, 
avukatlar ve 
doktorlar izliyor.

P EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

$

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ I
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi i

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa İ
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m; SATILIK DAİRE E 

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki E 
yeni atarı 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
£

S I HUll

400 KİŞİLİK 
TERAS

SALONUMUZDA 
KINA ve NİŞAN^ 
CEMİYETLERİ

ULAŞIM DAHİL |O ZZ O Z Z

(fersin
Irç liran Son Be. ild. Şii.

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 • Umurbey GEMLİK
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Vergi ve sosyal 
güvenlikte tek beyanname

IMF'ye sunulan niyet 
mektubunda yapısal 
kriter olarak yer alan 
düzenlemeye göre, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
için birleştirilmiş 
vergi formu oluştu
rulacak. Böylece tek 
beyanname ile iki 
ayrı kuruma bildirim 
yapılmış olacak. 
TÜRMOB tarafından 
hazırlanan ekonomik 
rapora göre, bu 
düzenleme 2007 
sonuna kadar yaşa
ma geçirilmiş olacak. 
Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve 
Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları 
Birliği (TÜRMOB) 
tarafından hazırlanan 
Haziran ayı ekono 
mik raporunda vergi 
sistemindeki 
gelişmeler değer
lendirildi. Raporda, 
vergi ve sosyal 
güvenlik için tek 
beyanname uygula
masına geçilmesi 
ile birlikte, yıllardır 
önemli bir sorun 
olan her kuruma ayrı 
beyanname verme 
döneminin sona ere

ceğine dikkat çekildi. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
için birleştirilmiş 
vergi beyannamesi 
uygulamasına ilişkin 
şu değerlendirmelere 
yer verildi;
Bu beyan ile her iki 
kuruma ayrı ayrı 
beyanda bulunma 
dönemi kapanacak. 
Düzenlemenin Aralık 
2007 sonuna kadar 
gerçekleşmesi 
bekleniyor.
IMF'YE SÖZ VERİLDİ 
Mayıs ayında IMF'ye 
verilen niyet mek
tubunda da yer alan 
yapısal koşuiiar 
arasında bu düzen
leme de yer aldı. 
Bu kapsamda Sosyal 
Güvenlik Kurumu ile 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı arasında 
oluşturulacak 
komite, işbirliğinin 
geliştirilmesi ve bilgi 
paylaşımının 
güçlendirilmesi 
amacıyla çalışma 
yapacak. Bu komite, 
birleştirilmiş vergi 
beyannamesi formu
nun 2007 yılı sonuna 
kadar uygulamaya 
girmesini sağlayacak

Q_ Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ERAY ÇELİKLER

DEVREN SATILIK SATILIK DAİRE
Balıkpazarı 2 Notu Cd. No: 21 

adresinde bulunan 
Turan Tekel Shop 

sağlık sorunu nedeniyle

DEVREN SATILIKTIR.
TEL: 0.224 513 91 21
CEP : 0.533 814 36 90

eleman aranıyor

3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 
İki balkonlu, otoparklı geniş 

daire SATILIKTIR.
Namtaş 2 Daire 21

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Cep: 0.536 817 2105

KURBANLIK ve ADAKLIK
O, Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

SELMA DOĞAN

Bursa Trafik Şube Müdürlüğü’nden 
aldığım ehliyetimi, 16 YZ 066 araç 
ruhsatımı, noter satış ve sigorta 
kağıdını kaybettim hükümsüzdür.

NAZIM YAŞAR

rt Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
>— aldığım Nüfus Cüzdanımı kaybettim. BE Hükümsüzdür. EMİNE TEZCAN

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 uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Bursaray
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şa 
hin, hafif raylı sistemi 
Yıldırım ile buluştura
cak BursaRay B etabı 
inşaatının Gökdere 
Viyadükü ve Acem 
Reis Tüneli'nde ince 
lemelerde bulundu. 
Haşimişcan Cadde 
si'nden gelen 
BursaRay hattını 
Gökdere'den Ankara 
Yolu güzergahına

B etabı yüzde 70 tamamlandı!

bağlayacak viyadükte 
düzenlediği basın 
toplantısında, B etabı 
inşaatının fizik 
gerçekleşmesinin 
yüzde 70 seviyesine 
ulaştığını belirtti.
1 kilometresi tünel, 
450 metresi ise viya 
dükten oluşan hattın 
toplam uzunluğunun 
4 bin 800 metre oldu 
ğunu kaydeden Baş 
kan Şahin, "Hatta ray 
döşemeleri ve elekt 
ronik mekanik imalat
larına başlandı. M ev 
cut sistemi Ankara 
Yolu'na bağlayacak 
olan Gökdere Viyadü 
kü'nün inşaatının ise 
yüzde 9O'ı tamam
landı. Viyadük 
inşaatında 70 direk 
dikildi ve bin 400 ton

çelik kullanılacak. 
B etabı kentin 
doğusundaki 400 bin 
hemşehrimize hizmet 
edecek" dedi.
Ankara Yolu'nun 
çehresi değişiyor 
B etabı inşaatı sürer 
ken, Ankara Yolu'n 
daki genişletme çalış
malarının da devam 
ettiğini dile getiren 
Başkan Şahin, 
"Bursa'dan Ankara'ya 
gidiş DSİ'ye kadar 3 
şerit olarak düzenlen
di. Ankara'dan Bur 
sa 'ya gelişte de yolun 
3 şeritli düzenleme
siyle alakalı çalış
maları önümüzdeki 
ay tamamlanacak. 
Gökdere’deki trafik 
ise merdiven çalış

malarının bir ay için 
de tamamlanmasıyla 
normal akışına döne 
cek. Çalışmalar bitti 
ğinde BursalIların 
sabrına değecek. Bu 
yollar, bu raylar hal 
kımızın önüne seril 
miş kırmızı halılardır" 
diye konuştu.
"Yollar geleceğimizi 
bugüne bağlar" 
Bursa'nın nüfusu ile 
birlikte araç yoğun
luğunun da sürekli 
arttığına dikkati çe 
ken Başkan Şahin, 
460 bin aracın bulun
duğu Bursa'da birçok 
büyükşehir nüfusun
dan fazla araç 
olduğunu söyledi. 
Her gün 150 yeni 
aracın daha trafiğe 

katıldığını kaydeden 
Başkan Şahin, "Bun 
dan dolayı gerçek
leştirdiğimiz birçok 
yatırımın yıllar önce 
sinden yapılması ge 
rekiyordu. Ancak biz, 
engelleri ve sorunları, 
yollarımızı tıkayan, 
hizmetlerimizi aksa
tan nedenler olarak 
değil, daha iyi hiz 
mete götürecek fırsat
lar olarak görüyoruz.
Bundan dolayı da mil
letimizi modern, çağ
daş yaşam koşulları
na kavuşturmak için 
bu görevlere talip 
olduk. Yol, medeni 
yettir. Yol, muasır 
medeniyet seviyesine 
ulaşmak için bir araç 
tır. Ulaşım sadece 

yolların yollara değil, 
geleceğin de bugüne 
daha hızlı bağlanması 
demektir" şeklinde 
konuştu.
"Cumhuriyet dönemi
nin en çok kavşağı bu 
dönemde yapıldı" 
Türkiye'de cumhuri 
yet döneminde 4 bin 
kilometre duble yol 
yapıldığını anımsatan 
Başkan Şahin, AK 
Parti Hükümeti'nin 4,5 
yıllık döneminde ise 6 
bin kilometreden faz 
la duble yol yapıldı 
ğını vurguladı. 
Bursa'da yerel yöne
timler tarihinin en 
fazla kavşak çalış
masının AK Parti 
döneminde yapıldığı
na dikkati çeken

Başkan Şahin, şöyle ’ 
devam etti: "Bugüne 
kadar 7 kavşağı 
tamamladık. Küçük 
Sanayi, Otosansit ve 
Botanik Kavşağı 
inşaatının da bitir
ilmesiyle 10 kavşak 
hizmete açılmış ola
cak. Bursa'ya son 15 
yılda açılandan daha 
fazla toplam 31,5 
kilometre alternatif 
yol kazandırdık.
Ulaşım yatırımlarımız 
sadece bunlar değil. 
Yol ışıklandırmaları 
ile yollardaki sürüş 
güvenliğini artırdık. 
40 kilometrelik ana 
arterlerde yapılan 
ışıklandırmalar ile 
sürücülerimiz yollar
da 24 saat gündüzü 
yaşıyor. Yönlendirme 
levhalarını yeniledik. 
Yollardaki tabela 
kargaşasına son 
verdik. Ulaşımı yolla, 
kavşakla da sınırla
madık. Toplu taşıma 
medeniyet sem
bolüdür. Toplu ulaşı
ma 85 yeni otobüs 
ile konfor getirdik. 
İlçe ve beldelerde 
toplu ulaşım 
entegrasyonu 
sağladık."
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Şahin; ‘Bursa’da 5 
ay su sıkıntısı yok

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
şehire 5 ay yetecek 
kadar su rezervi 
bulunduğunu, 
yaz aylarında 
su problemi 
ihtimalinin 
olmadığını söyledi. 
Gazetecilerin 
barajın doluluk 
oranının düşük 
olmasına ilişkin 
sorularını cevap
landıran Başkan 
Hikmet Şahin, 
"Su rezervlerimiz 
tamam diye 
bunları dikkatsizce 
kullanmamız 
doğru değildir. 
Su kullanıyoruz, 
ellerimizi yıkarken, 
traş olurken yeteri 
kadar kullanmamız 
gerekir. Gereksiz 
yere çeşmeyi açık 
bırakmayalım. 
Sifonu gereksiz 
çekmemek lazım, 
araç yıkarken 
hortumla değil 
kova ile yıkamalıyız. 
Duş alırken dikkatli 
su kullanabiliriz. 
Çamaşırları tek

tek değil, makinada 
biriktirerek dolunca 
çalıştırmalıyız.
Suyu tasarruflu 
kullanmak gerekir. 
Biz Temmuz ayı 
faturalarımızla 
birlikte vatandaşlara 
tasarrufa ilişkin 
el büroşürü 
göndereceğiz.
Bursalı hemşehrile 
rimiz de bunlara 
dikkat edeceklerdir. 
İleride olası bir 
su sıkıntı ile 
karşılaşmayalım. 
Sonuçta 5 aylık 
bir suyumuz var.

4-5 ay sonra da 
kışa giriyoruz 
zaten. Bu bir 
eğitim meselesidir, 

buna dikkat etmek 
durumundayız.
Biz bu yazı su 
problemi ile 
geçirmeyiz.
5 ay rezervimiz 
mevcuttur. 5 ay 
problem yok. 
Sadece bu yaz 
değil, her zaman 
bu tasarrufu 
yanmamız 
gerekiyor, inancımız 
gereği de bu tasarruf 
önemlidir" dedi.
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Bursa’da Ipekböcegi yeniden canlanacak
Bursa’da bin yıllık 
tarihi geçmişe sahip 
olan ve çeşitli 
sebeplerden dolayı 
yok olma safhasına 
gelen ipek böcek 
çiliğinin yeniden 
canlandırılması 
için projeler 
hayata geçiriliyor. 
Bursa Valiliği ve 
çeşitli kurumların 
ortaklaşa düzenlediği 
'yaşama bağlayan 
ipek projesi' çerçe 
vesinde yaklaşık 
iki ay eğitim gören 
10 kursiyer serti
fikalarını aldı. 
Bursa’da uzun bir 
geçmişe sahip olan 
ipek böcekçiliği 
ekonomik ve doğa 
olayları yüzünden yok 
oluyor. Koza üreti
minin azaldığı ve ipek 
işlemeciliğinin yapıl

Merinos’un tarihi Bursa’da kaldı
Merinos Fabrikası'nın 
kuruluşundan 
bugüne kadar 
kullanılan makine ve 
teçhizatın yanı sıra 
aralarında Atatürk'ün 
yazdığı defterin 
de yer aldığı tarihi 
eserler, Büyükşehir 
Belediyesi'nin gi 
rişimleriyle yeniden 
Bursa'ya kazandırıldı. 
Özelleştirme Yüksek 
Kurulu, Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
girişimleriyle daha 
önce aldığı eserlerin 
İstanbul Paşa Limanı 
Müzesi'nde sergilen
meleri yönündeki 
kararından vazgeçti. 
Bursa'nın sanayi 
kenti olmasında öncü 
rol oynayan ve Türk 
ekonomisinin ilk te 
mel lokomotiflerin 
den biri olan Merinos 
Fabrikası’nın açıldığı 
2 Şubat 1938 yılından 
bu yana kullanılan 
eserleri, Büyükşehir 
Belediyesi'nin yapımı 
devam eden Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde yer 
alacak Tekstil ve 
Sanayi Müzesi'nde 
sergilenecek.

madığı Bursa’da, 
valilik ipek böcekçi 
liğini yaygınlaştırmak 
ve işlemek için 
proje geliştirdi.
'Yaşama bağlayan 
ipek projesi' çerçeve 
sinde 55 gün boyunca 
10 kursiyere eğitim 
verildi. Sona eren 
kurs sonrası düzenle
nen sertifika töreninde 
yaklaşık iki ay 
boyunca kursiyerlerin 
yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgi verildi. 
Bursa İl Tarım 
Müdür Yardımcısı 
Mehmet Ali Koçkaya, 
Bursa’da yok olmaya 
yüz tutmuş olan 
kültür mirası ipek 
böcekçiliğinin 
yeniden canlandırıl
ması için çalışmalarını 
sürdürdüklerini söyle
di. Proje hakkında

"Eserler ruhuna 
uygun bir şekilde 
yaşadıkları yerde 
sergilenecek" 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Meri 
nos Fabrikası'nın ta 
rihi ile bütünleşmiş 

da bilgiler veren 
Koçkaya, "İki ay önce 
başladığımız proje 
çerçevesinde 10 kur
siyerimize önce teorik 
olarak bilgiler verildi. 
Projemize destek 
veren Koza Birlik 
tarafından ücretsiz 
olarak kursiyerlere 
teslim edilen 5 kutu 
açılarak, böcek elde 
etmek üzere kuluçka 
odasına alınmıştır. 
10 günlük aradan 
sonra elde edilen 
böcekler beslenerek, 
kozaların oluşması 
sağlanmıştır.
Elde edilen kozalar 
hasat edildikten 
sonra satışa sunuldu. 
Ayrıca Bursa Valiliği 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
tarafından kursiyer
lere 250' şer YTL 

makine ve eserlerin 
Bursa'nın malı 
olduğunu belirterek, 
"Özelleştirme Yüksek 
Kurulu, bizim talebi 
mize rağmen Sümer 
bank'ın Türkiye gene 
tindeki diğer fabrika 
larındaki tüm eser

ücret ödendi" dedi. 
Bursa Vali Yardımcısı 
Halis Arslan ise Bursa 
ve ipek böcekçiliğinin 
önemine değinerek, 
yok olmaya yüz tutan 
ipek böceği ve koza 
üretimini yeniden 
canlandırmak için 
gereken desteği vere
ceklerini belirterek, 
"Bu proje çok güzel 
bir başlangıç oldu. 
Bu iş daha da büyüye
cek. İpek böceğinin 
besin kaynağı olan 
dut yaprağı için ilim
izde dut fidanı dikile
cek. Kozayı işleyerek 
ipek teli elde etme 
liyiz. Daha sonra 
tezgahlarımızı kuralım 
ve halı dokuma işlem
ine başlayalım.
Biz bu konuda üzeri 
mize düşeni yapmaya 
hazırız" diye konuştu.

lerini İstanbul'daki 
Tekel Paşa Limanı 
Müzesi'nde sergileme 
yönünde karar almış 
tı. Milletvekilimiz 
Sedat Kızılcıkh'nın da 
desteği ile bu 
konudaki kararın 
yanlışlığını ilgililere 
ilettik. Çünkü Bursa 
ile özdeşleşmiş 
kentin sanayi kimliği
ni yansıtan bu eser
ler, ruhuna uygun bir 
şekilde yaşadıkları 
yerde sergilenmeliy
di. Yaptığımız girişim
ler ve milletvekilimiz 
Sedat Kızılcıkh'nın da 
desteği ile eserleri 
yeniden Bursa'ya 
kazandırdık. Manevi 
değeri paha biçilmez 
eserler, gerçek yeri 
olan Merinos'ta 
nesiller boyunca 
yaşacak." dedi. 
Başkan Şahin, 
ayrıca Tekstil ve 
Sanayi Müzesi düzen
lemesinin Uludağ 
Üniversitesi Mühen 
dişlik Fakültesi 
tarafından yapıla
cağını da belirterek, 
gerekli çalışmaların 
başlatıldığını bildirdi.

lalı silkme yüzünden apartman 
sakinleri birbirine girdi

Bursa'nın merkez 
Nilüfer llçesi'ndeki 
bir apartmanda hah 
silkme meselesi 
yüzünden sakinler 
birbirini darp etti. 
Alınan bilgiye göre, 
Konak 
Mahallesi'ndeki 
Karahan Apartmanı 
sakinleri halı 
silkme yüzünden bir

Uyanık kamyoncu 40 bin YTL'lik 
iplik ve kumaşla kayıplara karıştı
Bursa’da bir fir
madan 40 bin YTL'lik 
iplik ve kumaşı 
İzmir'e götürmek 
için aracına 
yükleyen bir kam 
yoncu, mallarla 
birlikte kayıplara 
karıştı.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
İlçesi Küçükbalıkh 
Mahallesi’nde iplik 
ve kumaş ticareti 
yapan Şaban 
Şekerci (35) 40 bin 
YTL'lik malı İzmir'e

Korna ile uyardığı sürücü 
tarafından darp edildi

Bursa’da bir otomo
bil sürücüsü, aniden 
yola çıkınca korna 
ile uyardığı bir 
sürücü tarafından 
darp edildi.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Nilüfer 
İlçesi Mudanya 
Caddesi'ndeki 
benzinlik önünde 
meydana gelen 
olayda 38 yaşındaki 
Hüseyin Bayatlı, 
aniden yola çıkan 
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birlerini darp etti. 
3 aileden 6 kişinin 
karıştığı olayda 
taraflar birbirlerini 
tartakladı. Polis, 
Yusuf Beşiroğlu'nun 
mağdur olarak ifade
sine başvururken, 
şüpheli durumunda
ki 5 kişi Nilüfer 
Polis Merkezi'ne 
götürüldü.

götürmesi için 
M.A.'ya teslim etti. 
Kamyonuyla hareket 
eden M.A. 3 gün 
geçmesine rağmen 
iplik ve kumaşlar 
yerine ulaşmadı. 
Dolandırıldığını 
anlayan Şekerci, 
polise müracat 
ederek M.A.'dan 
şikayetçi oldu. 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma 
başlatılan 

araç sürücüsünü 
korna çalarak 
uyardı. Biraz ileride 
duran iki sürücü 
konuşmaya 
başlarken, ikaz 
edilen araç sürücüsü 
S.E.(36) Bayath'yı 
kafa atarak darp etti. 
Darp edilen Bayatlı, 
polise müracat etti. 
Ekipler, kaçan 
sürücüyü yakalamak 
için soruşturma 
başlattı.
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Gemlik Gübre ile Garnizon finale kaldı

*f J»*»

GEMLİK GÜBRE VOLEYBOL TAKIMI

“^5

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kamu Kurum ve 
Özel Kuruluşlar 
arasında birliği 
pekiştirmek 
amacıyla 
Kaymakamlık 
tarafından düzenle
nen Voleybol 
Turnuvası’nda 
Gemlik Gübre ile 
Garnizon takımları 
finale kaldı.
Turnuvada oynanan 
yarı final maçları 
sonucu Jandarma 

ile GEMPORT 
takımları üçüncülük 
maçı oynayacaklar. 
İLK FİNALİST 
GEMLİK GÜBRE 
Önceki akşam 
oynanan yarı final 
maçlarının ilkinde 
A grubunu 
yenilgisiz 
tamamlayan 
Gemlik Gübre ile 
B grubunu bir 
yenilgi ile ikinci 
sırada tamamlayan 
GEMPORT takımları 

finale kalabilmek 
için mücadele ettiler. 
Takım kaptanlarının 
birbirlerine çiçek 
vererek sportmenlik 
örneği gösterdikleri 
zevkli ve çekişmeli 
geçen maçın ilk 
setini Gemlik Gübre 
takımı 25-23 alırken 
ikinci seti GEMPORT 
25-22 alarak 
durumu 1-1 yaptı. 
Üçüncü sete rakibi 
GEMPORT’a göre 
daha organize ve 

hücumda etkili 
başlayan Gemlik 
Gübre Takımı bu 
seti 25-12 kolay 
kazanarak durumu 
2-1 yaptı.
Dördüncü sette 
mücadeleyi bırakan 
GEMPORT karşısında 
seti 25-13 alan 
Gemlik Gübre 
takımı finale adını 
yazdırmayı başardı. 
İKİNCİ, FİNALİST 
GARNİZON 
Gecenin ikinci 

maçında ise B 
grubunu yenilgisiz» 
bitiren Garnizon 
takımı ile A grubunu 
bir yenilgi ile ikinci 
sırada tamamlayan 
Jandarma takımları 
karşı karşıya geldi. 
İlk seti 25-17 alan 
Garnizon takımı 
karşısında toparlanan 
Jandarma takımı 
ikinci seti 25-20 
alarak durumu 
1-1 yaptı.
Üçüncü sette oyuna 

ağırlığını koyan 
Garnizon takımı 
bu seti 25-19 
dördüncü seti de 
25-13 alarak 
ikinci finalist oldu. 
Turnuvanın güçlü 
takımlarının oynadığı 
maçlar seyirciye 
zevk ve heyecan 
getirirken bu 
akşam oynanacak 
final maçlarıyla 
Kaymakamlık 
Kupası sahibinî 
bulacak.
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“En iyi egzersiz yürüyüş”
Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve 
Travmatoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Nedim 
Karaismailoğlu, en 
iyi egzersizin yürüyüş 
olduğunu söyledi, 
insan kemik ve 
iskelet yapısının 
koşmaya değil, 
yürümeye elverişli 
olduğuna dikkat 
çeken Prof. Dr. 
Nedim Karaismail 
oğlu, "Sağlıklı bir 
hayat isteyen insana 
günde yarım saat, 
45 dakikalık yürüyüş 
yeter. 3-4 saat 
yürüyüş, insanın 
kendisini riske 
atmasından başka bir 
işe yaramaz" dedi. 
Özellikle yaşı 40'ı 
aşanların koşmasının 
doğru olmadığına

Klima da göbek yaptırıyor
Prof. Dr. Mehmet 
Öz, "Kullandığınız 
deodorantlardan, 
klimalara kadar 
pek çok şey obe- 
zliğin tuhaf nedenleri 
arasında yer alabilir" 
diyor. Dünyaca ünlü, 
New York Presbyte 
rian Hastanesi Kap 
ve Damar Cerrahı 
Prof. Dr. Mehmet Öz, 
"Devasa bir göbek 
sadece aşırı yemeye 
ve hareketsizliğe

değinen Kara
ismailoğlu, vücut 
mekanizmasının buna 
yetmeyeceğini ve 
tehlikeli sonuçlarla 
karşılaşılabileceğini. Y 
vurguladı.
Karaismailoğlu, fut
bol ve buna benzer 
sporların insan için 
çok ağır ve tehlikeli 
olduğuna da işaret 
ederek, "Futbolcu
ların kemik yapısı 

bağlı olmayabilir. 
Kullandığınız deodo 
rantlardan, klimalara 
kadar pek çok şey 
obezliğin tuhaf 
nedenleri arasında 
yer alabilir" diyor. 
Kalp sağlığı için yeni 
reçetelerle Türkiye'ye 
gelen ve "Bilinçli 
Beslenme, Sağlık ve 
Siz" konulu konfer
anslar düzenleyen 
ünlü cerrah, ideal 
sağlığın göstergesi 

incelendiğinde 
büyük hasar olduğu 
görülür. Kemikleri 
kırıklardan dolayı 
kireçlenmiştir. Ben 
Samsunspor'un 
birkaç kalecisinin 
filmini çektim, par
mak, ayak yok. Öyle 
hale gelmişler ki 
yapıları bozulmuş. 
İnsanlar için en 
sağlıklı spor yürü 
mektir" diye konuştu.

olarak da mezurayı 
öneriyor. Kadınlar 
için ideal bel ölçü 
sühü 82 santim ola 
rak veren Prof. Dr. 
Öz, kadınlara "Beliniz 
93 santimi geçtiyse 
sağlık riskiniz artar" 
diyor. Erkekler içinse 
ideal ölçüyü 88.5 
santim olarak göste 
ren Öz'e göre, 101.5 
santimden yukarısı 
için tehlike çanları 
çalıyor.

Kala doktorları Afrika sıcaklanna karşı uyarılı
Kardiyoloji Uzmanı 
Doktor A. Ayhan 
Dündar, hafta sonu 
etkisini gösterecek 
olan aşırı sıcakların 
oluşturacağı olumsuz 
şartlar konusunda 
vatandaşları uyardı. 
Kardiyoloji Uzmanı 
Doktor A. Ayhan 
Dündar, Afrika sıcak
larında güneş çarp
malarının çoğalabile
ceğin! belirterek, 
böyle havalarda 
sadece deniz ve 
havuz kenarında 
değil günlük hayatta 
da güneş ışınlarından 
uzak durulması 
gerektiğini söyledi. 
Dündar, güneşin 
birçok faydası 
olduğunu ancak ozon 
tabakasının zamanla 
incelmesi ve delin
mesi nedeniyle ışın
larının tehlikeli bir 
boyuta geldiğini 
belirterek, yeryüzüne 
ulaşan ultraviyole 
radyasyonu miktarın
da büyük artış 
olduğunu söyledi. 
Kişilerde sıcağa 
maruz kalma nede 
niyle önce nabzın 
arttığım'anlatan 
Dündar, "Tansiyon 
düşer, nefes almada 
güçlük yaşanır. 
Beyin, böbrek ve 
kalp damarlarının 
dolaşımı ve beslen
mesi bozularak buna 
bağlı bulgular ortaya 
çıkar. Beyin fonksi 
yonu bozulduğu için 
koma, hafızada

bulanıklık, görme 
bozuklukları, kol ve 
bacaklarda uyuşma, 
idrarın ve ürenin yük
selmesi yaşanabilir. 
Bu nedenle kalp ye 
tersizliği, hipertansi 
yon, koroner kalp 
hastalığı olan kişi
lerin ısı ve neme 
karşı çok dikkatli 
olma lan gerekir" 
diye konuştu. 
Afrika sıcaklarıyla 
birlikte sıcak yorgun
luğu ve sıcak çarp
ması vakalarının arta
bileceğine dikkati 
çeken Dündar, "Sıcak 
yorgunluğu; halsizlik, 
cildin pembeleşmesi, 
gerginlik hissi ve 
bunaltı ile kendini 
gösterir. Yapılacak 
şey hemen kişiyi 
serin bir ortama 
alarak üzerindeki 
giysileri çıkartmak, 
gerekirse duş aldırıp 
serin bir yerde istira
hat etmesini sağla
maktır. Bu, mutlaka 
hastane tedavisini 
gerektiren bir 
durumdur. Sıcak, 
rutubet ve ultraviyole 
ışınlarının zararlı etki

lerinden korunmak 
için güneş altında 
özellikle sıcağın 
yoğun olduğu saatler 
olan 11:00-16:00 
arası uzun süre 
kalmamalı, gölge yer
ler tercih edilmelidir" 
şeklinde konuştu. 
Dündar, mutlaka 
ihtiyacın üzerinde 
sıvı içilmesi gerek
tiğini de ifade ederek, 
"İdrarın azalması ve 
koyulaşması su ihti 
yacı olduğunun belir
tisidir. Günde en az 
2 litre su tüketilmeli 
ve asitli içeceklerden 
kaçınılmalıdır. Alkol 
ve sigara, idrar artışı 
ve sıvı kaybı yaptığı 
için sıcak saatlerde 
içilmemelidir.
Özellikle yaşlılar ile 
kalp ve tansiyon 
hastaları, çocuklar., 
hamileler, aşırı 
kilolu kişiler, 
kanser hastaları ile 
kemoterapi gören
lerin güneşten 
korunma yöntemleri 
konusunda çok 
dikkatli olmaları 
gerekmektedir" 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

□.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 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 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 51314 25

NÖBETÇİ ECZANE
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Bursa Festivali'nde Thomas Anders sürprizi
Modern Talking 
Grubu ile 80’li yıllar
da dünya gençliğinin 
idolü olan Thomas 
Anders, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
bu yıl 46.'sı düzenle
nen Uluslararası Bur 
sa Festivali kapsa 
mında BursalIlarla 
buluşacak.
Festival çerçevesin 
de 4 Temmuz 
Çarşamba akşamı 
gerçekleşmesi plan
lanan Gypsy Kings 
konserinin, toplu
luğun solisti Nicolas 
Reyes'in ses tel
lerinde meydana 
gelen ani bir rahat 
sızlıktan dolayı iptal 
edilmesi üzerine, 
Bursa Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) yöneticileri, 
Tiziano Ferro ve 
80'lerin efsane ismi 
Thomas Anders'le 
görüşmelere başladı. 
Her iki sanatçı ile de 
yapılan görüşmeler 
sonucunda "Cheri 
Cheri Lady", "You 
Can Win", "IfYou 
Want", "Atlantic 
is Calling" gibi 
şarkılarıyla tüm 
dünyada büyük

BAŞSAĞLIĞI
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Muhtarı 

Sayın Enver Çelik’in 
saygıdeğer eşleri

Nazire ÇELİK’in
hayran kitleleri 
toplayan Modern 
Talking'in 
unutulmaz ismi 
"Thomas Anders" 
ile anlaşmaya varıldı. 
Tüm Avrupa'yı 
kapsayan yoğun 
bir turne programı 
olmasına karşın 
Bursa'nın teklifini 
kabul eden Thomas 
Anders, 80'1 i yılların 
unutulmaz şarkıların
dan derlediği 
özel bir repertuarıyla 
BursalI hayranlarının 
karşısına çıkacak.

3 Temmuz gecesi 
festivalde sahne 
alacak olan sanatçı 
Bursa'ya ilk 
kez gelecek. 
Bu arada Gypsy 
Kings konser 
biletlerinin iadesine 
bugünden itibaren 
Tayyare Kültür 
Merkezi gişesinde 
başlanacak. 
İsteyenler değişiklik 
yapmadan aynı 
biletle "Thomas 
Anders Of Modern. 
Talking" konserini 
izleyebilecekler.

vefatından dolayı üzüntümüz derindir. 

Merhumeye Allah’tan rahmet eşi ve 

ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği 
Yönetim Kurulu adına

Kadir ÖZAYDIN
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DERECESİ
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Emlak Komisyoncuları 
belgelerini aldı

Gemlik Esnaf Odası ile Çıraklık 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbir
liğinde ikinci düzenlenen Emlak 
Komisyoncuları kursunu başarıyla 
bitiren 33 kişiye belgeleri düzenle
nen törenle verildi. Sayfa 4’de

1987-2 tertip acemi er Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komırtanlığı’nda düzenlenen törende ant içti

496 acemi er yemin elti

-____— __ _ uas"__ ..omutanlığı’nda eğitimlerini tamamlayan 1987-2 ter-
,t tip 496 acemi er dün düzenlenen törenle yemin etti. Eğitim Merkez Komutanhğı’na ilk katılan

Veteriner Er Mehmet Döş tarafından dönem plaketi yaş kütüğüne çakılmasından sonra hediyesi 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’deKaymakam Mehmet Baygül tarafından verildi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İkili görüntü
Türkiye seçime giderken, toplum olarak 

ikiye ayrılmış görüntüsü veriyor.
9 Bir yanda ABD ve AB’ye bağlı olanlar, öbür 
yanda Atatürk devrimlerini savunanlar ve 
ulusal çizgide olanlar...

Ulusalcılar, AB’ye ve ABD’ye körü körüne 
bağımlı olunmamasını, AB uğruna ulusal onu
rumuzla oynanmamasını istiyor.

AB’nin Türkiye’yi arasına alırken, diğer 
ülkelere davrandığı gibi davranmasını istiyor.

AB taraftarları ise birliğe girmek için ne 
gerekirse yapmalıyız diyorlar.

Devamı sayfa 5’de

“Sağlık 
çalışanları 

eşit hak 
istiyor” 

Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hasta 
nesi Başhekimi Doç. 
Dr. Kayıhan Pala, 
Sağlık Bakanlığı’nın 
kamuya bağlı sağlık 
kuruluşlarında çalı 
şanları tek bir çatı 
altında toplayarak, 
'Devlet Memurları 
Kanunu'na göre 
çalıştırması gerek- 
tiğini söyledi. 10’da

Baz istasyonu
çukuru kapatıldı

İzinsiz olarak yapılmakta olduğu öne sürüle 
rek Belediyeye şikayet edilen Baz istasyonu 
direği için açılan çukur kapatıldı. Vatandaşlar 
şikayetlerin değerlendiren belediye ekipleri 
ne teşekkür ettiler. Haberi sayfa 2’de

Seçim güvenliği toplantısı Ankara’da
Milletvekili seçimlerinin güvenliği için alınacak önlemler görüşülecek.7’de

süper Yaz Kampanyası!

(StancIart ' PerFormans < MİNİbüs< KAMyoNET' Midibüs) 
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 11 75 

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan'ÇETİNKAYA

22 Temmuz’da Türkiye aydınlanacak
Türkiye'de denklem çok bilinmeyenli..
Seçim..
Ekonomi..
PKK...
AKP..
ABD..
AB..
Irak...
Barzani..
Talabani...
Denklemin ana unsurları..
Türkiye, Cumhuriyet'ten bu yana hiç bu 

kadar sorunla karşı karşıya kalmamıştı..
Dünyadaki konjonktürün iç dünyaya 

yansımaları..
Petrol ve su...
Küresel ısınma..
Globalleşme..
Kaynak daralması..
Sorun sarmalı insanları birbirine 

düşürdü..
Siyasal iktidarı elinde bulunduranların 

içinde bir yığın soru işareti taşıyan uygula
maları dış dünyanın işini kolaylaştırıyor..

Bir yanda Cumhuriyet'in laik, 
demokratik, anayasal kurumlan..

Öte yanda AKP hükümeti..
Derinlikleri olan bir iç çatışma..
Hedef laik demokratik cumhuriyet..
Onun için suyu bulandırmak gerekiyor..
Başardılar..
Su bulanık..
Şimdi..
Sıra sersemlemiş balıklarda..
Eğer balıkları da tutarlarsa...
Demek ki..
Layık olduğumuz biçim bu...
Reva mı?
Elbetteki değil..
Ama tohumlar ekildi..
Şıhlar.. şeyhler... tarikatlar... müritler., 

sağ ve sığ siyasal partiler kol kola için için 
toplumun altını oydular.

Eğitim sistemini bozdular..
Hukuku rafa kaldırdılar..
Kasalarını da din kokulu yeşil dolarlarla 

doldurdular..
Oyun bozulur mu?
Bozulur..
Ama yürek ister..
inanç ister..
Kararlılık ister.
İlk kıvılcım Tandoğan'da çakıldı..
22 Temmuz’da seçmenin önüne konulan 

sandık ulusu aydınlatacak..
Aydınlatması için..
Toplumun aklının ve sesinin yüreğini 

dinlemesi gerek..
Yapılacak iş Türkiye'yi bölmek isteyen

lere siz de kimsiniz yahu diyebilecek kadar 
yüreği yeten bir siyasal iradeyi iktidara 
taşımak..

Türkiye Cumhuriyeti'nin altını oyanları 
sandığa gömmek..

KRŞCDe 6€KUM«K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

— UYGUN FİYATLARLA 
MjSAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

Baz istasyonu çukuru kapatıldı
Seyfettin SEKERSÖZ

İzinsiz olarak 
yapılmakta olduğu 
öne sürülerek 
Belediyeye şikayet 
edilen Baz istasyonu 
direği için açılan 
çukur kapatıldı. 
Hisar Mahallesi 
Bahçelievler 
Orman Sokakta 
metruk durumdaki 
evi yıkarak yerine 
baz istasyonu için 
direk çalışmasına 
başlayan kişileri 
çevrede oturanlar 
tarafından tepki 
gösterilmişti. 
Çalışmaları 
engelleyen vatan
daşlar sokaklarında 
yapılması düşünülen 
baz istasyonu için 
bir araya gelerek 
130 imzalı 
şikayet dilekçesi 
hazırlayarak 
mahalle muhtarı 
ile Kaymakamlık ve 
Belediye'ye şikayette 
bulunmuşlardı. 
Mahalleliden

W1?)

gelen şikayeti 
hemen değerlendiren 
Belediye Fen İşleri 
ekipleri izinsiz 
olduğu belirlenen 
ve açıkta kaldığı 
için tehlike arz eden 
çukuru kapattılar.

Arsa sahibinin 
baz istasyonu 
kurmak için 
anlaştığı GSM 
firmasının Belediye 
Fen Işleri’ne 
gerekli müracaatı 
yapmadığı ve çalış-

manın kaçak 
olduğunu 
öne süren 
vatandaşlar 
şikayetlerini hemen 
değerlendiren 
belediye ekiplerine 
teşekkür ettiler.

Fatih Keke Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

73 Nolu Güzel 
Gemlik Minibüsçüler 
ve Otobüsçüler 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi'nin 
8.nci olağan 
genel kurulunda 
başkanlığa Fatih 
Keke seçildi. 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi 
Salonu’nda yapılan 
genel kurulun divan 
baş kanlığını Halil 
Yeşilbursa yaptı. 
Yönetim ve denetim 
kurulları raporlarının 
okunup üyeler 
tarafından 
kabulünün 
ardından iki 
adayın katıldığı 
seçimde 108 üyeden 
9O'ı oy kullandı. 
Fatih Keke'nin 
46 oy aldığı seçimde

diğer aday Haşan 
Kılıç ise 40 oy alırken 
4 oy geçersiz sayıldı.
Yapılan seçimler 
sonucu 73 Nolu 
Güzel Gemlik 
Minibüsçüler ve 
Otobüsçüler Motorlu

Taşıyıcılar 
Kooperatifi 
yönetim kuruluna 
Fatih Keke, Onur 
Ünsal, Atanur Arı, 
Hakan Altay, Salih 
Dürüç, Haşan Atalay, 
Mesut Çakmak

seçilirken denetim 
kurulu üyeliklerine 
ise İsmail Aydın, 
Metin Altınok, 
Ahmet Albay, 
Mustafa Karaoğlu 
ile Abdullah 
Biçer seçildi.

Gemlik Körfez ÇOK YAKINDA 
TÜM GAZETE BAYİLERİNDE

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel : 513 96 83 GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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1987-2 tertip acemi er Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanhğı’nda düzenlenen törende ant içti
Vicdanca496 acemi etti

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Askeri Veteriner Okulu 
ve Eğitim Merkezi 
Komutanhğı’nda 
eğitimlerini tamam
layan 1987-2 tertip 
496 acemi er 
düzenlenen 
törenle yemin etti. 
Yaklaşık bin kişinin 
üzerinde asker 
ailesinin de izlediği 
yemin töreni 
Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. 
Eğitim Merkez 
Komutanhğı’na 
ilk katılan Veteriner 
Er Mehmet Döş 
tarafından dönem 
plaketi yaş kütüğüne 
çakılmasından sonra 
hediyesi Kaymakam 
Mehmet Baygül 
tarafından verildi. 
Merkez Komutanlı 
ğı’na ikinci katılan 
Veteriner Er Ömer 
Aşçı'ya hediyesini 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanı 
Vekili Veteriner Hekim 
Albay Mahmut 
Tunçbilek verdi. 
Ailelerinin coşkulu 
alkışlarıyla yemin 
töreni için yerlerini 
alan 496 acemi er 
gün sesleriyle 
hep birlikte yemin 
ederek çakı gibi 
birer asker oldular. 
Ordu millet ele 
prensibiyle Türk 
milletinin ordusuyla 
bir bütün olduğunun 
somut göstergesini 
hep birlikte görmenin 
mutluluğunu yaşadık
larını ifade eden 
Komutan Vekili 
Veteriner Albay 
Mahmut Tunçbilek, 
asker ailelerine 
seslenerek, "Bize 
teslim ettiğiniz 
evlatlarınızı, dört 
hafta önce şefkatle 
bağrımıza bastık, 
insan onuruna yakışır 
şekilde karşıladık,

I eğittik ve şimdi her 
türlü görevi yapmaya 
hazır şekilde karşınız
da durmaktadırlar. 
Bu tablonun oluş
masını sağlayan tüm 
personelime teşekkür 
ediyorum" dedi.
Şanlı Türk Bayrağının 
gölgesinde gür 
sesleriyle içilen 
andın askerlik hayatı 
boyunca en zor 
şartlarda dahi askere 
yol gösterici ola
cağının altını çizen 
Albay Mahmut

Okulu ve Eğitim $ 
a8kKyâmhjftp|

* 1 ^^Âsker
^ömutaplığrrıdaclü»

Tunçbilek, askerlere 
yönelik konuşmasında 
"Bu ant, sadece 
şerefli askerlik 
hayatınıza can 
vermekle kalmayıp, 
Atatürkçü düşünce 
ve ilkeleri doğrul
tusunda, demokratik, 
laik ve hukuk devleti 
olan Türkiye Cum 
huriyetine, vatanımıza 
ve büyük Türk 
milletine hizmette 
sizlere rehber 
olacaktır. Milletlerin 
gücü, bireylerin birlik 
ve beraberlik 
içerisinde yaşamasına 
ve bu uğurda, 
gerekirse canını 
seve seve 
verebilecek 
evlatlarının bulun
masına bağlıdır" 
şeklinde konuştu. 
Yemin merasiminin 
ardından 496 veteriner 
er anne, baba, eş, 
kardeş ve çocuklarının 
alkışlarıyla yaptıkları 
geçit töreninin 
ardından ailelere 
ikramda bulunuldu. 
Acemilik dönemince 
ailelerinden uzakta 
kalan erlerin yakın
larıyla buluşmaları 
ise tam bayram 
havasında geçti. 
Kimi er annesine, 
kimi babasını 
sarılırken, çocuk
larının boynuna 
sarılan anneler 
sevinç gözyaşlarını 
gizleyemediler.

I Wr' Vicdan Kayır
I 

“Ben” 
"Büyük adam ne zaman ve hangi alanda 

küçük adam olduğunu iyi bilir. Küçük adam 
küçük olduğunu bilmez ve bunu bilmekten 
korkar... Kendi küçüklüğünü ve yetersizliğini 
başkalarının gücü ve büyüklüğünün kendisinde 
uyandırdığı güç ve büyüklük görüntüleriyle 
örter. Büyük gene raileriyle övünmektedir ama 
kendisiyle övünmez... Kendisinde var olan 
düşünce ye değil, kendi aklına gelmeyen 
düşünce ye hayrandır. En az anladığı şeylere 
en çok inanır ve kolayca anladığı fikirlerin 
doğru olduğunu kabul etmez...."

VVilhelm Reich'in, 'Dinle Küçük Adam' adlı 
yapıtından alınan yabana atılmayacak bu 
sözler; bugün trafik kazalarından, cinnet 
geçirenlerden, asgari ücret tartışma sından 
uzaklaştırırken parmaklarımın do kunduğu 
tuşlar, çocukluğumdaki büyük adamların ne 
kadar küçük olduklarını ekranıma yansıttı..

Oysa bugün, güneşin tenimi ısıtan rengin den, 
yaz çiçeklerinden... Hani o begon yaların çiçek* 
lerini gizlice kopardığım günlere kolculuk yap
mak isterken, sabah gazetelerine göz 
gezdirirken, ’ben'leri gördüm... Küçük adam, 
büyük adam'lar...

Tüm sorun da küçük ve büyük adam olmak
tan kaynaklanmıyor mu?

Benlik öylesine gelişmiş ki yaşamımızda... 
Soframız, aşımız, yemeğimiz, canımız 
olmuş...'Ben' bilirim... Ben yaparım... Ben oku
rum... Ben ben ben...Ben'in sözlük anlamına 
baktığımızda ego, ene, haltendeki benek. Bende 
ise, köle, kul, ben...

Bencillik (hodperestil) doğurmuş sözcükler 
adeta...Senaryo 'Ben', başrolde benim (sahici 
kadın), benimki (sahici erkek), Rejisör benben
cilik...

Tabi ki, bacakların arkasında ortadan dikişli 
ince çorabı ile 50‘li yılların starlarından Belgin 
Doruk'un beni'nden söz etmiyoruz.

'Ben ' de...Hani o siyah-beyaz filmlerinde 
perdeyi uzun kirpikleri ve gözleriyle kaplayan 
Şoray'ın dudağının kenarındaki ben'i de değil 
bu...

Bu ben, miniklerin 'ben isterim'ine hiç ben
zemiyor. 'Devletin' Aslarından parlamentoya 
kadar uzanıp, beyaz camda, karşılaştığımız, 
boğaz köprüsündeki intihara kalkışan yağız 
delikanlının ben'ine kadar uzanıyor...

Tüm sorun...ben'de..Evet yanlış anlamadınız 
tüm sorun ben'de!..

Dudaklarını kalın göstermek için, rujunu 
etrafına bulaştıran kırmızı dudaklı fahişenin 
dudağının kenarına silah kalemiyle, oturttuğu 
benin bile bir anlamı var kuşkusuz...

Sorun işte o ben'de... O ben onun fahişeliğini 
artırıyor... O ben Şoray'ın tacını korudu yıllarca. 
O ben Susurluk kamyonundan fırladı...Fırladı 
ve dilinin ortasına oturdu 'sarışın dilberin"...

O ben şeriat sözcüğünü meclise taşıdı..
O ben laikliğin savunuculuğunu sokaklara 

döktü. O ben Mustafa Kemal'i tabulaştırmadı 
mı? Tüm sorun o ben'de..

Lahmacun kralı ve Türk müziği ile arabesk 
müziğinin acılı sesi İbrahim Tathses, milletvekil
liğine soyunacakmış... Öyle inşaatlarda atlet ile 
çalışmaya benzemiyor Tatlıses'in Milletvekili 
olma sı..."Ben" diyor acıların zengin veledi, 
"Halkımıza hizmet vereceğim"...

■ Tüm sorun o 'ben'de... Ben, diyen meclis 
kürsülerinde..."Ben ülkemi en iyi şekilde temsil 
edeceğim..."diye yemin ediyor.

Sarışın dilber de öyle demedi mi?
Ben dedi aldı prensini yanına... Ben'i tır

mandı, tırmandı... Sırça köşklerde, ABD'nin 
çanının çaldı günlerce... Ben'ler doğurdu , ben
likleri...Kimi sarışın, kimi esmer, kimi melez...

Kimi erkek kimi dişi..Ben ise bugün 'ben'imi 
anlatamamanın derdine düştüm.

Ben'im...Ben'i satırlarda aramaya gerek 
kalmadı... Mavi, mor boyalı çatısında yuva 
yapan kırlangıçların yaşadığı çocukluğumdaki 
ben'in renkleri yaşama dalmış süzüyor... 
Süzüyor Ben'i, Benleri, Benliği... Kırmızı 
kiremitlerin mavi-mor boyalı evlerin yerini 
kaplayan beton yığınlarında 'ben' gecelerin ses
sizliğine bürünüyor.
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Emlak Komisyoncuları belgelerini aldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Esnaf Odası 
ile Çıraklık Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
işbirliğinde ikinci 
düzenlenen Emlak 
Komisyoncuları 
kursunu başarıyla 
bitiren 33 kişiye 
belgeleri düzenlenen 
törenle verildi.
Esnaf Odası 
lokalinde düzenlenen 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
Çıraklık Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Elçin Bekmezci

ile emlak komisyon
culuğu yapan 
esnaflar katıldı. 
Birinci dönemde 
31 emlak komisyon
cusunun katıldığı 
5 günlük kurs 
sonucu girdiği sınav
da başarı göstererek 
belgelerini almaların
dan sonra ikinci dö 

nem kursta başarılı 
olan 33 emlak korniş 
yoncusu da artık bel
geli oldu.
Emlak Komisyonculu 
ğu Meslek dalında 
bundan sonra belgesi 
olmayanın Tapu 
dairelerinde iş takip 
etmelerinin mümkün 
olamayacağını 

söyleyen Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, odaya kaydı 
bulunmayan hiçbir 
emlak komisyoncu 
suna iş takibinde 
müsaade edilmeye
ceğini söyledi. 
Belgelerini alan 
emlakçılara yaka 
kartı vererek isimleri
ni Tapu dairelerine 
vereceklerini de 
söyleyen Talan, 
yaptığı konuşmada 
"Hepimizin yaşadığı 
mız. kente karşı so 
rumlulukları var. Tüm 
esnafımız aynı değer 
de ama siz emlakçı 
arkadaşlarımız şehrin 
aynasısınız. Bu şehre 
ilk gelen sizi bulur, 
ya ev alacaktır, yada 
ev kiralayacaktır.

Yada bir arsa alacak
tır, işyeri açacaktır. 
Bu nedenle şehri 
mizin olumlu tüm 
düşünceleri sizinle 
başlayıp son bulur. 
Sorumluluğumuzu 
bilerek görevimizi 
yerine getirdiğimizde 
herkes sizi vefa ile 
anacaktır. Bu sorum
luluk duygumuzu 
kaybettiğinizde ise 
vefa yerine kızgınlık 
olacak, kaybeden 
hepimiz olacağız. Bir 
bütün olduğumuzu 
asla unutmamalıyız"• 
dedi.
Çıraklık Eğitim 
Merkezi Müdürü Elçin 
Bekmezci’de Emlak 
Komisyonculuğu . 
Meslek Dalı için 
Gemlik'te uygulamak; 

istedikleri çalışmanın 
yıllar sonra bu kez 
yasalaşmış olmasının 
kendilerinin ne kadar 
doğru düşündük
lerinin kanıtı 
olduğunu belirterek 
"Gemlik olarak 
bir çok yerden

‘ öndeyiz" dedi, 
öğünlük kurs 
sonucu yapılan 
sınavda başarılı 
olan 33 emlak 
komisyoncusu 
esnafa belgeleri

. kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve 
Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan 
tarafından verildi.
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Erdoğan; ‘Cumhurbaşkanlığı krizi ile karşı karşıyayız’ Güne Bakı;
I

AK Parti Genel 
Başkanı ve Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan, 22 Temmuz se 
çimlerinden sonra 
Türkiye'nin "Cumhur 
başkanlığı seçimi 
krizi ile karşı karşıya 
olacağını" kaydede 
rek, "Bunun sorumlu
ları tarihe, millete 
hesabını veremeye
ceklerdir" dedi. 
Partisince Batman 
Vilayet Kavşağı'nda 
düzenlenen mitingte 
halka hitap eden 
Erdoğan, Cumhur 
başkanlığı sürecine 
değindi. Erdoğan, 
"Her şey yolunda 
giderken biz anaya 
sayı mı değiştirdik? 
Hayır. Merhum Özal 
hangi anayasa ile 
seçildiyse, Sayın 
Demirel hangi anaya 
sa ile seçildiyse, 
Sayın Sezer hangi 
anayasa ile seçildiy 
se..." demesi üzerine 
vatandaşlardan pro 
testo sesleri yüksel
di. Erdoğan, bunun 
üzerine, "Sizler gönül 
■erinizle konuşacak
sınız. Ruhlarınız ile 
değil" dedi. 
Vatandaşlar daha 
sonra, "Sezer istifa"

şeklinde tempo tut
tular. Başbakan 
Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Değerli kardeşlerim, 
Ben bu konuyla ilgili 
düşüncelerimi sizler- 
le paylaşayım. Bakı 
nız şu anda Türkiye 
bu seçimlerden 
sonra bir Cumhurbaş 
kanlığı seçimi krizi ile 
karşı karşıyadır. Peki 
şimdi ne değişti de 
Sayın Gül seçilirken 
kalktınız 'Hayır 
olmaz'... 'İki kere iki 
dört etmez ki' dediler 
ve geçici olarak da 
bunu kabullendiler, 
zorladılar. Ve bunun 
kararını çıkarttılar. 
Bunu belki yasaları 
zorlayarak yapabilir 
siniz. Ama bunu 
millete yutturamazsı 
nız." Erdoğan,

"cumhursuz cumhuri 
yet, milletsiz milliyet 
çilik, halksız halkçılık 
olmayacağını" belir 
terek, "Bunlar san 
dikta bunun cevabını 
alacaklar. İşte şimdi 
367'nin üstünde bir 
rakamla sizden tekrar 
yetki istiyoruz" dedi. 
Başbakan, "Hizipçi 
siyasetlerle, bölgeci 
siyasetlerle, kabileci 
siyasetlerle Türki 
ye'yi bir bütün olarak 
kucaklayamazsınız" 
dedi."Biz Türkiye'ye 
nasıl bakıyoruz 
biliyor musunuz?" 
diye soran Erdoğan, 
şunları 
söyledi:"Efendim 
işte bağımsız

adaylık. Demokrasi 
nin içerisinde bun
lara saygımız var, 
tabii ki herkes 

aday olabilir, şüphe
siz, fakat ben özellik
le ihmal edilmiş olan 
bu bölgelerimizde 
oyların israfı 
endişesini taşıyarak 
şunu söylüyorum. 
Bakınız oylarınızı 
geçen seçimde 
istikrara ve güvene 
verdiniz, bu 
istikrar ve güvenle 
hamdolsun Türkiye'yi 
ayağa kaldırdık, 
el ele kaldırdık, 
omuz omuza 
kaldırdık. Şimdi 
düşünün ki 
Batman'dan bir 
tane bağımsız aday, 
ne yapacak, 
Parlamentoya gele
cek de ne yapacak? 
Yapacağı bir şey 
var mı? Yok, sadece 
gelecek, eğer kendi
lerine eğer herhangi 
bir söz verilirse 
konuşacak yoksa el 
kaldırıp indirecek 
başka bir şey yok. 
Onun için diyoruz 
ki AK Parti dörtte 
dört şu anda nasılsa 
yine dörtte dört 
Parlamentoda 
yerini almalı. Zira 
siz oylarını israf 
etmeyeceksiniz.
Buna inanıyorum."

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İkili görüntü
İki taraftada AB’ye sıcak bakarken, 

AB’nin haksız dayatmalarını bir taraf ka 
bullenemiyor.

AB ve ABD yanlıları “Ulusalcıları” dar
becilikle, askeri kışkırtmakla, dışa açıl
mayı ve globalleşmeyi engellemekle, 
ülke ekonomisini daraltmak ve özgürlük
leri sınırlamakla suçluyor.

Suçlamalar devam ediyor..
AB ve ABD’nin Türkiye’deki PKK 

terörüne göz yumduğunu, alttan destek
lediğini söyleyen ulusalcılar, ülke 
ekonomisinin yabancıların eline geçtiği
ni, özelleştirme ile halkın malının yan
daşlara peşkeş çekildiğini, Cumhu 
riyet’in temel ilkeleri ve laikliğin altının 
oyulduğunu söylüyorlar.

Bankaları olan büyük sermayenin, 
ulusal bankaların yüzde 47‘sini 
yabancılara satarken, borsanın yüzde 
70’i yabancıların eline geçerken, 
Anadolu’da yüzbinlerce dönüm arazi 
yabancılara satılırken, gencecik insanlar 
her gün PKK terörüyle ölürken, meydan
lar ellerinde bayrakları olan insanlarca 
doluyor.

Bu görüntü dışarıya da yansıyor.
İçte ayrışma büyüyor.
Böyle bir gergin ortamda seçimlere 

gidiyor Türkiye..
AB ve ABD seçimlerde iktidardan yana 

taraf..
Çünkü onlar, bu iktidardan her iste

diğini elde etti.
Halk küçülürken, büyük sermaye glo 

balleşti.
Küçülen halk, sandıkta bunun hesa 

bini sormasını bilirse, yeni bir dönem 
başlayabilir Türkiye de.

özKflYfi OTOMOTİVDE
KAMPANYA

Sava ve Matador marka lastikler

MI Vb İim
K.D.V. DAHİL 

NAKİT FİYATLARIDIR.

•g* Taksit seçenekleri ve 
detaylı bilgi için bizi arayın.
İIRELLÎ

ÖZEL AYKENT
■ ■ V ■

İLKÖĞRETİM okulu

VAZ KURSU AÇILIYOR

KİMLER KATILABİLİR ?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

M E

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR?
Yüzme branşı haftada 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR ?
KURS ÜCRETİ AYLIK (24) SAAT
Yüzme 160 YTL.

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR ?

KURŞLARA NASIL KATILABİLİRİM ? 
18 Haziran 2007 tarihinden itibaren

1 .Dönem : 2 Temmuz - 27 Temmuz
2.Dönem : 30 Temmuz - 24 Ağustos

okulumuza gelerek kursa kayıt yaptırabilirsiniz.

g Körfez Baytaş Sitesi A/Blok No:2 - GEMLİK
TEL: 0.224 513 73 93 - 514 47 70
FAX: 0.224 514 40 44 - www.ozkaya.web.tr Tel: 513 50 84 web: 

www.aykentilkogretim.k12.tr

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.ozkaya.web.tr
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Danıştay Davası’nda yeni gelişme Genelkurmay’dan açıklama

Danıştay'a saldırı 
davasında soruştur
manın genişletilmesi 
ihtimali ortaya çıktı. 
Karar beklenen 
duruşmada mahke 
me, İstanbul'da ele 
geçirilen el bom
balarıyla ilgili soruş
turmanın ifadelerini 
inceleme kararı aldı. 
Mahkeme, inceleme 
sonunda iki olayın 
ilişkisini saptarsa, 
soruşturmayı geniş 
letecek. Danıştay 
ve Cumhuriyet 
Gazetesi'ne yönelik 
saldırıların ele 
alındığı davada karar 
beklenirken yeni bir 
gelişme yaşandı.
Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi, İstanbul 
Ümraniye'de 27 el 
bombasının ele geçi 
rilmesiyle başlayan 
soruşturmanın bu 
davayla ilişkisini 
inceleme kararı aldı.

Mahkeme başkanı 
söz konusu soruştur
mayla ilgili bilgi ve 
belgelerin İstanbul 
Cumhuriyet 
Başsavcılığımdan 
istenmesine karar 
verdi.
Mahkeme, 
soruşturmanın dava 
dosyasıyla irtibatlı 
olduğuna karar 
verirse, Danıştay 
saldırısı davasında 
tahkikat genişletile
cek. Tersi durumda 
ise mahkeme davayla 
ilgili kararını verecek. 
Dava kapsamında, 
Danıştay saldırısının 
faili Alparslan Arslan 
hakkında 4 kez ağır
laştırılmış müebbet 
hapis isteniyor. 
Diğer sanıklar 
hakkında ise 5 yıldan 
ağırlaştırılmış müeb
bette kadar çeşitli 
hapis cezaları 
talep ediliyor.

Genelkurmay, geçici güvenlik bölgesi ilan ettiği yerleri açıkladı.
Genelkurmay 
Başkanlığı, aşağıda 
belirtilen koordinatları 
geçici güvenlik bölge
si ilan etti ve 25-29 
Haziran tarihleri 
arasında bu bölgelere 
giriş yasağı koydu. 
Genelkurmay 
Başkanlığınca geçici 
güvenlik bölgesi ilan 
edilen ve giriş yasağı 
konan bölgelere ait 
kordinatlar şöyle: 
1) 39 Derece 00 
Dakika 08 Saniye 
Kuzey, 33 Derece 18 
Dakika 59 Saniye 
Doğu, 
2) 38 Derece 26 
Dakika 22 Saniye 
Kuzey, 33 Derece 29 
Dakika 42 Saniye 
Doğu, 
3) 38 Derece 29 
Dakika 38 Saniye 
Kuzey, 33 Derece

Terörle 
Mücadeleye 
Zırhlı Destek

39 Dakika 54 
Saniye Doğu, 
4) 38 Derece 21 
Dakika 04 Saniye 
Kuzey, 33 Derece
44 Dakika 11 
Saniye Doğu,
5) 38 Derece 17 
Dakika 51 Saniye
Kuzey, 33 Derece 34

Terörle mücadeleye 
zırhlı ve mayına 
duyarlı araç 
desteği geliyor. 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı, 336 
özel amaçlı taktik 
tekerlekli zırhlı araç 
ve ilgili donanımının 
alımına hazırlanıyor.

Dakika 00 Saniye 
Doğu.
Hedef: 38 Derece 23
Dakika 55 Saniye
Kuzey, 33 Derece 36
Dakika 50 Saniye 
Doğu.
1) 39 Derece 00 
Dakika 08 Saniye 
Kuzey, 33 Derece 18

Son günlerde tır
manışa geçen terör 
eylemleri ve uzaktan 
kumandalı mayın 
tuzaklarında art arda 
verilen şehitler, 
karşı önlemleri gün
deme getirdi. 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı, keşif ve

Dakika 59 Saniye 
Doğu
2) 38 Derece 26 
Dakika 22 Saniye 
Kuzey, 33 Derece 29 
Dakika 42 Saniye 
Doğu,
3) 38 Derece 29 
Dakika 38 Saniye 
Kuzey, 33 Derece 39 
Dakika 54 Saniye 
Doğu,
4) 38 Derece 21 
Dakika 04 Saniye 
Kuzey, 33 Derece 44 
Dakika 11 Saniye 
Doğu,
5) 38 Derece 17 
Dakika 51 Saniye 
Kuzey, 33 Derece 34 
Dakika 00 Saniye 
Doğu.
6) Hedef: 38 Derece 
23 Dakika 55 Saniye 
Kuzey, 33 Derece 36 
Dakika 50 Saniye 
Doğu.

gözetlemede yarar
lanılacak taktik 
tekerlekli zırhlı araç 
tedariğine yönelik 
bir proje hazırladı. 
Buna göre, 
Müsteşarlık kısa 
süre sonra teklife 
çağrı dosyasını 
yayımlayacak.

l.lOOYTL(K.D.V.) DAHİL 

ÜSTELİK TÜM KREDİ 

KARTLARINA PEŞİN FİYATINA 

12 AY TAKSİT
ÖZELLİKLER

ASUS M2V-TVM ANAKART 
AMD 64 BİT 3000 CPU 
512 DDRR 667 MHZ RAM KİNSTON 
ASUS Ex. AX1050/TD/256/512 MB 
350 WATT ÇİFT FANLI KASA 
160 GB SATA 8 MBCACH HDD 
LG18XDVDRW 
MULTIMEDIA KLAVYE 
OPTİCALMAUSE 
500 WATT HOPARLÖR 
ASUS8MSLCD MONİTÖR 
LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ 

k_____________________________

BUNLARIN HEPSİ
KARNE HEDİYESİ-*"

NOWOXBİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSfî

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

http://www.gemliknowox.com
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Seçime sayılı günler kaldı
Milletvekili genel 
seçimine 29 gün 
kaldı. 22 Temmuz 
2007'de yapılacak 
seçime 14 siyasi 
parti katılacak. 85 
seçim bölgesinin 
bulunduğu seçimde, 
726'sı bağımsız, 
toplam 7395 aday 
yarışacak. 42 milyon 
533 bin 41 seçmen, 
158 bin 700 sandıkta 
oy kullanacak.
Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK) tarafından ilan 
edilen milletvekili 
kesin aday listelerinde 
726'sı bağımsız, 
toplam 7395 aday bulu 
nuyor. Kesinleşmiş 
milletvekili aday liste 
lerine göre, adayların 
4 bin 86'sı üniversite/ 
yüksekokul, 2 bin 
369'u ortaokul/lise ve 
94O'ı da ilkokul 
mezunu.
AK Parti Genel 
Başkanı ve Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan 
İstanbul 1. bölgeden, 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal Antal 
ya'dan, DP Genel Baş 
kanı Mehmet Ağar Ela 
zığ'dan, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçe 
li de Osmaniye'den 
aday oldu.
Saadet Partisi Genel 
Başkanı Recai Kutan

İstanbul 1. bölge, 
Genç Parti Genel 
Başkanı Cem Uzan ise 
İzmir 1. bölgeden 
adaylığını koydu. 
Halkın Yükselişi 
Partisi Genel Başkanı 
Yaşar Nuri Öztürk 
İstanbul 3. bölgeden, 
Aydınlık Türkiye 
Partisi Genel Başkanı 
Oktay Öztürk İstanbul 
1. bölgeden, İşçi Parti 
si Genel Başkanı Do 
ğu Perinçek İstanbul 
2. bölgeden, TKP Ge 
nel Başkanı Aydemir 
Güler Mersin'den, BTP 
Genel Başkanı Haydar 
Baş Trabzon'dan, LDP 
Genel Başkanı Cem 
Toker İzmir 2. bölge
den aday oldu.
Bağımsız adaylarla 
seçime girme kararı 
alan BBP'nin genel 

başkanı Muhsin Yazıcı 
oğlu, yasa gereği ge 
nel başkanlıktan ayrı 
larak Sivas'tan bağım
sız aday olurken, ODP 
Genel Başkanı Ufuk 
Uras da partisinin 
seçime girmesine rağ
men genel başkanlık
tan ayrılarak İstanbul 
1. bölgeden bağımsız 
olarak adaylığını koy 
du. Seçime bağımsız 
adaylarla girme kararı 
alan bir diğer parti 
olan DTP'nin genel 
başkanı Ahmet Türk 
de genel başkanlıktan 
ayrılarak, Mardin'den 
bağımsız aday oldu. 
Emek Partisi Genel 
Başkanı Levent Tüzel 
de partisinin seçime 
girmesine rağmen 
genel başkanlıktan 
ayrılarak İzmir 1.

bölgeddn bağımsız 
aday olurken, genel 
başkanlıktan ayrılan 
Güçlü Türkiye Partisi 
Genel Başkanı Tuna 
Bekleviç de Edirne' 
den bağımsız aday 
olarak seçime girecek. 
Oy pusulasında 
bağımsızlar 
Siyasi partilerin bir
leşik oy pusulasındaki 
yerleri kura ile belir
lendi. Buna göre, pu 
suladaki siyasi partiler 
sırasıyla, Aydınlık Tür 
kiye Partisi, Bağımsız 
Türkiye Partisi, Saadet 
Partisi, İşçi Partisi, 
Cumhuriyet Halk Par 
tisi, Halkın Yükselişi 
Partisi, Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi, 
Genç Parti, Demokrat 
Parti, Liberal Demok 
rat Parti, Milliyetçi 
Hareket Partisi, Adalet 
ve Kalkınma Partisi, 
Emek Partisi ve 
Türkiye Komünist 
Partisi. Seçimde 
bağımsız adayların 
adlarının da yazılacak 
olması nedeniyle oy 
pusulalarının alta doğ 
ru genişletilmesine 
karar verildi. Oy pusu
lalarının üst bölümün 
de siyasi partilere, alt 
bölümünde bağımsız 
adayların isimlerine 
yer verilecek

Seçim güvenliği
toplantısı Ankara’da
İçişleri Bakanlığı, 
milletvekili seçim
lerinin güvenliği 
için alınacak önlem
lerin görüşüleceği 
8. bölge toplantısını 
bugün Ankara'da 
yapacak.
İçişleri 
Bakanlığından 
yapılan yazılı 
açıklamada, 22 
Temmuz seçimlerinin 
huzur ve güven 
içinde yapılmasını 
sağlamak amacıyla 
valiliklerin seçimden 
önce, seçim sırasın
da ve seçimden 
sonra alacakları 
önlemleri değerlendi
recekleri toplantının 
Ankara Dikmen 
Polisevi'nde 
yapılacağı bildirildi.

‘Gemlik Körfez’ internette I 
www.gemlikkorfezgazetesi.com |

İçişleri Bakanı 
Osman Güneş'in 
başkanlığında 
yapılacak olan 
toplantıya 
Ankara, Çankırı, 
Eskişehir, 
Kastamonu, 
Kayseri, Kırşehir, 
Konya, Nevşehir, 
Sivas, Yozgat, 
Kırıkkale, Bartın, 
Karabük İl Valileri, 
İl Jandarma 
Komutanları, İl 
Emniyet Müdürleri 
ve İçişleri Bakanlığı 
üst düzey yetkilileri 
ile Jandarma 
Genel Komutanlığı, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, 
Sahil Güvenlik 
Komutanlığı 
yetkilileri katılacak

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mitingler sürüyor
Türkiye son yılların 
en sıcak yazını 
yaşarken. 22 Temmuz 
seçimleri öncesinde 
de liderler çöl sıcağı
na rağmen, mitingleri
ni sürdürüyor. 
Liderler çoğu illerde 
40 dereceyi bile aşan 
sıcaklara rağmen haf 
ta sonunda meydan
larda olacak.
Bu hafta sonunda 
Başbakan Erdoğan 
Elazığ, Malatya, 
Adıyaman ve Diyar 
bakır, CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal 
Hatay ve Tokat, MHP 
Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli Bursa ve 
İzmir, DP Genel Baş 
kanı Mehmet Ağar 
Şanlıurfa, Saadet 
Partisi Genel Başkanı 
Recai Kutan Antal 
ya'da halkın karşısına 
çıkacak.
Uzmanlar bu hafta 
sonu, son 30 yılın en 
yüksek hava sıcak
lığının yaşanacağı 
uyarısında bulunur 
ken, bu uyarılara 
ağmen başta 
Başbakan Erdoğan 
olmak üzere siyasi 
parti liderleri meydan
larda seçmenin 
karşısına çıkacak ve 

alanları doldur maya 
çalışacak.
22 Temmuz'a kadar 
toplam 53 ilde miting 
yapmayı hedefleyen 
Başbakan Erdoğan, 
çöl sıcaklarına rağ
men hafta sonunda 
da alanlarda olacak. 
Miting programını bir 
günde iki miting 
olarak belirleyen 
Başbakan bugün 
Elazığ ve Malatya, 
yarın Adıya man ve 
Diyarbakır da 
seçmene hitap ede
cek.
AĞAR URFA'DA 
Hafta sonunda 
Güneydoğu'da 
miting yapacak olan 
bir baş ka lider de 
DP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar 
olacak. Pazar günü 
Şanlıurfa'da 
seçmenle buluşacak. 
BAYKAL ÖNCE 
HATAY SONRA 
TOKAT'TA OLACAK 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal da 
hafta sonunda 
avurucu sıcaklara 
rağmen alanlarda 
olacak. Baykal 
bugün Hatay'da, yarın 
ise Tokat'ta halkın 
karşısına çıkacak.

‘Solda güçbirligi yerel seçimde de olmalı’
DSP eski Parti Mecli 
si Üyesi ve CHP 
Ankara milletvekili 
adayı Emrehan Halıcı, 
CHP-DSP işbirliğinin 
Türkiye'ye sol bir ikti
dar getireceğini um 
duğunu söyledi. 
Halıcı, güç birliğinin 
yerel seçimlerde de 
yapılması gerektiğini 
belirtti. Seçim çalış
malarını sürdüren 
Emrehan Halıcı, 
ANKA'ya yaptığı açık
lamada CHP-DSP iş 
birliğinin vatandaşlar 
arasında son derece 
olumlu bir hava 
yarattığını söyledi. 
CHP-DSP işbirliğinin 
Türkiye'ye sol bir ikti
dar getireceğini um 
duğunu belirten Halı 
cı, “Temennim bu. 
Bunun devamında da 
yerel yönetimlerle 
ilgili seçimler var. 
Yerel yönetim seçim
lerinde bu güç birliği
ni daha da pekişmiş 
bir durumda halkımı 
zın önüne koymamız 
gerekiyor. CHP ve 
DSP yerel yönetim 

seçimlerinde de ciddi 
bir güç birliği ortaya 
koyabilirler” dedi. 
Türkiye'deki iktidar 
değişikliklerinde ye 
rel yönetimlerin bü 
yük etkisi olduğuna 
işaret eden Halıcı, 
“Sol kendi kalesi olan 
büyük illerde, yerel 
yönetimlerde kriz 
yaşadı, daha sonra 
da iktidarda hoşlan
madığımız mutlu 
olmadığımız, tablolar 
ortaya çıktı. O yüzden 
yavaş yavaş bu işle 
yişin geriye dönmesi 
lazım. Yerel yönetim
lerin bu açıdan son 
derece önemli bulu 
yorum” diye konuştu 
Yerel yönetimlerde 
ittifak yapmanın daha 
kolay olduğunu 
belirten Halıcı, şöyle 
dedi: “Dolayısıyla 
öncelikli hedefimiz, 
22 Temmuz. 22 Tem 
muz'dan sonra da 
yerel yönetimlerde de 
güç birliği yaparak, 
illerimizde gene 
çağdaş, sol ağırlıklı 
yönetimleri iş

başına getirmeye 
çalışmalıyız.”
“HALK OLUMLU 
KARŞILADI”
Seçim gezileri sırasın 
da işbirliğinin yarat
tığı sinerjiyi hissede
bildiklerini belirten 
Halıcı, iki partinin 
halkın isteğini yerine 
getirdiğini ifade etti. 
DSP'nin seçimlere 
katılmayarak fedakar
lıkta bulunduğunu 
söyleyen Halıcı, şun
ları söyledi: 
“Bu tablo halkımız 
tarafından son 
derece olumlu karşı
landı. Birleşme 

konusunda şimdiye 
kadar hep eleştirilerle 
karşı karşıya 
kalıyorduk. Şimdi 
sevinerek söyleye
bilirim ki sol seçmen, 
hem de mer kez de 
olan ülkesini düşü
nen bütün insan 
larımız bu birliktelik
ten çok büyük bir mo 
rai bulmuş durumda 
lar. Umudumuz o ki, 
bu güç birliği devam 
eder ve 22 Temmuz* 
da da sandıklara bir 
iktidar projesinin 
habercisi olur. 
Bunu şu an ben 
hissediyorum.”

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

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 
Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa

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

Balikpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

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
MacİdeSzÂLP

Tel:5132474 Fax;5141021

KIOKİŞİIİKORGANİZASYONUMUZİÇİN

IEH DÜĞÜN SUIHI°
400 KİŞİLİK 
TERAS 
SALONUMUZDA
KINA ve NİŞAN 
CEMİYETLERİ 
ULAŞIN DAHİL

g
g &

^ersin süren
lrç.ZeyM Tirem Son. îrlld. ŞU.

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No. 55 ■ Umurbey ' GEMLİK 
TEL: 0.224 525 17 00 • GSM: 0.536 570 65 97 • ww.suren.com.tr
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Taşıt kredisi kullanımı 
2006 yılında geriledi

Otomotiv Sanayi 
Derneği (OSD) verile 
rine göre, 2006 yılında 
taşıt kredisi kullanan 
kişi sayısı, 2005 yılına 
göre yüzde 22 oranın
da azalarak 361 bin 
270 kişi oldu. 
Değerlendirme, 
TBB’ye üye 37 banka 
ve Tüketici 
Finansmanı Şirketleri 
Derneğine üye 5 şir
ketin döviz ya da 
YTL cinsinden hafif 
araç atımında kul
landırdıkları krediler 
baz alınarak yapıldı. 
Değerlendirmeye 
göre, 2006 yılının

dördüncü 3 aylık 
döneminde 80 bin 737 
kişiye taşıt kredisi 
kullandırıldı. 2005 yılı 
aynı dönemine göre, 
taşıt kredisi kullanımı 
yüzde 40 oranında 
azaldı. 2006 yılı 
dördüncü 3 aylık 
dönemde, hafif araç 
pazarı da 2005 yılı 
aynı döneme göre 
yüzde 25 oranında 
daraldı.2005 yılı 
dördüncü çeyreğinde 
kredili satış oranı 
yüzde 60 iken, 2006 
yılının aynı döne
minde bu yüzde 49 
düzeyinde geriledi

O Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
^7* aldığım nüfus cüzdanımı 5.6.2007 

tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür.
Emine MELİKOĞLU

Q— Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ECE AKYÜZ

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik'te bulunan 

fabrikamızda çalışacak 
MUHASEBE SORUMLUSU 

aramaktadır.
İlgililerin:

Fax: 0.224 514 50 80 veya 
aydin@aydinmadencilik.com 
CV göndermeleri rica olunur.

İNGİLİZCE ÖZEL 
DERS VERİLİR

OYTUN AKINCI 
GSM : (0.532) 762 68 70

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

SATILIK OTO
_______ ' . '_____,,'1'

2004 MODEL 
FIAT MAREA MARKA 

FULL OTO SATILIKTIR 
TEL : 513 96 83 GEMLİK

DEVREN SfiTlUK
Balıkpazarı 2 Nolu Cd. No: 21 

adresinde bulunan 
Turan Tekel Shop 

sağlık sorunu nedeniyle

DEVREN SATILIKTIR. 
TEL: 0.224 513 91 21 
CEP: 0.533 814 36 90

elemanaramyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 
bay - bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

SATILIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
daire SATILIKTIR.
Namtaş 2 Daire 21

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Cep: 0.536 817 2105

KURBflNUKveflDAKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİMİZDE ÛCBEnİZMHİZmHİZVm
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

mailto:aydin@aydinmadencilik.com
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kayıhan Pala, yeni protokolle ssyal güvencesi olanlara hizmet verdiklerini söyledi

“Sağlık çalışanları eşit hak istiyor”
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi Başhekimi 
Doç. Dr. Kayıhan 
Pala, Sağlık 
Bakanlığı'nın kamuya 
bağlı sağlık kuru
luşlarında çalışanları 
tek bir çatı altında 
toplayarak, 'Devlet 
Memurları Kanunu'na 
göre çalıştırması 
gerektiğini söyledi. 
Yeni protokolle 
sosyal güvencesi 
olanlara hizmet 
verdiklerini hatırlatan 
Pala, "En ufak rahat
sızlığı olanlar bile 
başvuruyor. Böyle 
olunca ciddi hasta
lara bakmakta sıkıntı 
yaşıyoruz. Ayrıca 
sağlık karnesinde 
eksik bilgi olanlar, 
prim borcu olanlar 
hizmet alamıyor. Sevk 
zinciri uygulanmasına 
acil olarak geçilmeli 
ve vatandaşlar sevk 
edilmeleri halinde 
yataklı tedavi kurum
lan ndan yararlan
malı" dedi.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi Başhekimi

Doç. Dr. Kayıhan 
Pala, hastanede 
çalışan personel ve 
sağlık hizmetleri 
hakkında yaşanan 
sıkıntıları açıkladı. 
Döner sermaye 
işletmesinde çalışan
ların devlet memurları 
yasasının 4/b madde
sine göre sözleşmeli 
istihdam edilmesinin 
ciddi sıkıntılar doğur
duğunu söyleyen 
Pala, "Bu uygulama 
kamu sağlık kuru
luşları ve özellikle 
üniversite hastanele 
rinde büyük mese
lelere yol açmaktadır.

Kurum içerisinde 
sözleşmeli ya da 
taşeron şirketler 
aracılığıyla istihdam 
edilen personel ara 
sında ücret ve sosyal 
haklar gibi eşitsizliğe 
yol açmaktadır. Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
ilan edilen 32 bin 
500 kadroya 
sözleşmeli personel 
akın etmekte.
Hastanemizden 
53 kişi özlük hakları 
daha iyi olduğu için, 
müracaat etti ve dün 
itibariyle Sağlık 
Bakanlığı'na bağlı 
kuruluşlarda göreve 

başladı. Bu kişilerin 
yerine düzenlenen 
mevzuata göre yeni 
personel istihdam 
edemiyoruz. Dolayı 
sıyla bu durum kadro
muzda boşluklara yol 
açarak, işlerin ve hiz 
metlerin aksamasına 
sebep oluyor. 
Hastanemizde şuan 
200 tane hemşireye 
ihtiyaç var. Biz hizmet 
vermek istiyoruz. Böy 
le uygulamalarla ka 
muya bağlı sağlık 
kuruluşları boşaltı 
larak vatandaşlar özel 
hastanelere yöneltil 
mek isteniyormuş 
gibi durum ortaya 
çıkıyor" dedi.
Söz konusu durumun 
düzeltilmesi için 
çözüm önerilerine de 
değinen Pala, 
"Kamu kuruluşlarında 
çalışan personelin 
tümü 'devlet 
memuru' olarak istih
dam edilmelidir. 
Sözleşmeli ya da 
taşeron şirketler 
ile çalıştırılan perso 
nelin finansmanı 
kurumların döner 
sermayeleri tarafın

dan karşılanması 
sürdürülebilir değildir 
ve bu durum üniver
site hastanelerini 
çökertebilir. Eğer 
personel sözleşmeli 
olarak çalıştırılacak
sa, aynı özlük 
hakları sağlanmalı 
ye taşeron firmalar 
aracılığıyla istihdama 
son verilmeli" 
diye konuştu.
Yaşanan diğer bir 
sıkıntının ise SSK 
ve Bağkurlular'ın 
üniversite has
tanelerinden 
yararlanmasını 
içeren protokolle ilgili 
olduğunu anlatan 
Pala, "Hastaneden 
yararlanan SSK, 
Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığı mensuplarına 
yönelik hizmet verme 
hususunda kayıt 
bilgi sorgulanması 
sırasında eksik bilgi 
çıkması halinde 
işlemlerin yapılmıyor. 
Bu nedenle zaman 
zaman vatandaşla 
yüz yüze geliyoruz. 
Hastanemizden hak 
sahibi olmayanlar, 
hizmet günü eksik 

olan, prim borcu 
olan hizmet alamıyor. 
Resmi Gazete'de 
yayınlanan tebliğe 
göre, sağlık karnesi 
üzerinde vatandaşlık 
numarasının 
bulunduğu bir kart 
olması gerekiyor. 
Böyle kartı 
olmayanlar sıkıntı 
yaşıyor ve bizimle 
münakaşaya 
giriyor. Ayrıca 
hastanemizden 
yararlanmak için 
mutlaka randevu 
alınması gerekiyor. 
Sevk zinciri 
uygulanmasına 
acil olarak geçilmeli 
ve vatandaşlar 
sevk edilmeleri 
halinde yataklı 
tedavi kurumlarından 
yararlanmalı" 
şeklinde konuştu. 
Pala, en ufak 
rahatsızlığı olan 
hastaların bile 
hastaneye 
başvurarak tedavi 
olmak istemesinin 
ciddi rahatsızlığı 
olan hastaları 
engellediğini de 
sözlerine ekledi

Müdürlüğü'nden 
adliyeye sevk edildi. 
Adliyeye çıkarılan 
zanlılardan örgütün 
Bursa sorumlusu 
olduğu öne sürülen 
S.S. (38), H.K (31), 
M.E.(31), Y.Ş. (37), 
M.G. (31), D.D. (34), 
N.S.K. (40), Ş.A. (27), 
M.K. (40), E.A. (35), 
Kocaeli sorumlusu 
olduğu belirtilen 
M.M.Ü. (35), A.Ş. 
(24), O.Ö. (27), 
Tunus asıllı olan ve 
Şanlıurfa'da 
gözaltına alınan 
S.F.D. (40) geniş 
güvenlik önlemleri 
altında adliyeye 
çıkarıldı. Zanlılardan 
Tunus asıllı S.F.D.'nın 
ülke ülke gezip, 
örgüt evlerinde 
'cihat nasıl yapılır' 
şeklinde dersler 
verdiği belirtildi.

Şahıslar Bursa 
adliyesi girişinde 
ABD ve İsrail aley
hine sloganlar attı. 
Gözaltındaki bazı 
şahısların Afganistan 
ve Çeçenistan'da 
teorik ve silahlı 
eğitim gördüğü, 
örgüt içerisinde 
aktif oldukları ileri 
sürüldü. Bir yıl 
boyunca yapılan 
takip neticesi 
Kocaeli'de 1, Şanlı 
urfa'da 1, Konya'da 
1, Kayseri'de 1, 
Bursa merkez, İnegöl 
ve Gemlik ilçelerinde 
19 kişi olmak üzere 
23 kişinin göz altına 
alındığı 2 kişinin 
halen arandığı, ope 
rasyon kapsamında 
binden fazla CD ve 
USB belleğe incelen
mek üzere el konul
duğu belirtildi.

Bursa’daki El Kaide tekbiri
Bursa'da polis ve 
jandarma tarafından 
gerçekleştirilen 
operasyonda, terör 
örgütü El Kaide ile 
bağlantılı olduğu 
iddiasıyla gözaltına 
alınan 23 kişiden 
14'ü daha sorgula
masının ardından 
adliyeye sevk edildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ve Jan 
darma Alay Komu 
tanlığı'nın sürdür 
düğü teknik takip ve 
operasyon kapsa 
mında, savcılığın 
verdiği izinle El 
Kaide ile bağlantılı 
olduğu öne sürülen 
23 kişi, 3 gün önce 
gözaltına alınmıştı. 
Sanıkların üzer
lerinde, ev ve işyer
lerinde yapılan ara
mada çok sayıda 
aralarında "Cihat 
nasıl yapılır" adlı ve 
örgütün propagan
dasını içeren kitap ve 
dergilerin bulunduğu 
doküman ele geçi 
rilmişti. Adliyeye 
çıkarılan biri kadın 
9 kişi, tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakılmıştı. 
Sorgulamaları 
tamamlanan diğer 
14 kişide 
Fomara'daki Emniyet
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Ayakkabıcılar kışa fuarla hazırlanıyor
Ayakkabıcılar, 
Ayakkabı Yaz 
Fuan'ndan sonra 
yılın ikinci büyük 
buluşmasına 
hazırlanıyor. Gelecek 
kışın ayakkabıları, 
vitrinlerden önce 
İzmir Ayakkabı 
Kış Fuan'nda 
sergilenecek.
İzmir Fuarcılık 
Hizmetleri A.Ş.'nin 
(İZFAŞ) düzenlediği

Part-time öğretmenlere sözleşme sözü
MEB Personel Genel 
Müdürü Remzi Kaya, 
görevlerine son ve 
rilen kısmi zamanlı 
geçici öğreticilerin, 
sözleşmeli öğretmen 
olarak istihdam edile
ceklerini bildirdi.
Kaya, yaptığı yazılı 
açıklamada, 2006- 
2007 eğitim ve öğre
tim yılında bakanlığa 
bağlı resmi eğitim 
kurumlarının öğretim 
ihtiyacını karşılamak 
amacıyla 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4/C mad
desi kapsamında 3 
bin 500 kısmi zamanlı 
geçici öğreticinin 
istihdam edildiğini 
anımsattı.
Söz konusu

22. İzmir Ayakkabı, 
Çanta ve Aksesu 
arları Fuarı 
(Ayakkabı/ Kış 2007), 
5-8 Temmuz arasında 
İzmir Fuar Alanı'nda 
düzenleniyor.
İZFAŞ'ın yaptığı 
açıklamaya göre 
bu yıl Ayakkabı Kış 
Fuan'na İzmirli 
ayakkabıcıların 
yanısıra İstanbul, 
Gaziantep, Bursa, 

öğreticilerin 
görevlendirmeleri 
hakkındaki Bakanlar 
Kurulu Kararı ve 
genelgenin Eğitim
sen tarafından 
Danıştay'da açılan 
dava sonucunda iptal 
edildiğini hatırlatan 
Kaya, bu nedenle 
ilgililerin görevlerine 
son verildiğini ve

Konya, Denizli, 
Ankara, Manisa, 
Hatay, Antalya, 
İsparta, Adana ve 
Adapazan'ndan 
200'e yakın firma 
katılacak.
Sadece profesyonel 
ziyaretçiye açık 
olacak fuarda bay, 
bayan, çocuk ve 
spor ayakkabılar, 
bot ve çizme model
lerinin yanısıra terlik, 

dolayısıyla mağdur 
olduklarını belirtti. 
Kaya, yaptığı açıkla
mada şunları kaydet
ti: “Yargının bu kararı 
üzerine sözleşmeleri 
iptal edilmeseydi, bu 
kişilerin sözleşmeleri 
30 Haziran 2007 tarihi 
itibariyle sona ere
cekti. Söz konusu 
yargı kararı ile görev

çanta, bavul, 
cüzdan ve kemer 
tasarımları, sektör 
dernek ve kuru
luşlarıyla yayınlarına 
da yer verilecek.
2008 sezonunun 
kış modellerinin 
profesyonel ziyaretçi
lerin beğenisine 
sunulduğu fuarda, 
gelecek kışın 
ayakkabılarını ünlü 
mankenler tanıtacak.

lerine son verilen 
kısmi zamanlı geçici 
öğreticilerin bu 
mağduriyetlerinin 
önlenmesi amacıyla, 
bunlardan Talim 
Terbiye Kurulu'nun 
119 sayılı kararında 
belirtilen kadrolu ve 
sözleşmeli öğretmen
liğe atanma şartlarını 
taşıyanlar, Milli 
Eğitim Bakanımız 
Hüseyin Çelik 
tarafından
verilen talimat 
gereğince 657 
sayılı Devlet 
Memurları 
Kanunu'nun 
4/B maddesi kap
samında sözleşmeli 
öğretmen olarak 
istihdam edilecektir.”

YDS yarın yapılıyor
Pazar günü yapılacak sınavda 
39 bin 263 aday ter dökecek.

Dil puanı ile öğrenci 
alan yükseköğretim 
programlarına 
girmek isteyen 
adayların katılacağı 
Yabancı Dil 
Sınavı (YDS) 
yarın yapılacak. 
17 Haziran'da 
yapılan ÖSS'nin 
ardından YDS'ye 
39 bin 263 aday 
katılacak.
YDS Pazar günü 
40 il ve Lefkoşa'da 
yapılacak.
Sınava girecek 
adayların yanlarında 
2007 YDS Sınava 
Giriş ve Kimlik 
Belgesini bulundur
maları gerekiyor.
Bunun dışında 
adaylar, fotoğraflı 
ve onaylı bir 
kimlik 

belgesi ile 1 fotoğraf, 
kurşun kalem, 
silgi ve kalemtraş 
bulunduracak.
YDS'de de ÖSS'de 
uygulanan sınav 
kuralları geçerli 
olacak. Saat 09.30* 
da başlayacak sınav 
150 dakika sürecek. 
Almanca, Fransızca 
ve İngilizce dil
lerinde yapılacak 
sınavda adaylara, 
kelime ve dil bilgisi, 
Türkçeden yabancı 
dile ve yabancı 
dilden Türkçeye 
çeviri ile okuduğunu 
anlama ile ilgili 
sorular sorulacak.
Yabancı Dil 
Şınavı sonuçları 
ÖSS sonuçları 
ile birlikte 
duyurulacak.

Bursa’da Fan Clup’a coşkulu açılış
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin Fan 
Clup ile ortaklaşa 
organize ettiği ve iki 
yılda bir gerçekleşti 
rilen Uluslararası 16 
Yaşattı Futbol Turnu 
vasi gerçekleştirilen 
seremoni ve açılış 
maçı ile başladı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Recai 
Ekmekçi, Merinos 
Stadyumu'ndaki açılış 
maçı öncesi yaptığı 
konuşmada, gençlere 
yapılan yatırımın gele 
ceğe yapılan yatırım 
olduğunu belirtti. 
Bursa'nın Türkiye 
ölçeğinde en genç ve 
eğitimli nüfusa sahip 
olduğuna dikkati 
çeken Ekmekçi, "Bir 
yandan yeraltı ve üs 
tü yatırımlarıyla ken 
tin sorunlarına çö 
zümler üretiyoruz. 
Diğer yandan vizyon 
projelerle Bursa'mızın 
marka kent olmasına 
çalışıyoruz. Ayrıca 
gençlerimize yap
tığımız yatırımlarla 
geleceğimize de 

yatırım yapıyoruz. 
Çünkü barış içinde 
yaşayan toplumların 
ve huzurlu bir dünya 
nın, ancak özgür dü 
şünceli, değerlerinin 
farkında, evrensel 
doğrulardan haberdar 
ve hayatın güçlük
leriyle baş edebilecek 
donanımlı ve yetenek
li gençler ile kurula
bileceğine inanı 
yoruz" diye konuştu. 
Başkanvekili Ekmek 
çi, Bursa'da sosyal ve 
kültürel olduğu gibi 
sporda da düzenle
nen uluslararası etkin 
tiklerle farklı kültürler
den gelen gençler ara 
sında sevgi ve kar 
deşlik köprüsü oluş
turmayı amaçladık
larını kaydetti. Fan 
Clup'ın da bu kap
samdaki etkinlikler 
ara sında yer aldığını 
ifade eden Ekmekçi, 
bu yıl 2.'sini düzenle
nen Fan Clup saye 
sinde gelecek nesil
lerin emanet edileceği 
gençlerin şimdiden 
kaynaşmalarının sağ

landığını sözlerine 
ekledi. Ekmekçi, Fan 
Cup Uluslararası Fut 
bol Turnuvası'na 
katılan tüm sporcu 
lara başarılar diledi. 
Merinosspor Kulübü 
Başkanı ve Bursa 
spor Kulübü 2. Baş 
kanı Osman Çelik de, 
Balkanlar ağırlıklı 
olmak üzere dünya 
nın dört tarafından 
spor aşkıyla dolu 
gençleri Bursa'da 
buluşturan Büyük 
şehir Belediyesi ve 
Fan Clup’a teşekkür 
etti. Çelik, gençlerin 
spor yaparken, Türki 
ye'yi ve Bursa'ya tanı
ma fırsatı bulacakları, 
ülkelerine gittiklerin 
de yapacakları tanıtı 
mın ise ülke açısın
dan önemli olduğunu 
söyledi.
Fan Clup Başkanı Ali 
Ademoğlu ise Fun 
Clup'ın gençlerin rek
abet içerisinde pay
laşmayı öğrendikleri 
bir organizasyon 
olduğunu söyledi. 
Kazanmanın, tanış

mak, dostluk kurmak, 
ülkeler arası kardeşlik 
köprüleri oluşturmak 
kadar önemli olma 
dığına dikkati çeken 
Ademoğlu, Fan 
Clup’a katılan her 
sporcunun Türkiye' 
nin kültür elçisi 
olarak kabul edildiği
ni sözlerine ekledi. 
Konuşmaların ardın
dan sporcular tribün
lerin önünden sere
moni geçişi yaparak 
taraftarları ve proto 
kolü selamladı. 
Geçişin ardından ise 
turnuvanın ilk karşı 
laşması olan Bursa 
spor-Gençlerbirliği 
maçının başlama 
düdüğü çaldı.
Bir saat süren zorlu 
mücadelenin ardın
dan konuk ekip Genç 
lerbirliği ilk yarıda 
Soner Aydoğdu'nun 
17. dakikada penaltı
dan ve Caner Yıl 
maz'ın 21. dakikada 
attığı goller ile ev 
sahibi Bursaspor'u 
2-0 yendi. 
Turnuvanın son maçı

29 Haziran Cuma 
günü yapılacak. 
6'sı yabancı 10 
takımdan toplam 250 
sporcusunun katıldığı 
turnuvada bu yıl 
Türkiye'den Bursa 
spor, Ankaragücü, 
Gençlerbirliği ve 
Merinosspor, Make 
donya'dan FC Mace 
donia, Romanya'dan

FC Brasov, 
Bulgaristan'dan 
CSK Sofia, Çek 
Cumhuriyeti'nden 
SK Slavia Prague, 
Azerbaycan' dan 
Oarabağ ve Bosna 
Hersek'ten FK 
Velez Mostar 
şampiyonluk 
için mücadele 
verecek.
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Şahin: ‘TFF Seçim kararına uymalı1

GalatasaraylI 
futbolcu Necati 
Ateş, giydiği forma 
numarası olan 
10 numarayı, sarı- 
kırmızıh takımın 
yeni transferi 
Cassio de Souza 
Soares'e (Lincoln) 
hediye ettiğini 
açıkladı.
Tecrübeli futbolcu, 
sarı-kırmızı 
kulübün resmi 
internet sitesinde 
yaptığı açıklamada, 
şu ifadelere 
yer verdi: 
"Yeni takım 
arkadaşımız 
Lincoln'ün trans
ferinin hem 
kendisine hem de 
Galatasaray 

2 Dev Adam'ı ağır tempo bekliyor
spanya'da 3-16 
Eylül tarihleri 
arasında yapılacak 
Avrupa Erkekler 
Basketbol
Şampiyonası'na 
katılacak A Milli 
Takımı, şampiyona 
öncesindeki 
1,5 aylık süreçte 
yoğun bir program 
bekliyor.
16 Temmuz 
Pazartesi günü 
hazırlıklarına 
başlayacak milliler, 
1 Eylül Cumartesi 
günü şampiyona 
için Ispanya'ya 
gidecek.
İstanbul'da Abdi 
İpekçi Spor 
Salonu’nda 16 
Temmuz Pazartesi 
günü saat 10.30'da 
ilk çalışmasını 
yapacak milliler, 
18 Temmuz 
Çarşamba günü 
Milano'ya hareket 
edecek.
İtalya'da Bormio'da 
kampa girecek 
milliler, 29 Temmuz 
Pazar günü İtalya 
ile ikili temas 
maçında karşı 
karşıya gelecek. 
Milliler Bormio'da 

camiasına hayırlı 
olmasını canı 
gönülden dilerim. 
Lincoln idarecile 
rimiz aracılığıyla 
iki sezondur 
taşıdığım 10 
numarayı benden 
rica etmiştir. 
Kendim ve takım 
arkadaşlarım adına 
bir hoş geldin 
armağanı olarak, 
10 numarayı 
Lincoln'e hediye 
ettiğimi ve 
önümüzdeki 
dönemde 
memleketim İzmir'i 
simgeleyen 35 
numaralı formayı 
giyeceğimi spor 
kamuoyuna 
bildirmek isterim."

bulunduğu 
süre içinde katıla
cağı turnuvada 
31 Temmuz Sah 
günü Avustralya, 
1 Ağustos Çarşamba 
günü de Sırbistan ile 
karşılaşacak.
Milliler turnuvada 
yaptıkları ilk iki 
maçın sonuçlarına 
göre 3 ve 4
Ağustos tarihlerinde 
de maçlar 
yapabilecek.
İtalya kampını 
tamamlayarak 
5 Ağustos Pazar 
günü İstanbul'a 
dönecek milli takım, 
10 ve 11 Ağustos 
tarihlerinde 
Abdi İpekçi Spor 
Salonu’nda 
Avustralya ile iki 
maç yapacak.
21 Ağustos Salı 
günü Efes Pilsen 
VVorld Cup 6 
için İzmir'e 
gidecek milliler, 
turnuvadaki ilk iki 
maçını 22 Ağustos 
Çarşamba günü 
Letonya, 
23 Ağustos 
Perşembe günü de 
Hırvatistan ile 
yapacak

Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin, Kulüpler 
Birliği'nin seçim 
isteme kararıyla 
ilgili, "Futbol 
Federasyonu 
sayın başkanı ve 
yönetiminin, 
genel kurul 
delegelerinin bu 
samimi istekleri 
karşısında samimi 
bir tavır takınmasının 
Türkiye'de spora 
ve futbola hizmet 
edeceğini 
düşünüyorum" dedi. 
Mehmet Ali 
Şahin, Futbol 
Federasyonu'nun 
gerçek aktörlerinin 
genel kurul 
delegeleri olduğunu 
vurgulayarak, genel

“Tek vücut, tek yürek olalım”
Trabzonspor Kulübü 
Başkanı Nuri Albay 
rak, "2 yıldır takımı 
mızın ve şehrimizin 
üstünde kara bulutlar 
dolaşıyor" dedi. 
Albayrak, geride 
kalan sezonda birçok 
sıkıntıyı ve problemi 
camia olarak birlikte 
yaşadıklarını belirtti. 
Sezona başlarken, 
gerekli bir kan 
değişikliğine gittik
lerini ifade eden 
Albayrak, "Ardından 
bir çıkış başlarken, 
üst üste gelen hakem 
hataları ve sakatlıklar 
başarıya giden 
yolda bizi engelledi. 
Her başarıya giden 
yolda bazı sıkıntılar 
ve engeller olur. 
Biz, camiamızdan 
aldığımız güçle, 
önümüzdeki sezon 
bütün bu sıkıntıları 
el ele vererek 
ortadan kaldıracağız" 
değerlendirmesini 
yaptı.

GEMİİK SİNEMA GÜN1ÜÖÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
FAN IN LABİRENTİ 14.oo - 17.00 - 20.30
EMRET KOMUTANIM ŞAH-MAH 14.15 - 16.30 - 20.45

TUTKU SİNEMASI___ (Rezervasyon Tel : 5 1 3 64 06)
SIRADIŞI SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30

kurul delegelerinin 
salt çoğunluğunun 
seçim istemesi 
durumunda yasal 
olarak seçim yapıl
ması gerektiğini 
belirtti.
Avrupa Kupalan'nda

Birlik olmanın 
daima aynı yöne 
bakıp, aynı adımı 
atmak olduğunu 
kaydeden Albayrak, 
şöyle devam etti: 
"Bunun için de 
önümüzdeki sezon 
kuracağımız kadroyla 
7'den 77'ye bütün 
camiamıza büyük 
görevler düşüyor. 
Bu görevlerin başın
da da takımımıza

Sınırsız Yabancı 
Olabilir
Kulüplerin sınırsız 
yabancı futbolcu 
oynatabilme isteğini 
de değerlendiren 
Şahin, bu durumun 
Türkiye'de futbolun 

sahip çıkmak ve 
taraftar olarak 
üzerimize düşeni 
yapmak gerekiyor.
2 yıldır takımımızın 
ve şehrimizin 
üstünde kara 
bulutlardolaşıyor. 
Bu havayı büyük 
Trabzonspor 
camiasının 
aydınlık yarınlara 
çevirmesi de yine 
kenetlenerek 

gelişimine ve özellik
le milli takıma guçlu 
sporcular yetiştiril 
meşine olumsuz etki 
yapacağını söyledi. 
Buna karşın Avru 
pa'da gerek Şampi 
yonlar Ligi, gerekse 
UEFA'da Türkiye'yi 
temsil eden Türk 
takımlarının haksız 
bir rekabet karşısında 
kalmaması gerektiği
ni dile getiren Şahin, 
"Yani oynayacağımız 
yabancı takım sınırsız 
yabancı oynatma 
imkanına sahip 
olur da bizimki 
sınırlı olursa 
tabii ki haksız bir 
rekabete maruz 
kalmış oluyor.
Belki o maçlar için 
bir sınırsızlık 
düşünülebilir" dedi.

olacaktır."
Bu sezon da 3 
kulvarda zorlu bir 
maratona girecekleri
ni dile getiren 
Albayrak, şunları 
kaydetti: 
"Hedefimiz, 
özlediğimiz başarılara 
bir bir ulaşmak 
olacak. Biz yönetim 
olarak, üzerimize 
maddi-manevi 
bugüne kadar 
ne düşüyorsa 
yaptık ve bundan 
sonra da yapmaya 
devam edeceğiz. 
Başarıya giden 
yolda en büyük 
anahtar birlik 
olmak ve iletişim 
ağını güçlendirmek- 
ten geçiyor. İşte 
bu sebeple, 
şanlı ve başarılarla 
dolu 40 yılımıza 
daha nice zaferleri 
eklemek için bu 
sezon tek bir vücut 
ve tek bir yürek 
olalım."
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Günde 2 veya 3 litre 
su içilmesi öneriliyor

Sıcakla gelen tehlike; Besin zehirlenmesi

Özel Veni Vidi 
Hastanesi Kardiyoloji 
Uzmanı Uz. Dr.
Gökmen Bellur, kalp 
rahatsızlığına 
yakalanmamak için 
bazı tedbirlerin alın
ması gerektiğini 
belirterek, günde en 
az 2 veya 3 litre su 
tüketiminin yapıl
masını önerdi.
Sıcak havaların etkili 
olduğu bugünlerde 
vatandaşların herhan
gi bir kalp rahatsı
zlığına yakalanma
ması için dikkat 
etmesi gereken 
hususların olduğunu 
belirten Özel Veni 
Vidi Hastanesi 
Kardiyoloji Uzmanı 
Uz. Dr. Gökmen 
Bellur, "Kalp hasta
larının, yüksek tansiy
onu ve diyabeti olan 
hastaların, kilolu ve 
sigara kullanan kişi
lerin sağlıklarına 
daha fazla dikkat 
etmeleri gerekir. Yaz 

i mevsiminde sıcak ve 
I neme bağlı olarak 
l kalp ve dolaşım siste

mi üzerinde baskı art
maktadır. Aşırı sıcak
lar insan vücudunda 
bazı 
değişikliklere sebep

I olur. Artan vücut 
ısısının düşürülmesi

için dolaşımdaki 
kanın büyük kısmı 
deriye yöneldiği için 
derinin kan akımı ve 
kan miktarı artar. İç 
organlara ve kaslara 
daha az miktarda kan 
ğıııığı için tansiyon 
olarak bilinen kan 
basıncı düşer. Bu da 
kişinin kendini 
yorgun ve bitkin his
setmesine neden 
olmaktadır. Bu neden
le yaz aylarını daha 
sağlıklı geçirmek için 
bazı tedbirlerin alın

ması büyük önem 
gerektirmektedir. 
Özellikle hava sıcak
lığının yüksek olduğu 
saatlerde dışarıya 
çıkılmaması 
veya güneşte fazla 
abıaşıı'maması 
tavsiye edilir. Su 
içmek için susuz 
kalmayı beklememek 
gerekir, günde en az 
2 veya 3 litre su 
tüketilmesi kalp 
rahatsızlığına 
yakalanma riskini 
azaltır" dedi.

Hava sıcaklıklarının 
iyice kendini hisset
tirdiği şu günlerde 
mevsime paralel 
olarak artan besin 
zehirlenmeleri Sağlık 
Bakanlığı'nı harekete 
geçirdi. Bakanlık, 
sıcak havalarla birlik
te artan besin 
zehirlenmeleri 
konusunda vatan
daşları uyararak, 
kanlı ishal, boyun 
sertliği, şiddetli baş 
ağrısı, yüksek ateş 
belirtileri üzerine 
vakit geçirilmeden 
doktora gidilmesinin 
hayati önem 
taşıdığını kaydetti. 
Sebze ve meyveler 
satın almadan tüke
time kadar geçen 
aşamalarda hijyenik 
koşulların yeterince 
sağlanamaması 
sebebiyle zararlı hale 
geliyor. İnsan sağlığı 
için gizli bir tehlike 
oluşturan besinlerin 
sıcak havalarla birlik
te zehirlenme 
vakalarına neden 
olması Sağlık 
Bakanlığı'nı harekete 
geçirdi. Yaz aylarında 
besin kaynaklı 
hastalıkların yaygın
laştığına dikkat 
çeken Sağlık 
Bakanlığı Temel 
Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, 
vatandaşların ishale 
yakalandığını belirtti. 
Yiyecekleri saklama 
ortamlarının 
hijyenik olmasının 
zehirlenmeleri 
önleyeceğini kayde
den Bakanlık, yemek 

hazırlanması ve pişir
ilmesindeki doğru 
bilinen yanlışları 
maddeler halinde 
sıraladı. Bakanlık, 
kanlı ishal, boyun 
sertliği, şiddetli baş 
ağrısı, yüksek ateş 
görülmesi halinde 
doktora başvurul
masının hayati önem 
taşıdığına vurgu 
yaptı.
Sağlık Bakanlığı, bak
teriler ve onların 
toksinlerinin 
(zehirleri) özellikle 
sıcaklıkların art
masıyla birlikte üre
mek için uygun 
ortam bulduğunu ve 
yaz aylarında besin 
kaynaklı zehirlen
melerin görülme sık
lığında artış 
olduğunu ifade etti. 
Çevre ve hijyen 
koşullarının kötü 
olduğu durumlarda 
toplum sağlığını ciddi 
ölçüde tehdit eden 
ishal salgınlarının da 
arttığına işaret eden 
bakanlık, hafif seyirli 
ve kısa süreli 
hastalık olan ishalin 
zaman zaman ölüm
cül sonuçlar doğur
duğu gerçeğinin 
altını çizdi.
Besin kaynaklı 
hastalığa herkesin 
yakalanabileceği 
uyarısında bulunan 
Bakanlık, "Bağışıklık 
sistemi zayıf olan 
bebekler, çocuklar, 
gebeler ve yaşlılar 
daha duyarlıdır" dedi. 
Besin zehirlen
melerinin belirtileri 
hakkında da bilgi 

veren bakanlık, mide 
bulantısı, kusma, 
karın ağrısı, ishal, 
karında krampların 
en önemli uyarı 
olduğunu ifade etti. 
Bakanlık, besin 
zehirlenmelerinin ani 
başladığını ve belir
tisinin 30 dakika ile 
72 saat arasında 
ortaya çıkacağını vur
guladı. Besin 
zehirlenmesinden 
şüphe edilmesi 
halinde 24 saat 
içinde bulantı ve 
ishali önleyici ilaçlar 
kullanılmaması 
gerektiğini vurgu
layan Sağlık 
Bakanlığı, ishal ve 
kusmayı arttıracak 
düşüncesiyle hiçbir 
şey yememenin yan
lış olduğunun altını 
çizdi.
Bakanlığın besin 
zehirlenmeleri ve yaz 
hastalıklarına karşı 
uyarıları şöyle: 
- Besinleri güvenilir 
yerlerden satın 
almaya özen gös
terin.
- Pastörize edilmemiş 
süt ve süt ürünlerini 
kesinlikle kullan
mayın.
- Kırık, çatlak, kirli 
yumurta satın 
almayın, yumurtaları 
kullanımdan önce 
mutlaka yıkayın.
- Dondurulmuş 
gıdalar orijinal paket
lerinde -18 C'de satın 
alın.
- Alt ve üst kapakları 
şişkin, kutusu hasar 
görmüş konserveleri 
satın almayın.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 410
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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
23 Haziran 2007 Cumartesi 

ÇAMLICA ECZANESİ 
Semerciler Yokuşu No: 16/A 

Tel: 5131145 GEMLİK

Gemlik Karfez
OKMLİK'İN İLK SONLUK SİYASİ OAZKTSSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2783

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Afrika sıcakları yakacak
Sıcaklık son 25 yılın en yüksek Haziran değerine ulaşacak.
"Afrika sıcaklan" adı 
verilen hava kütlesi 
nin önümüzdeki gün
lerde etkili olacağı 
belirtilirken, uzman
lar özellikle sıcak ve 
nemin fazla olduğu 
yerlerde güneş çarp
ması riskinin daha 
fazla olduğunu 
bildirdi.
Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Acil Tıp 
Ana Bilim Dalı 
Başkanı Yard. Doç. 
Dr. Ahmet Demircan, 
sıcak ve nemin fazla 
olmasının güneş 
çarpmaları için risk 
oluşturduğunu 
söyledi.
Dış ortamın ısısı 
vücut ısısına ulaştı 
ğında, vücudun dışa 
riya ısı veremeye
ceğini anlatan 
Demircan, "Böyle bir 
ortamda bir de zorlu 
bir egzersiz veya 
çalışma yapılırsa 
sıcak çarpması ve 
bitkinlik meydana 
gelebilir. Çünkü aşırı 
terleme halinde aşırı 
su ve tuz kaybı mey
dana gelir. Bu da 
vücutta bazı olumsuz 
belirti ve bulgular

ortaya çıkarır" 
diye konuştu. 
Demircan, "sıcak 
veya güneş çarp
ması" denilen böyle 
bir durumda ortaya 
çıkan belirti ve bul
guların şunlar 
olduğunu belirtti: 
"-Baş ağrısı ve 
dönmesi, 
-Bilinç bulanıklığı, 
-Bulantı ve 
iştah kaybı, 
-Terleme,
-Soluk ve nemli cilt, 
-Kol ve bacaklarda 
kramplar,
-Nabız ve solunum 
hızında artış." 
Demircan, sıcak 
çarpmasından 
korunmak için alı
nacak önlemleri ise

şöyle sıraladı: 
"-Aşırı sıcaklarda 
mümkün olduğunca 
dışarı çıkılmamalıdır. 
Özellikle kalp, şeker 
ve tansiyon gibi kro
nik hastalığı olanlar
la yaşlı ve çocuklar 
buna dikkat etme 
lidir. Sıcaklığın en 
yüksek olduğu saat 
lerde dışarıya 
çıkmak zorunda 
olanlar mutlaka 
şapka takmalı, uygun 
kumaştan açık renkli 
giysiler giymeli ve 
yanlarına güneş 
şemsiyesi almalıdır. 
Geniş kenarlıklı şap
kalarla açık renkli 
güneş şemsiyeleri 
bunun için 
uygundur.

TEŞEKKÜR
Merhume Eşim Nazire Çelik’in 

tedavisi sırasında emeklerini esirgemeyen 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 

Diyaliz, Dahiliye Bölümlerinin 
Doktor, hemşire ve personeline, 

cenazemize katılarak 
dizlerin acılarını paylaşan 

Gemlik Muhtarlar Derneği üyelerine, 
Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği 

yönetici ve üyelerine, 
Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği 

yönetici ve üyelerine, 
Gözde Yemek Lokantası İşletmecisi Ali Petek’e, 
Körfez Lokantası İşletmecisi İsmail Aksoy’a, 

beni yalnız bırakmayan tüm dostlarıma 
siyasi parti temsilcilerine, kurum ve kuruluş 

yöneticilerine teşekkürü bir borç bilirim.
Enver ÇELİK 

Dr. Ziya Kaya Mahallesi Muhtan

VARAN

VARAN2

MİZAN MÜHENDISIIK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE TESİSAT 
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE 

Kayıt için lütfen irtibat a geçiniz. 
KAMPANYAMIZ STOKLARLA SINIRLIDIR. 

(A PANYA BİTİŞ TARİHİ: 30 HAZİRAN 2007

Airfel Kombi 
İl Airfel Petek (6mt) 

Airfel vana 12 adet 
Fırat folyolu boru tesisatı 

Dogalgaz iç tesisat
'rar ■ 

.lOO.OOYIL .

KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL 
60.00- YTL’den başlayan taksitler

ARTIK KİMSE 
KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN

Mak. Müh. 
Erdal DOĞRU

M ak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh.
Mahmut KÖKBIYIK

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK
Tel: 513 54 92 -Fax:513 55 36



2006 - 2007’DE 2006 - 2007 de
Mevlcına'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü

DÜNYA TÜRKİYE
Sanat Cğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'ncJa TÜRKİYC1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni nde TÜRKİYE 3.LÜGÜ

DERECESİ
2007-2008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

"Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer”

Sosyal Bilimler Olimpiyadı'nda 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALYA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA
Adres : Radar Cad. No: 170 Yalova 
Tel : O 226 811 04 74 www.yucebilgili.com

“Trafiğe 1 yılda 22 
bin kurban verdik”
İçişleri Bakanlığı'nın Cumhuriyet 
Halk Partisi Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel'in soru önergesine 
verdiği yanıt, Türkiye'nin trafik 
canavarı gerçeğini bir kez daha 
gözler önüne serdi. Sayfa 3’de

Gemlik’ten İstanbul’a dönüşlerde ise Kumla ye Armutlu’ya uğrayarak yolcu alacak

Deniz Otobüsü
seferleri başladı

İstanbul Deniz Otobüsle 
ri yaz tarifesi içinde yer alan 
Bostancı- Yenikapı-Gemlik 
arasında indirimli 11 YTL. 
normal ücret ise 15 YTL 
olarak belirlendi. Cuma günü 
akşamı İstanbul Bostancı'dan 
saat 19.30 da kalkarak 
Gemlik'e gelecek olan 
deniz otobüsü dönüşünü 
Cumarte si günü saat 
17.25 ve 19.15'de yapacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Deniz ortasında yaanan yat gemisinde korkulu anlar yaşandı

Ucuz atlattılar

Antalya'da, yolcu taşımacılığı yapan bir yat 
gemisi, deniz ortasında yanmaya başlayınca 
korku dolu dakikalar yaşandı.
Yat limanında yat gez'ısi yapılan Samuray 4 isimli 
gemi, Falez bandı yakınlarında alev aldı. Bir anda 
alevler içerisinde kalan yat gemisinde bulunan 63 
yolcu, büyük bir panik yaşadı. Deniz polisi,; 
gemide çıkan yangının söndürülmesi için sefer
ber olurken, yolcular diğer yat ve teknelerle 
sahile çıkarıldı. Yaklaşık bir saat Süren kurtarma 
çalışmaları sırasında olası yaralanma ve zehirlen
melere karşı yat limanı önünde 3 ambulans bek
letildi. Yanan gemi, deniz polisi nezaretinde yat 
limanı açıklarına getirildi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Terme Kaplıcası
Çocukluğumda Belediye'nin iki tesisi, ilçenin en 

önemli kurulularıydı.
L Biri Tibel Hotel, diğeri Terme Kaplıcası..

Aslında Terme adı, işleticisi Selçuk Ertür tarafın
dan sonra konmuştu.

Kumla da, Terme Gazinosu ve Plajını da aynı kişi 
çalıştırıyordu.

Çocukluğumuzda annem, bizi mahallelilerle 
beraber Kaplıca’ya götürürdü. Paytona binip 
giderdik.

0 zamanlar Gemlik'ln nüfusu 5 bin filan..
Biz, Terme Kaplıcası'na "Ilıca" derdik.
Suyunun ılık olmasından bu ad ile anılırdı.

Devamı sayfa 5'de

Gümrük 
kapılarında 
oy yerme 

işlemi bugün 
başlıyor

Gümrük kapılarında, 
Türkiye Cumhuriyeti 
pasaportuna sahip 
ve yalnızca bu pasa 
port ile oy kullanacak 
yurt dışındaki vatan
daşların oy verme 
işlemleri, 22 Temmuz 
2007 Pazar günü 
seçimin bitiş saatine 
kadar devam edecek.
Haberi sayfa 6'da

Kaymakamlık Voleybol Kupasını Garnizon Takımı kazandı
Garnizon Voleybol Takımı, Gemlik Gübre Voleybol takımını 3-0 yendi. 12’de

süper Yaz Kampanyası!

(StanJart < PerFormans ' MİNİbüs < KAMyoNET' Midibüs) 
TEVFIK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 

istiklal Cad. No: 7 04 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 11 75

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

Buluşma
Umutlar tükenmesin

Jandarma Atatürk Posteri yaptırdı
Hava kurşun gibi ağır...
Küre ısındı... Sıcaklık 40 dereceyi 

buldu... İnsanlar bunalıyor...
Bunalım... Geçim sıkıntısı.. Siyasal belir

sizlik.. Güneydoğu'da yaşananlarla birlikte 
depresyona dönüşüyor..

Yatay ve dikey ilişkiler kırılganlaşıyor.. 
Trafik'de insanlar canavarlaşıyor..

Böyle bir düzlemde güzel sözler söyle
mek, insanın gönlünü ısıtmak için gereki 
yor...

Da...
Yazanın içinden geliyor mu? Gelse bile 

yürekden yazıya dökülebiliyor mu?
Can Yücel; "güneşin doğuşundadır doğa 

nın sana verdiği değer ve karşındakine de 
ğer verdiğin kadar insansın" derken yaşa 

| mın gerçekliğini nasıl da güzel anlatıyor..
Ölüm gerçek.. Yaşam da güzel.. Üretken 
ve verimli olmak daha da güzel..

Jorge Luis Borges gibi;
"Yeniden başlayabilseydim. 
ilkbaharda, papuçlartmı atardım.
Ve sonbahar bitene kadar yürürdüm 

çıplak ayakla.
Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadı

na varır, çocuklarla oynardım, bir şansım 
olsaydı eğer...

Ama işte, 85'imdeyim ve biliyorum...
Ölüyorum..." dememek için şimdiden 

başlayın yaşamı yeniden kurgulamaya..
Yudum yudum için.. Deneyimlerinizden 

süzülen damlaları bir bir çevrenizle pay
laşın.. Daha öncesinde de kendinize dersler 
çıkarın..

Ama Dorothy Nolte'un şu dediklerini de 
mutlaka bir kenara not edin.. Not edin ve 
uygulayın ki yarınlar umut versin..

"Eğer bir çocuk;
Hoşgörü ile yetiştirilmişse
Sabırlı olmayı,
Desteklenip yüreklendirilmişse
Kendine güven duymayı, 
Övülmüş ve beğenilmişse 
Takdir etmeyi, 
Hakkına saygı gösterilerek 

büyütülmüşse,
İnançlı olmayı
Kabul ve onay görmüşse
Kendini sevmeyi,
Aile içinde dostluk ve arkadaşlık gör

müşse,
Bu dünyada mutlu olmayı öğrenir.."
Eğer bunları yapamıyorsan sen; "en 

iyisi" Douglas Malloh'u dinle... Dinle de 
yaşamına yeniden yön ver... Yoksa 

hiçbir şey otamadan ömrünü tüketip gidi 
yorsun..

"Dağ tepesinde bir çam olamazsan, 
Vadide bir çalı ol.

Fakat oradaki en iyi küçük çalı sen 
olmalısın. Çalı olamazsan bir ot parçası ol,

Bir yola neşe ver. Bir misk çiçeği ola
mazsan, bir saz ol...

Fakat gölün içindeki en canlı saz sen 
olmalısın.

Hepimiz kaptan olamayız, tayfa olmaya 
mecburuz.

Dünyada hepimiz için bir şey var.
Yapacağımız iş, bize en yakın olan iştir. 
Cadde olamazsan patika ol.
Güneş olamazsan yıldız ol.
Kazanmak ya da kaybetmek ölçü 

değildir.
Sen her neysen, onun en iyisi ol.."

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Jandarma 
Bölük Komutanlığı 
merkez binasının 
önüne 5+9 metre 
ebadında 
büyük Atatürk 
posteri yaptırdı. 
Yoldan geçen araçlar
daki yolcuların 
dikkatini çeken 
Atatürk posterini 
görenler 
çok güzel ve yerinde 
bularak yapanları 
kutluyorlar.
Ülkemizin bölünmez 
liğini her ortamda 
göstermenin en 
güzel simgelerinden 
biri olan Türk Bayrağı 
ve Atatürk Posteri 
Gemlik istikametine 
gelenler ile 
yoldan geçenlerin

sıra jandarmayı 
temsil eden 
amblemi de 
yolun kenarına

yerleştirerek 
bulunulan yerin 
jandarma binası 
olduğunu gösteriyor.

ilgisini çekiyor.
xllçe Jandarma Bölük 
Komutanlığı Atatürk 
posterinin yanı

Solaksubaşı DEIK Genel Kurulu’na katılıyor
Kadri GÜLER

Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu’nun bugün 
İstanbul’da yapılacak 
olan genel kurul 
toplantısına 
Tevfik Solaksubaşı 
TOBB delegesi 
olarak katılıyor. 
Bugün İstanbul 
Svvissotel de saat 
13.30 da toplanacak 
olan Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) 
genel kurulu TOBB 
Genel Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu’nun 
açılış konuşmasıyla 
başlayacak.
DEIK İcra Kurulu 
Başkanı Rona 
Yırcalı’nın 3006 
yılı çaışma raporu 
hakkında bilgi 
vermesinden sonra 
çalışma programı 
görüşülerek,

o

e
M

oylanacak.
Denetim Kurulu 
hesap raporlarının 
okunarak görüşülüp 
kabulünden sonra 
2007 yılı 5 aylık 
çalışma programı ve 
bütçe gerçekleşmesi

hakkında bilgi 
verilecek.
Yönetmenlik 
değişikliği 2007 yılı 
revize çalışma prog 
ramı ve bütçesinin 
görüşülmesiyle genel 
kurul sona erecek.

“DOĞU BATI 
BULUŞUYOR” 
Tevfik Solaksubaşı, 
26 Haziran 2007 Salı 
günü de DEİK ve 
CERA’nın ortaklaşa 
düzenlediği “Doğu 
Batı Buluşuyor” 
‘Enerji Güvenliğinde 
Yeni sınırlar’ adlı 
konferansa katılacak. 
Konferansa 
konuşmacı olarak 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, 
ODPEC Başkanı 
Mohamer Bin 
Dhaen Al Hamil, 
Cumhurbaşkanı 
Necdet Sezer, 
Azerbeycan 
Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, 
Gürcüstan Cumhur 
başkanı Mikheil 
Saakashvili de 
katılacak.

Gemlik Körfez
GEMLİK'İH İLİ «ONLUK SİYASİ CEZETEll

ÇOK YAKINDA 
TU M GAZETE B^YtTERINDE
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Deniz Otobüsü Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

seferleri başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaz aylarında 
haftada üç kez 
yapılan deniz otobüsü 
seferleri başladı. 
İDO'nun (İstanbul 
Deniz Otobüsleri) 
yaz tarifesi içinde 
yer alan Bostancı- 
Yenikapı-Gemlik 
arasında indirimli 
(öğrenci-öğretmen) 
11 YTL. normal ücret 
ise 15 YTL olarak 
belirlendi.
Cuma günü 
akşamı İstanbul 
Bostancı'dan saat 
19.30 da kalkarak 
Gemlik'e gelecek 
olan deniz otobüsü 
dönüşünü Cumartesi 
günü saat 17.25 ve 
19.15'de yapacak. 
Deniz otobüsü 
Gemlik'ten son 
seferini ise 
pazartesi günü 
sabah saat 
07.00 de yapacak. 
İstanbul'dan 
Gemlik'e gelecek 
yolcular Cuma

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in soru önergesine İçişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi

“Trafiğe 7 yılda 22 bin kurban verdik”
Trafik canavarı son 7 
yılda 22 bin can alır 
ken, meydana gelen 
kazaların maddi ha 
sarı ise 7 milyar YTL'yi 
buldu. 3 mil yon 540 
bin 740 trafik kazası 
yaşanırken bu kazalar
da da 786 bin kişi 
yaralandı.
İçişleri Bakanlığı'nın 
CHP Bursa Milletve 
kili Kemal Demirel'in 
soru önergesine ver 
diği yanıt, Türkiye'nin 
trafik canavarı gerçe 
ğini bir kez daha göz 
ler önüne serdi. 
Önergeye verilen 
yanıtta hızlı kent 
leşme ve beraberinde 
yaşanan ulaşım ve 
altyapı sorunları, 
taşıt ve sürücü 
sayısındaki artışın 
trafik sorununu da 
beraberinde getirdiği 
kaydedildi.
Son yıllara ilişkin 
trafik kazaları

akşamının yanı 
sıra Bostancı'dan 
Cumartesi günü 
saat 08.30 da 
Pazar günü ise saat 
18.30 da yolculuk 
yapabilecekler.
Güzelyalı'ya başlayan 
hızlı feribot seferleri 
nedeniyle Mudanya 
seferi kaldırılırken, 
deniz otobüsü 

konusunda istatistik
sel bilgilere yer 
verilen yanıtta, 
Türkiye genelinde 
son 7 yılda 3 milyon 
540 bin 750 trafik 
kazasının yaşandığı 
bildirildi.
22 BİN KİŞİ TRAFİK 
CANAVARI KURBANI 

Gemlik'ten İstanbul'a 
dönüşlerde Kumla 
ve Armutlu'ya 
uğrayarak 
yolcularını alacak.
GÜZELYALI 
HIZLI FERİBOT 
Öte yandan 
Güzelyalı'dan 
başlayan hızlı 
feribot seferleri 
ise İstanbul

İçişleri Bakanlığı'nın 
verilerine göre, 
son 7 yılda yaşanan 
trafik kazalarında 
22 bin 623 kişi 
yaşamını yitirirken, 
yaralananların sayısı 
ise 786 bin 534 oldu. 
Yapılan hesaplamalar 
trafik kazalarındaki 

Yenıkapûi.ın 
saat 07.30-10.30 
14.30-17.3U-20.30 ve 
sadece Cuma-Pazar 
günleri olmak üzere 
23.30 saatlerinde 
hareket ederken 
Güzelyalı'dan 
08.50-11.50-15.50- 
18.50-21.50-00.50 
saatlerinde 
hareket ediyor.

can kaybının yanı sıra 
maddi hasarın da 
büyük olduğunu 
ortaya koydu. Buna 
göre, son 7 yılda trafik 
kazalarının faturası 4 
milyar 185 milyon 
YTL'yi buldu.
YOL VE SÜRÜCÜ 
HATALARI KAZA 
NEDENİ
Yapılan incelemelere 
göre ise trafik 
kazalarının oluş 
yerlerine bakıldığında, 
genellikle cadde 
ve sokaklar, devlet 
yolu, il yolu ve 
otoyollar ilk sırada 
yer alıyor. Sürücü 
hataları arasında da 
arkadan çarpma, 
doğrultu değiştirme 
manevralarını 
yanlış yapma ve 
kavşaklarda geçiş 
önceliğine uymama 
gibi trafik ihlalleri 
trafik kazalarına 
yol açıyor.

Çürük raporu....
TÜRKİYE'nin gündemini haftalardır şehit 

cenazeleri belirliyor.
Hükümet aciz. Eli kolu ABD ve Avrupa 

Birliği tarafından bağlanmış, ülkemizin 
güvenliğini yabancı ülkelere emanet etmiş, 
seyredip duru yor...

Ve Bay Başbakan miting meydanlarında 
haykırıyor:

"Kimse şehit cenazeleri üzerinden siyaset 
yapmasın!"

Bunu yapan yok. Milletin, kendisine ve 
hükümetine karşı çığ gibi büyüyen tepkisi
ni bile 'siyaset sömürüsü' olarak göster 
meye kalkışıyor.

Birkaç gün önce üç şehit cenazesi daha 
vardı. Ankara'da ki törende kitleler 
cumhurbaşkanı ve komutanlara sevgi gös
terisi yaparken, katılan bakanları (aday 
olmayan Abdüllatif Şener dışında) en ağır 
bir biçimde protesto etti. Sloganlar atılı 
yordu:

"Hainler dışarı... AK Parti dışarı... 
Kahrolsun PKK, işbirlikçi AK Parti...

Yan gelip yatmadı, vatanını satmadı.. 
Tayyip, oğlunu askere gönder..." 
Aynı sesler Manisa'da düzenlenen 

törende bu kez, halen Meclis Başkanlığı 
makamında oturmakta olan Bülent Arınç

i için yükseliyordu. Bu şahıs yuhalanıyor, en 
ağır biçimde protesto ediliyordu.

Hem de kendi seçim bölgesinde!
Dün hükümet karşıtı protestolar, İstan

bul'da şehit er cenazesinde bile yükseli 
yordu...

BAŞBAKAN'ın oğlu Ahmet Burak 
Erdoğan askere gitmemek için çürük 
raporu almış.

Bu raporlar askeri hastane ler tarafından 
verilir.

Ancak, yıllardan beri bazı çeteler 
türemiştir, para karşılığında sahte veya 
gerçek çürük raporu verirler.

Güvenlik güçleri birkaç gün önce yeni bir 
çeteyi ortaya çıkardı.

Bazı çürük raporlarının ise para öden
meden, hatır gönülle verildiği söylenir!

Bir Başbakan oğlunun böyle bir rapor 
almış olması çok önemlidir

Raporu ne zaman aldığını bilmiyoruz.
Hangi rahatsızlığı nedeniyle olduğunu ise 

hiç bilmiyoruz!
Bu durumda Baş Bakan Recep Tayyip 

Erdoğan'a düşen görev, oğlunun raporuna 
ilişkin bütün bilgi ve belgeleri kamuoyuna 
açıklamaktır.

Gerekirse onu GATA'da yeniden Heyet'e 
sokmak ve (eğer sakıncalı ise rahatsız 
lığının gizlenmesi koşuluyla) yeni bir 
"askerlik yapamaz" raporu alıp şom ağız 
lıları susturmaktır!

Oğlunun gerçek sağlık sorunu olabilir.
Bu sorun askere gitmesine engel de oluş

turabilir.
Bu durumda hepimize düşen görev, oğlu

na ve aileye "Geçmiş olsun" dileklerimizi 
iletmektir.

Her gün şehit cenazelerinin kaldırıldığı şu 
ortamda Başbakan bu olaya mutlaka açık
lık getirmeli, gemi alıp satan oğlunun 
raporunun doğru olduğunu açıklıkla 
göstermeli, aksi takdirde sonucuna katlan
mayı göze almalıdır...

Çünkü bu sorun halkın kafasında çakılı 
kalacak, yıllarca vicdanları ve kendisini de 
ezecektir.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Kızılay 60 çocuğu sünnet ettirdi

TADINA
BOYAMAYACAKSINIZ '

Seyfettin ŞEKERŞÖZ

Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi 
düzenlediği 
sünnet şöleninde 
60 çocuğu 
sünnet ettirdi. 
Kızılay Gemlik 
Şubesi’nin her yıl 
düzenlediği gelenek
sel sünnet şöleni 
Bayraktar Düğün 
Salonu’nda yapıldı. 
Hayırsever iş 
adamları ve yardım
severlerin maddi 
katkılarıyla düzenle
nen sünnet şöleninde 
sünnet çocukları ve 
aileleriyle birlikte 
misafirlerine de 
pilav ve ayran 
ikram edildi.
Maddi imkansızlıklar
la düzenledikleri

sünnet şöleni için 
hayırseverlerin 
katkılarıyla 60 çocuğu 
sünnet ettirerek 
onların dualarını alan 
Kızılay Şubesi 
Başkanı Gökhan 
Özler, "İsimlerini 
veremeyeceğim bir 
çok hayırsever esnaf 
ve kişilerin maddi 
katkılarıyla ancak 
bunları yapabiliyoruz. 
Bu kişilerin bize 
destekleri her zaman 
olmakta, Ramazan 
ayında verdiğimiz 
günlük sıcak yemek
leri de bu hayırsever
lerimiz sayesinde 
yapmaktayız. Yardıma 
muhtaç insanlarımız 
adına maddi destek 
verenlere teşekkür 
ediyorum" dedi.

BURSA KEBAP
HİZMETİNİZE AÇILDI

YILLARIN TECRÜBELİ SÜLEYMAN USTANIN
ELİNDEN KEBAP YEDİNİZ MI?

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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CHP’lilerden gazetemize kutlama ziyareti

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe yönetimi 
gazetemizin 
35. yayın yaşamına 
başlaması nedeniyle 
gazetemizi 
ziyaret etti. 
Gazetemiz Sahibi 
ve Başyazarı Kadri 
Güler tarafından

karşılanan CHP’liler, 
35. nci yayın 
yaşamımızı kutla
yarak, Gemlik 
Körfez Gazetesi’nin 
Gemlik’in yayın 
yaşamına büyük 
katkılar sağladığını 
belirttiler.
Gemlik Körfez’in

habercilikte 
tarafsızlık ilkesine 
uyarak, her 
siyasi partiye 
eşit davrandığını 
söyleyen CHP’liler, 
yerel basının 
öneminin giderek 
daha da arttığını , 
hatırlattılar.

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkan 
Yardımcısı
Osman Turan, 
35. nci yayın 
yaşamımız nedeniyle 
Gazetemiz sahibi 
Kadri Güler’e çiçek 
vererek, başarılarının 
devamını diledi.

özKflffl OTOMOTİVDE
KAMPANYA

Sava ve Matador marka lastikler

MI W»
K.D.V. DAHİL 

NAKİT FİYATLARIDIR.

•g’ Taksit seçenekleri ve 
detaylı bilgi için bizi arayın.

İIRELLI
Körfez Baytaş Sitesi A/Blok No:2 - GEMLİK
TEL: 0.224 513 73 93 - 514 47 70
FAX: 0.224 514 40 44 - www.ozkaya.web.tr

ri GÜLER 
guler@hotmail.com

Güne Baku

Terme Kaplıcası
Ilıca Gemlikli ailelerin çok beğendiği bir 

banyo i dr. 7
Romatizmaları olanlar daha çok Bursa ve 

Armutlu Kaplıcalarını tercih ederken, kalp 
rahatsızlığı olanlar Gemlik Ilıcasını beğenirdi.

Ilıca'nın suyu çok sıcak olmadığı için 
sıkıcı gelmiyordu insana..

Biz Ilıcanın bir çok anısıyla büyüdük.
Gel zaman git zaman, eski Ilıca Belediye 

Tarafından Kaplıca Otel olarak modern bir 
şekilde yenilendi.

1960 ve 1970'li yıllarda işleticisinin koy
duğu ad ile Terme Otel ve Kaplıca olarak 
adlandırıldı.

Kaplıcaya Gemlikli aileler uzun yıllar çok 
güzel devam ettiler.

Otelin iş yapamayıp, işletmesini ne zaman 
farklı yönetmeye başlamasından sonra, 
Gemlikliler yavaş yavaş kaplıcadan elini 
ayağını çekti.

Hakkı Çakır’ın Belediye Başkanlığı döne
minde (1986) Otel Devlet Hastanesi’ne 
dönüştürüldü.

Kaplıca yine hizmet vermeye başladı.
Depremde Gemlik’te tek yıktırılan bina ise 

eski Otel oldu.
Sonra Kaplıca işleticisi ile belediye anlaş

mazlığa düştü.
İşleticisini cebren sokağa attı.
Peki bu kamu malı o günden beri ne 

durumda.
Gidin görün halini, acırsınız.
Tinercilerden sonra şimdi de halı yıkama 

merkezi olmuş.

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
YAZ KURSU AÇILIYOR

KİMLER KATILABİLİR ? 
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

M

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR?
Yüzme branşı haftada 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR ?
KURS ÜCRETİ AYLIK (24) SAAT
Yüzme 160 YTL.

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR ?
1.Dönem : 2 Temmuz - 27 Temmuz
2.Dönem : 30 Temmuz - 24 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM ? 
18 Haziran 2007 tarihinden itibaren 
okulumuza gelerek kursa kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel: 513 50 84 web: 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

http://www.ozkaya.web.tr
mailto:guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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YSK oy verme 
saatlerini belirledi
Bazı illerde 07-16 olarak belir
lenen saat diğer illerde 08-17.

Yüksek Seçim Kurulu

Gümrük kapılarında oy verme 
işlemi bugün başlıyor

Yüksek Seçim 
Kurulu, mevsim ve 
bölge özellikleri 
gözeterek 22 
Temmuz'da yapılacak 
Milletvekili Genel 
Seçimi'nde bazı 
illerde oy vermenin 
başlangıç ve bitiş 
saatlerini 07-16 
olarak belirledi. 
Resmi Gazete'nin 
mükerrer sayısında 
yayımlanan karara 
göre, 22 Temmuz 
Pazar günü yapılacak 
Milletvekili Genel 
Seçiminde 07-16 
saatleri arasında 
oy verme işleminin 
uygulanacağı iller 

şunlar: Adıyaman, 
Ağrı, Artvin, Bingöl, 
Bitlis, Diyarbakır, 
Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Gaziantep, 
Giresun, Gümüşhane, 
Hakkari, Kars, 
Malatya, Kahraman 
maraş, Mardin, Muş, 
Ordu, Rize, Siirt, 
Sivas, Trabzon, 
Tunceli, Şanlıurfa, 
Van, Bayburt, 
Batman, Şırnak, 
Ardahan, İğdır ve 
Kilis. Bunların 
dışındaki illerde 
oy verme işlemi 
sabah 08'de 
başlayacak ve saat 
17'de sona erecek.

Milletvekili genel 
seçimi için gümrük 
kapılarında oy 
verme işlemi, 
bugünbaşlayacak. 
Yurt dışındaki Türk 
vatandaşları, 
Atatürk, Sabiha 
Gökçen, Esenboğa, 
Adnan Menderes, 
Antalya, Şakirpaşa ve 
Erkilet Havalimanları 
ile Kapıkule, İpsala, 
Cilvegözü, Sarp, 
Habur karayolları, 
İzmir Çeşme Deniz 
limanı ve Taşucu 
Deniz Limanı Gümrük 
kapılarında oy 
kullanılabilecek. 
Gümrük kapılarında, 
Türkiye Cumhuriyeti 
pasaportuna sahip 
ve yalnızca bu 
pasaport ile oy 
kullanacak yurt 
dışındaki vatan
daşların oy verme 
işlemleri, 22 Temmuz 
2007 Pazar günü 
seçimin bitiş 
saatine kadar 
devam edecek. 
Gümrük Kapılarında

tatil günleri dahil 
24 saat süre ile 
oy kullanılabilecek. 
Gümrük kapılarında, 
Türkiye'de seçmen 
kütüğüne yazılı olma 
yan, yurt dışında 
6 aydan fazla ikamet 
eden, oy verme 
günü olan 22 
Temmuz 2007 tari
hinde 18 yaşını 

doldurmuş olan, 
oy vereceği günde 
yurda giriş veya 
çıkış yapan, çifte 
vatandaş olup da 
Türkiye Cumhuriyeti 
Pasaportunu 
ibraz eden Türk 
Vatandaşları oy 
kullanabilecekler. 
Bu seçmenler, sadece 
siyasi partilere oy 

verebilecek, bağımsız 
adaylar için oy 
kullanamayacak.
Gümrük kapılarında 
kullanılan oylar, 
Türkiye barajının 
belirlenmesinde 
etkili olduğu gibi, 
her seçim çevresine 
de kullanılan 
geçerli oy sayılarına 
göre yansıyor.

Oy pusulalarının en büyüğü İstanbul l Bilge Çöplükte seçmen bilgi kağıdı bulundu
Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) 
22 Temmuz 
2007 Pazar 
günü yapılacak 
milletvekili genel 
seçimi için 
85 seçim çevresinde 
ayrı ayrı oy 
pusulalarını bastırıyor. 
Şu ana kadar 6 
seçim çevresinin oy 
pusulasının basımı 
tamamlandı ve 
bölgelere gönderildi. 
YSK'nıh seçim 
takvimine göre, 
19 Haziranda birleşik 
oy pusulasının 
basımına başlandı. 
Oy pusulalarının 
basımının yapıldığı 
özel matbaada, 
14 siyasi parti ile 
bağımsız adayların 
yer aldığı pusulaların 
basımı devam 
ediyor.
Bağımsız adayların 
da oy pusulasında yer 
alması ve bazı siyasi 
partilerin bazı 
seçim çevrelerinde 
seçime girmemesi 
nedeniyle 85 seçim 
çevresi için farklı oy 

| pusulası hazırlanıyor.
Matbaada, şu ana

kadar 6 seçim 
çevresinin oy 
pusulasının basımı 
tamamlandı ve 
postaya verildi, 
18 ilin pusulası da 
baskıya hazır.
Türkiye genelindeki 
oy pusulalarının 
basımı 10 Temmuzda 
tamamlanacak.
Pusulaların basımında 
güvenlik tedbirlerine 
de büyük önem 
veriliyor.
Matbaada kurulan 
16 güvenlik 
kamerasıyla da 
pusulaların basımı 
24 saat kayıt altına 
alınıyor ve izleniyor. 
Matbaa girişinde 

önlem olarak bir 
itfaiye aracı ve 2 
itfaiye mensubu da 
24 saat bekletiliyor. 
YSK Başkanı 
Muammer Aydın, 
oy pusulalarının 
85 seçim çevresi 
için ayrı ayrı 
bastırıldığını bildirdi. 
Oy pusulasının 
basımı için yapılan 
ihaleyle ilgili basında 
yer alan iddiaların 
kendilerini üzdüğünü 
söyleyen Aydın, 
ihalenin yasalara 
uygun yapıldığını 
vurguladı. Aydın, 
"İhaleyle ilgili 
verilmeyecek bir 
hesabımız yok" dedi.

Zeytinburnu'ndaki bir 
çöp konteynerinde 
83 adet "Seçmen bilgi 
kağıdı" bulundu. 
Merkezefendi 
Mahallesi G-41. 
Sokak'taki bir çöp 
konteynerinde, 
aynı sokakta oturan 
kişilere ait 83 adet 
"seçmen bilgi 
kağıdı"nı bulan bir 
kişi, kağıtları topla
yarak mahalledeki 
bir kahvehanede 
toplantı halinde 
olan MHP İstanbul 
Milletvekili adayı 
Ahmet Mailoğlu'na 
teslim etti.
Mailoğlu, olayla ilgili 
yaptığı açıklamada, 
kendilerine teslim 
edilen "Seçmen bilgi 
kağıdı"na ilişkin 
kahvede bulunan

Gemlik Karfez
UMlrlI İL ■ (tlltl >İVMİ CUETESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

talik Körfez1 internette mgemükkorfezgazetesicom

kişilerden imza 
aldıklarını kaydetti. 
Mailoğlu, "Bu kağıt
ların sadece bir 
sokağa ait olmâsı 
dikkat çekici. Burada 
bizitn ilçe teşkilatı

yönetim kurulu üyem
iz oturuyor ve bu 
üyemizin sokakta otu
ran 17 akrabası var. 
Bu olay bilinçli bir 
şekilde yapılmış" 
dedi
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Bursa’nın en uzun pazar yeri tarih oluyor Bursa’da Önce
Bursa’nın Yıldırım 
İlçesi'nde pazar gün
leri trafiğin kapan
masına sebep olan 
Türkiye'nin en uzun 
pazar yeri tarih oldu. 
Yıldırım Belediyesi ve 
Pazarcılar Odası'nın 
girişimleriyle 6 tane 
kapalı pazar yeri inşa 
edildi. Tayyareci 
Mehmet Ali 
Caddesi'ndeki 2 adet 
kapalı pazar yeri AK 
Parti Grup Başkan 
vekili Faruk Çelik 
tarafından açıldı. 
Baruthane, Maltepe 
katlı pazar yeri ile 
diğer pazar yerlerinin 
açılışında konuşan 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, yaşanabilir, 
çağdaş ve modern 
Yıldırım için gece 
gündüz çalıştıklarını 
bu doğrultuda sivil 
toplum kuruluşları ve 
meslek odaları ile 
ortak hareket edip 
katılımcı yönetim 
anlayışı sergiledikleri
ni ifade etti. Keskin, 
Kırk yılın sorunu olan 
ve yıllardır çözüme 
ulaştırılamayan 
Tayyareci Mehmet Ali 
Pazan'nın ön çalış
malarını tek tek bu 
cadde üzerinde bulu

nan vatandaş ile müza 
kere edip değerlendir 
diklerini ve bunun 
sonunda çözüme 
ulaştırdıklarını 
söyledi.
Baruthane'deki pazar 
yerinin açılış törenine 
AK Parti Grup Başkan 
Vekili Faruk Çelik, 
AK Parti Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Emin Tutan, AK Parti 
Bursa milletvekili 
aday adayı Hayrettin 
Çakmak .Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Yıldırım 

Belediye Başkanı 
Özgen Keskin, 
esnaf odası temsilcisi 
ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.
Yıldırım halkının 
bundan sonra alışver
işlerini Selçukbey, 
Değirmenlikızık, 
Derebahçe, Mehmet 
Akif Ersoy Pazar 
yeri ile Maltepe ve 
Baruthane katlı 
pazarlarından yapa
bileceklerini söyleyen 
Başkan Keskin 
"Sebze meyve 
pazarının kurulduğu 

pazar günlerinin 
dışında yeni hizmete 
sunulan katlı pazar 
yerleri, araç paklan
malarını önlemek 
amacıyla otopark 
olarak kullanılacak. 
Kırk yılın sorununu 
çözümlüyoruz. AB 
standartlarında 
hizmete sunduğumuz 
katlı pazaryerleri ile 
hem pazar esnafımız, 
hem de halkımız 
büyük rahatlık yaşaya
cak. Artık, Yıldırım'da 
sokak pazarları tarih 
oluyor" diye konuştu.

Vatan Mitingi’ 
ilgi gördü

Bursa’da düzenlenen 
'Terörü telin ve 
Şehitlere saygı' 
mitingi, aşırı sıcağa 
rağmen büyük 
ilgi gördü.
Gökdere meydanında 
düzenlenen mitinge, 
37 dereceyi bulan 
sıcağa rağmen 
binlerce kişi katıldı. 
Bursa’da faaliyet 
gösteren 16 sivil 
toplum örgütü 
tarafından organize 
edilen mitinge 
çevre illerden de 
katılım oldu.
Sabah saatlerinden 
itibaren çevrede 
yoğun güvenlik 
önlemleri alan 
polis alana giren 
vatandaşları didik 
didik aradı.

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com ।

Mitinge katılan 
vatandaşlara şapka 
su ve binlerce Türk 
Bayrağı dağıtıldı. 
Sivil toplum kuru
luşlarının düzenlediği 
'Önce Vatan' • 
mitingine bastıran 
sıcağa rağmen 
çoğu,çocuk ve kadın 
binlerce kişi son 
günlerde artan 
terör olaylarına 
lanet yağdırdı.
Terör olaylarının 
kınandığı miting 
esnasında 
"Kahrolsun PKK, 
Askere kalkan eller 
kırılsın, Şehitler 
ölmez vatan bölün
mez, Hepimiz 
askeriz PKK'ya 
yeteriz" şeklinde 
sloganlar atıldı.

VARAN

MtZAN MUHENDISUK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE TESİSAT
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE

Kayıt için lütfen irtibata geçiniz. 
KAMPANYAMIZ STOKLARLA SINIRLIDIR.

KA PANYA BİTİŞ TARİHİ: 30 HAZİRAN 2007

Airfel Kombi
Airfel Petek (6mt) 

i | Airfel vana 12 adet 
Fırat folyolu boru tesisatı 

Dogalgaz iç tesisat

3.100.1X1 ni

VARAN2 KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL
60.00- YTL’den başlayan taksitler

ARTIK KİMSE
KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN

Mak. Müh.
Erdal DOĞRU

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh.
Mahmut KÖKBIYIK

istiklal Cad. No: 85 GEMLİK
Tel: 513 54 92 - Fax: 513 55 36

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


25 Haziran 2007 Pazartesi Gemlik KErffez Sayfa 8
İki genç arasındaki 
tartışma kanlı bitti

Bursa’da büyü cinayeti

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde iki genç 
arasında laf atma 
tartışması cinayetle 
bitti. Tartıştığı 
genci, kız arkadaşı 
ve annesinin yanında 
tek kurşunla 
öldüren zanlı patates 
tarlasında yakalandı. 
Olay, önceki gece 
21.00 sıralarında 
Sinanbey Mahallesi 
otobüs durakları ile 
TEDAŞ merkez 
binası arasında 
meydana geldi. 
Kız arkadaşları ile 
birlikte ayrı ayrı 
gezen Mustafa 
Y. ve Fatih Çiner 
yolda karşılaştılar. 
İki genç arasında 
laf atma meselesi 
ve cep telefonu 
konuşmasını taklit 
etme yüzünden 
tartışma çıktı.
Tartışma sırasında

Mustafa Y. üzerinde 
bulunan ruhsatsız 
silahını çekerek 
Fatih Çiner'i 
kız arkadaşı ve 
kız arkadaşının 
annesinin gözleri 
önünde tek 
kurşunla kalbinden 
vurdu. Fatih 
Çiner olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ekiplerinin 
müdahalesine 
rağmen hayatını 
kaybederken, 
olaydan sonra 
firar eden Mustafa Y. 
kaçtı. Polis ekipleri 
havaya ateş açarak 
zanlıyı patates tar
lasında yakalandı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
devam ederken, 
Fatih Çiner'in cesedi 
otopsi yapılmak 
üzere adli tıp kuru
muna kaldırıldı.

İstanbullu kereste 
işçisi, kendisine 
büyü yaptığını 
iddia ettiği baldızını 
Bursa'daki otel 
odasında eşarpla 
boğarak öldürdü. 
Polise teslim olan 
zanlı, büyüyü boz
duğunu öne sürdü. 
Edinilen bilgiye 
göre, Arnavutköy'de 
kereste fabrikasında 
işçi olarak çalışan 
4 çocuk babası 
Muharrem G. (41), 
6 yıl önce eşinden 
boşanan 2 çocuk 
annesi olan baldızı 
Şürkiye G. (40) 
ile Gazcılar 
Caddesi'ndeki bir 
otelin 3. katına yer
leşti. Otelden "sigara 
alma" bahanesiyle 
otelden ayrılan 
Muharrem G. geri 
dönmedi. Gece saat
lerinde otelin resep
siyonunu arayan 
Muharrem G. odada 
ceset olduğunu söy
leyip polise haber 
verilmesini istedi. 
Odaya giren görevli 
ler eşarpla boğu
larak öldürülen

Şükriye G.'nin 
cesediyle karşılaştı. 
Ceset otopsi için 
adli tıp kurumuna 
kaldırılırken 
Muharrem G. aile
siyle görüşmek için 
İstanbul'a gitti. 
Kendisini arayan 
cinayet bürosu 
ekiplerine teslim 
olacağını söyleyen 
Muharrem G. 
polise teslim oldu. 
İfadesi alınan 
Muharrem G.'nin 
"Baldızım bana büyü 
ve muska yaptı. 
Kendisi de söyledi. 
Altı aydır eşimden 
ve çocuklarımdan 
uzak yaşıyorum. 
Birlikte Bursa'ya 
geldik. Büyünün 
bozulması için 
kendisini boğarak 
öldürdüm" 
dediği öğrenildi. 
Soyadı aynı olması
na rağmen baldızı 
ile akrabalığı bulun
mayan Muharrem 
G., sorgulamasının 
ardından "Adam 
öldürmek" 
suçundan mahke 
meye çıkartıldı.

Düğünde davetlilerin 
arasına karışarak 
çantaları çaldılar
Bursa'nın Mustafa 
kemalpaşa ilçesinde
ki bir düğün salo
nunda davetlilerin 
arasına karışan kim
liği belirsiz hırsızlar, 
salondaki 2 bayanın 
çantasını çalarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, düğün salo
nuna giren zanlılar 
ilk önce İlknur 
E'nin (29) düğünde 
eğlendiği sırada

Servis minibüsü apartmana girdi
Bursa’da freni boşa 
lan servis minibüsü, 
park halindeki bir ara 
ca çarptıktan sonra 
bir arartmanın zemin 
katına girdi. Piknik 
ten dönen ve içeri 
sinde 30 yolcu oldu 
ğu sanılan minibü 
sün karıştığı kazada 
13 kişi yarandı.
Merkez Yıldırım ilçesi 
Mollaarap Mahalle si 
Sakaldöken Caddesi 
Dere sokak üzerinde 
akşam saat terinde 

çocuk arabasına 
astığı çantasını 
çaldı. Zanlılar 
daha sonra 
Merve O'nun (20) 
masasının 
üzerine bıraktığı 
çantasını alarak 
kayıplara karıştı. 
Bayanların müra
caatı üzerine 
soruşturma 
başlatan polis 
çanta hırsızlarının 
peşine düştü.

meydana gelen kaza
da, Ulu dağ'da piknik 
yapmaktan dönen 
aileyi taşıyan 16 S 
0819 plakalı servis 
mini büsünün, Dere 
sokağın Orta.Sokakla 
kesiştiği yerde 
firenleri boşaldı. Park 
halindeki 34 BMP 
13 plakalı otomobile 
çarpan minibüs 
ardından Tevfik 
Vardar'a ait olan 
binanın zemin 
katına girdi.

İBAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN İ
oNHEHMlUoHer Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSMUıeMLMKttBdME |
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa 1
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE ||

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

400 KİŞİLİK 
TERAS 
SALONUMUZDA 
KINA ve NİŞAN 
CEMİYETLERİ 
ULAŞIM DAHİL

n«jBOMiasyo»!içiN

3 Ayrı Daireli Müşteri Ev (Bahçe:nde)Y?ni Cavlet Hastanesi Altı

Bag-Kur Sanayi Sitesır - .. katlı, içindeki
yeni atari makineleriyle sattır. L’uMâr aünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlıkvc.
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi tapılır.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

g <iL®rsin
T? Zeytindik Turizm Son. ît Ltd. Şii

y I.Mfflii™ İ

■/ t, I

M VİDEOCEKİMLERİ

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 • Umurbey GEMLİK
\ TEl: 0.224 525 17 00 • GSM: 0.536 570 65 97 • ww.saren.ooni.fr

ww.saren.ooni.fr
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Hasrettin Hoca ve 
Keloğlan’dan vergi dersi
Gelir İdaresi Başkan 
lığı, Nasrettin Hoca ve 
Keloğlan hikayeleri ile 
çocuklara vergi bilinci 
aşılayacak.
Verilen bilgiye göre. 
VergiBilir Projesi ile 
ilköğretim 3,4 ve 5. 
sınıf öğrencilerini 
vergi bilinci eğitimine 
almaya hazırlanan 
İdare, bu eğitimde 
masal ve hikaye 
kahramanlarından da 
yararlanacak. İdare, 
söz konusu Proje kap
samında üniver
sitelerin eğitim bilim
cileri ve çeşitli kuru
luş temsilcilerinden 
oluşan özel bir komite 
kurdu. Bu komite de 
çocuklara vergi bilinci 
kazandırılmasına 
dönük kitap, internet 
sayfası ve filmler 
hazırlamak üzere kol
ları sıvadı.
Komitenin üzerinde 
çalıştığı eğitici kitap, 
yeni öğretim döne
minde ilköğretimin 3, 
4 ve 5. sınıfında

okuyan bütün öğren
cilere dağıtılacak. 
Çeşitli oyunların da 
yer alacağı kitabın 
masal kahramanları 
ise Nasrettin Hoca ve 
Keloğlan olacak. 
Kitapta, Nasrettin 
Hoca ve Keloğlan'ın 
başlarından geçen 
çeşitli olaylar, vergiye 
uyarlanmış şekliyle 
anlatılacak.
Proje çerçevesinde 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı'nın i 
nternet sayfasında 
çocuklar için özel 
bir bölüm açılacak. 
Çocuklar, bu bölüme 
girdiklerinde aile 
bütçesi ve kamu 
bütçesi hazırlama 
gibi verginin konu 
olduğu değişik 
bilgisayar oyunları 
oynayabilecek, 
bulmacalar çözebile
cek. Sitede ayrıca 
çocukların dikkati 
çekecek, çarpıcı 
sloganlara da yer 
verilecek.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

ELEMAN ARANIYOR

7 YAŞ

Gemlik'te bulunan 
fabrikamızda çalışacak 
MUHASEBE SORUMLUSU 

aramaktadır.
İlgililerin:

Fax: 0.224 514 50 80 veya 
aydin@aydinmadencilik.com 
CV göndermeleri rica olunur.

İNGİLİZCE ÖZ€L 
D€RS VCRİLİR

OYTUN AKINCI 
GSM : (0.532) 762 68 70

SATILIK VİLLÂ
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

SATILIK OTO
2004 MODEL

FIAT MAREA MARKA 
FULL OTO SATILIKTIR 

TEL : 513 96 83 GEMLİK

DEVREN SRTIUK

Balıkpazarı 2 Nolu Cd. No: 21 
adresinde bulunan 
Turan Tekel Shop 

sağlık sorunu nedeniyle

DEVREN SATILIKTIR.
TEL: 0.224 513 91 21

CEP : 0.533 814 36 90

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 
bay ■ bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66 
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

SATILIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
daire SATILIKTIR.
Namtaş 2 Daire 21

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Cep^OjjŞ 8172105

KURBANLIK ve flDflKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÛCREnİZKBİMHİZMEIİMİZVMDIll
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

mailto:aydin@aydinmadencilik.com
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Terme Kaplıcalan’nda akan sıcak su ile hanımlar halılarını yıkarken, çocuklar havuzda yüzmenin keyfini çıkarıyor

Halısını kapan Terme’ye koşuyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kapatılan Terme 
Kaplıcaları yaz 
aylarında halı 
yıkayan vatandaşların 
akınına uğradı.
Halılarını yıkamakta 
zorlanan hanımlar, 
sıcak suyun boşa 
aktığı Terme 
Kaplıcalan’nda 

halılarını rahatlıkla 
yıkama fırsatı * 
buluyorlar.
Adeta bir hafi 
yıkama fabrikası, 
gibi çalışan Terme 
kaplıcaları girişi 
zemininin de iyi 
olması ve sıcak 
suyunun bulunması 
nedeniyle tercih 
ediliyor.

Dar bütçeleriyle 
halılarını yıkama 
şirketlerini vermeyip 
kendileri yıkayan 
kadınlara çocukları 
ve eşleri de yardımcı 
oluyorlar.
Uzun yıllar kaplıca 
olarak kullanılan 
Terme Tesisleri 
Gemlik Belediyesi 
tarafından

vaziyette yeni 
düzenleneceği

zamanı beklerken 
havuzunda yüzen

çocuklar sıcak suyun 
zevkini çıkarıyorlar.

Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatrosundan ‘Tantanalı Temaşa’
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu oyuncuları, 
Karagöz ile Hacivat'ı 
ve onlarla birlikte 
sahneye düşen, 
Kavuklu, Zenner, 
Peruz Hanım, İbiş, 
Hokkabaz, Ferhat ve 
Şirin'i, Tantanalı

-Temaşa'da seyirciyle 
buluşturuyor.
"Her yerde tiyatro 
var" projesi kap
samında, sanata 
düşkün herkesi 
tiyatro ile buluştur
mayı hedefleyen ve 
bu bağlamda çevre 
ilçelerde turneye 
çıkan Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 

['Tiyatrosu, Tantanalı
Temaşa'yı Kirazlı, 
Güzelyah ve 
Gürsu'da sahneye 
koydular. Sahnelenen 
her ilçede halk 
tarafından büyük 
ilgi ile karşılanan 

[ Tantanalı Temaşa, 
şehir tiyatrosunun 
turneleri sayesinde, 
yılda bir kez 
sadece ramazan 
ayında hatırlanan 
komik kahramanları

her gün seyirciyle 
bir araya getiriyor. 
Geleneksel 
metinlerden yola 
çıkılarak Günay 
Güney ve Ertan 
Akman tarafından 
derlenen oyunda, 
Tuğrul Tülek, 
Sabahattin Yakut, 
Nilgün Türksever 
Görgü, Bülent 
Uçar, Müge 
Açıkdüşünenler. 
Nihal Türksever. 
Ebru Erguç, Murat 
Liman, Eren 
Topçak, Altuğ 
Görgü ve yine Ertan 
Akman rol alıyor. 
Kanto ve şarkılar 
eşliğinde geleneksel

Türk tiyatrosunun 
Gölge Oyunu, 
Ortaoyunu, 
İbiş, Hokkabaz 
oyunlarından 
sahneler içeren 
Tantanalı 
Temaşa, VVilliam 
Shakespeare'in 
ünlü trajedisi 
Othello'nun 
Direklerarası'nda 
"Arap'ın İntikamı" 
adıyla oynanışını 
hicveden bir 
sahne ile son 
buluyor. Tantanalı 
Temaşa, bu hafta 
içerisinde Emek, 
Demırtaç, Kestel ve 
Keleş Kocayayla'da 
perde diyecek
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İçimizden Biri
Sanatçı

Semiha Yankı
Cuma ve Cumartesi 
gecesi Pulcinella 
Ristorante’de 
sahne alan Semiha 
Yankı Gemlikli 
hayranlarıyla buluştu. 
Seninle bir Dakika 
şarkısıyla gönüllere 
taht kuran Semiha 
Yankı ile sanattan, 
eğitime ve 
Gemlik'e dair 
keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik.
Yelda Baykız: 
Sayın Yankı öncelikle 
ilçemize hoş geldiniz. 
Semiha Yankı: 
Çok teşekkür ederim 
canım hoş bulduk. 
Yelda Baykız: 
Semiha hanım, 
Türkiye'ye mal 
olmuş bir sanatçı 
olarak ülkemizdeki 
müzikaliteyi nasıl 
değerlendiriyor
sunuz?
Şemiha Yankı: 
Ülkemizde sanatçıyım 
diye geçinen bir sürü 
insan var. Her gün 
yüzlercesi ekrana 
çıkıyor. Ancak bun
lardan sadece biri 
ya da ikisi ayakta 
kalmayı başarabiliyor. 
Yani kaliteden 
bahsetmek mümkün 
değil.
Yelda Baykız: 
Medyada artık 
ünlülerin hayatlarını 
sürekli olarak 
ısıtıp ısıtıp halkın 
önüne koymaları 
sizce etik mi?
Semiha Yankı: 
Kişiler için özel hayat 
çok değerlidir. Bunun 
için kendini bilen 
insan her şeyini 
gözler önüne sermez. 
Yelda Baykız:

Hazırlayan :Yelda BAYKIZ

Yelda Baykız, Gemlik’e gelerek sahne alan Semiha Yankı ile röportaj yaptı. Yankı, ‘Ülkemizde sanatçıyım 
diye geçinen bir sürü insan var. Kaliteden bahsetmek mümkün değil’ dedi.

Semiha Yankı ile 
özdeşleşmiş olan 
'Seninle Bir Dakika' 
şarkısı günümüzde 
hâlâ ilk günkü gibi 
seviliyor.
Semiha Yankı: 
Eurovison 
yarışmasında 
seslendirdiğim bu 
şarkı her ne kadar 
dereceye giremese 
de ülkemizde çok 
sevildi. Hep aynı tat 
ile dinleneceği 
inancındayım.
Yelda Baykız: 
Televizyonlarda 
büyük bir yozlaşma 
söz konusu. Bir türlü 
önlenemez görüntü 
kirlilikleri mevcut 
değil mi?
Semiha Yankı: 
Evet. Katılıyorum. 
Fakat bu arz talep 
meselesi. İnsan
larımızın çoğu eğer 
bu tür programlara 
rağbet gösteriyorsa 
yapılacak bir şey yok. 
Ben de tv patronu 
olsam her telden 
yayını ekrana

taşırdım.
Yelda Baykız: 
Ama her şeyi maga
zin boyutuna taşımak 
yanlış olsa gerek.
Semiha Yankı: 
Haklısınız. Haberde 
magazin, magazinde 
magazin, filmde ve 
reklamlarda magazin. 
İşte buna dur 
denilmesi gerekir.
Yelda Baykız: 
Peki bu olumsuzluğu 
gidermenin en 
önemli şartı nedir? 
Semiha Yankı: 
Eğitim, eğitim, 
eğitim... Bu yolla 
aşılamayacak 
hiçbir şey olamaz.
Yelda Baykız: 
Sayın Yankı, uzun 
yıllardan beri albüm 
çalışması yapmıyor
sunuz. Acaba yeni 
dönemde böyle bir 
planınız var mı?
Semiha Yankı: 
Böyle bir planım yok. 
Sanırım bu gidişle 
de olmayacak 
Yelda Baykız: 
Nedenini bizimle 

paylaşmak ister 
misiniz?
Semiha Yankı: 
Tabii ki paylaşırım. 
Türkiye'de korsan 
bitmediği sürece 
ben albüme hayır 
diyorum. Adı 
hırsızlık olan bu 
olay kanayan bir 
yaradır. Kesinlikle 
önüne geçilmesi 
şarttır. Çünkü 
resmen emeğimiz 
çalınmaktadır.
Yelda Baykız: 
Geçtiğimiz dönemde 
özel bir televizyon 
programında 
sergilediğiniz 
başarılı performansla 
göz doldurdunuz. 
Bu dönemde de 
böyle bir proje de yer 
alacak mısınız?
Semiha Yankı: 
Evet. Aynı programda 
yer alacağım.
Ancak kanalda 
bir değişiklik 
olacak. Farklı 
bir kanalda izleyici
lerimizin karşısına 
çıkacağız.

Yelda Baykız: 
Program tarihi 
belli mi? 
Semiha Yankı: 
Kısmet olursa 7 
Temmuz'da başlaya
cak program.
Bu arada program 
içerisinde kişiler 
açısından da bir 
takım değişiklikler 
oldu.
Yelda Baykız: 
Yaz döneminde 
genelde televizyonlar 
çök izlenmiyor. 
Bununla birlikte 
farklı kanallarda da 
yaz boyunca 
programlar olacak. 
Tüm bunlar sizi 
nasıl etkileyecek? 
Semiha Yankı: 
Farklılık her zaman 
çok iyidir. Seyirci' 
istediğini seyreder 
istemediğini 
seyretmez. Bizim 
programımızın da 
pastadan pay 
alacağı ortada.
Yelda Baykız: 
Gelelim Gemlik'e. 
Semiha Hanım 

ilçemize ilk gelişiniz 
mi?
Semiha Yankı: 
Ohoooo... Çokkk 
geldim ben Gemlik'e. 
Burayı çok seviyo
rum. Özellikle de 
Bursa'ya geldiğim 
dönemlerde uğra
madan geçmiyorum.
Yelda Baykız:
Dün akşam sahnede 
çok başarılıydınız?
Gemlik seyircisini 
nasıl buldunuz?
Semiha Yankı: 
Çok sağ olun. Gayet 
doğal ve neşeli 
bir seyirci vardı 
karşımda.
Ben de çok keyif 
aldım.
Yelda Baykız:
Sayın Yankı beni 
kırmayıp, bu güzel 
söyleşiyi gerçek
leştirdiğiniz için 
size çok teşekkür 
ederim.
Semiha Yankı:
Ben teşekkür ederim 
Yelda Hanım.
Çalışma hayatınızda 
başarılar dilerim...

Semiha Yankı’nın saçlarını Olcay Kuaför yaptı
için ilçemize gelen 
Semiha Yankı 
saçlarını Gemlik’in 
ünlü kuaförü

Cuma ve Cumartesi 
günü akşamı 
Pulcinella Ristoran 
te’de sahne almak

Olcay Kuaför’de 
yaptırdı.
Çeşitli açılışlar ve 
festivaller için 
ilçemize gelen 
sanatçı ve 
mankenlerin 
saçlarını yaptırmak 
için tercih ettiği 
Olcay Baykız’ın 
sahibi olduğu 
Olcay Kuaför, iki 
gün boyunca 
Semiha Yankı’nın 
saç ve makyajını 
yaptı.
Semiha Yankı, 
saçlarını yaptırırken, 
Olcay Baykız ve 
çalışanları ile 
sohbet ederek, 

samimi tavırlar 
sergiledi.
Yankı, kendisine 
gösterilen ilgiden 
çok memnun 1 
kaldığını söyleyerek, 
hatıra fotoğrafı 
da çektirdi.
Yankı, Gemlik'te 
böyle bir kuaför 
salonu olmasının 
bir kazanç 
olduğunu belirtti. 
Yankı, Gemlik’© 
gelen ünlülerin 
tercihinin 
Olcay Kuaför'ü 
seçmenin yerinde 
bir karar olduğunu 
belirterek, 
övgüler yağdırdı.

Semiha Yankı, saçları yapılırken 
Olcay Baykız ve çalışanları ile sohbet 

etmeyi ihmal etmedi.
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Kaymakamlık Voleybol Kupasını Garnizon Takımı kazandı

Seyfettin SEKERSÖZ
2007 yılı Kamu-Ku 
rum ve Kuruluşları, 
Özel sektörler arası 
Kaymakamlık 
Voleybol Turnuva 
sında şampiyonluğu 
finalde Gemlik Gübre 
takımını 3-0 yenen 
Garnizon takımı 
kazandı.
1 Haziran 2007'de 
start alan voleybol 
turnuvasının finali 
takımlarına destek 
veren taraftarların 
coşkulu tezahürat
larıyla karnaval 
havasında geçti. 
10 takımın katıldığı 
turnuvada ayrıca 
Kumla Ali Kütahya 
takımı en centilmen 

takım kupasına 
layık görüldü. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutan Vekili Vete 
riner Albay Mahmut 
Tunçbilek, Gemlik 
Gübre işletmesi 
sahiplerinden 
Mehmet Yıldırım'ın da 
zevk ve heyecanla 
izlediği karşılaşmalar 
yeni yapılan kapalı 
spor salonunda 
oynandı.
Finalin ilk maçında 
üçüncülük için Jan 
darma ile GEMPORT 
takımları karşı karşı 
ya geldi. Jandarma 
takımı iyi başladığı 
oyunda ilk seti 25-23 
ikinci seti de 25-12 
alarak durumu 2-0 

yaptı. Jandarma 
takımının üçüncü 
sette oyundan 
düşmesiyle moral 
bulan GEMPORT 
takımı bu seti 25-12, 
dördüncü seti de 
25-12 alarak 
durumu 2-2 yaptı. 
Çekişmeli geçen 
Tay-brek setinde 
15-13 üstünlük 
sağlayan GEMPORT 
takımı turnuvanın 
üçüncülüğünü 
kazandı.
EN BÜYÜK 
GARNİZON 
Finalde karşılaşan ve 
oynadıkları 5 maçı 
kazanan Garnizon ile 
Gemlik Gübre takım
ları arasındaki maç 
nefesleri keserken 

heyecan doruğa çıktı. 
Çekişme içinde 
geçen ilk seti 25-22 
alan Garnizon takımı 
ikinci seti de aynı 
skorla 25-22 alarak 
2-0 öne geçti.
Üçüncü setin sonları
na doğru maçı 
bırakan Gemlik 
Gübre karşısında 
bu seti 25-20 alan 
Garnizon takımı ilk 
kez düzenlenen 
Kaymakamlık Voley 
bol Turnuvasının ilk 
şampiyonluğunu 
kazandı.
Turnuvanın şampi 
yonu olan Garnizon 
takımına kupasını 
Kaymakam Mehmet 
Baygül verirken ikinci 
olan Gemlik Gübre

takımına kupasını 
Garnizon Komutanı 
Vekili veteriner Albay 
Mahmut Tunçbilek 
yerdi.
Üçüncü olan GEM
PORT takımına 
kupasını Gemlik

Gübre sanayi sahip
lerinden Mehmet 
Yıldırım verirken, 
turnuvanın 
dördüncülük kupasını 
Jandarma takımına 
Albay Kenan 
Gürbüz verdi.
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Sıcak hava ruh
sağlığım etkiliyor Klimalar zatürreye neden oluyor

Aşırı sıcak havanın, 
beden sağlığı kadar 
ruh sağlığı üzerinde 
de olumsuz etkiye 
sahip olduğu 
açıklandı.
Manisa Ruh ve 
Sinir Hastalıkları 
Hastanesi Başhekimi 
Dr. Ahmet Ayer, 
yaptığı açıklamada, 
psikolojik rahatsızlık 
tanısı konmuş 
kişilerin özellikle 
aşırı sıcak havada 
ilaçlarını düzenli 
alması ve bol 
su tüketmesi 
gerektiğini belirtti. 
Ruh sağlığı açısın
dan "sağlıklı" 
insanların bile aşırı 
sıcaktan etkilendiğini 
ve gün içinde 
çeşitli reaksiyonlar 
yaşadığını 
belirten Ayer, 
Tahammülsüzlük, 
aşırı sinirlenme, 
öfke, depresyon, 
uyku bozuklukları 
belirtilerini yaşadık
larını düşünürsek, 
psikolojik tedavisi 
ya da tanısı olan 
hastaların da 
sıcaklardan etki 

lendiğini söylemek 
mümkündür" dedi. 
İlaç tedavisini azal
tan ya da düzensiz 
hale getiren hasta
ların, sıcakların 
artmasına paralel 
olarak rahatsızlık
larının da artabile
ceğini söyleyen 
Ahmet Ayer, 
şunları 
söyledi:"Özellikle 
depresyon belirti
lerinin yaz aylarında 
artış gösterdiğini 
istatistiksel olarak 
biliyoruz. Bu belirti
lerin fazlalaşması 
günlük yaşantımızın 
daha zor olmasına 
neden olmakta, 
uyum mekaniz
manızı bozmakta 
ve gereksiz tartış
malara, kavgalara 
ve hatta birtakım 
adli olaylara 
sebep olmaktadır." 
Ahmet Ayer, beden 
ve ruh sağlığı 
açısından aşırı 
sıcak havada açık 
alan veya havasız 
ortamlardan uzak 
durulması 
gerektiğini kaydetti.

Uzmanlar, Türkiye'yi 
etkisi altına alan 
sıcaklarla ilgili 
vatandaşları beslen
me ve alınacak 
tedbirlerle ilgili 
uyardı.
Aşırı sıcağın sebep 
olduğu nefes alama
ma, ateş basması, 
baş dönmesi, halsiz
lik yorgunluk gibi 
şikayetlere tedbir 
alınabileceğini 
belirten Aile Hekimi 
Uzmanı Dr. Şirin 
Parkan, sıcakta çalış
mak zorunda olan
ların günde 2 litre su 
tüketmesini, tuzlu 
ayran içmesini, bol 
meyve ve sebze 
tüketmesini istedi. 
İşyerlerinde klima 
ısısının kademeli 
olarak düşürülmesi 
gerektiğine de dikkat 
çeken Dr. Şirin 
Parkan, "Klimalar 
alerjik zatürre ve 
Legionella Pnömonisi 
denilen bir zatürre 
tipine neden oluyor. 
Alerjik zatürreye, 
klima sistemlerinin 
nemlendirme bölüm
lerinde üreyen küf 
mantarları yol açıyor. 
Alerjik zatürrede, küf 
mantarlarının bulun
duğu havanın solun
masından 4-6 saat 
sonra ateş, baş ve 
kas ağrıları, halsizlik
le gribal enfeksiyon 
gibi başlıyor.
Daha sonra da öksü 
rük, balgam, nefes 
darlığı, göğüste 
sıkışma hissi gibi

akciğerlerde belirtiler 
ortaya çıkıyor.
Lejyoner hastalığı 
olarak bilinen ve 
klimalardan bulaşan 
Legionella pnömon
isi, ilk 24-48 saat 
içinde halsizlik, 
kırıklık, kas ağrıları 
ve şiddetli baş 
ağrısıyla ortaya 
çıkan, daha sonra ani 
yükselen ateş, kuru 
öksürük, bazen yan 
ağrısı, bulantı, kusma 
ve ishale yol açıyor. 
Klimalar yüz felci, 
burun kanaması ve 
üst solunum yolu 
hastalıkları da 
yapabiliyor" dedi. 
Sıcaklıkların art
masının fizyolojik 
stres, hastalık, 
hatta ölüme bile yol 
açtığını anlatan 
Dr Parkan alınacak 
önlemleri şöyle 
sıraladı:
"- Hareketlerinizi 

yavaşlatın. Ağır 
çalışmalar yavaşlatıl
malı veya günün en 
serin zamanında 
yapılmalıdır. Risk 
altında bulunanlar en 
uygun serin yerlerde 
bulunmalıdırlar.
- Yaz kıyafetleri giyin. 
Hafif açık renkli' 
kıyafetler ısıyı ve 
güneş ışınlarını yan
sıtır ve vücudun 
normal sıcaklığını 
korumasına yardımcı 
olur. Sentetik 
kıyafetler yerine 
pamuklu kıyafetler 
tercih edilmelidir.
- Vücut sıcaklığını 
artıracak yiyecekler
den kaçının. Protein 
gibi metabolik ısı 
üretimini ve aynı 
zamanda su kaybını 
artıran yiyeceklerden 
kaçınılmalıdır.
- Su veya alkol 
içermeyen sıvıları 
bol miktarda için.

Vücudumuz serin 
kalmak için suya 
ihtiyaç duyar. 
Kendinizi susamış 
hissetmiyor olsanız 
dahi bol bol su 
tüketin. Ancak, 
epilepsi, kalp, böbrek 
ve karaciğer hasta
ları, sıvı kısıtlayıcı 
diyet yapanlar, 
idrar tutma problem
leri olanlar sıvı tüke
timlerini artırmadan 
önce bir doktora 
danışmalıdır.
Alkollü içecekleri 
kesinlikle içmeyin.
- Doktor tarafından 

önerilmemişse tuz 
tabletlerini almayın. 
Tuz kısıtlayıcı 
diyette olanlar tuz 
tüketimlerini arttır
madan önce 
mutlaka bir doktora 
danışmalıdır.
- Klima bulunan 
alanlarda daha fazla 
zaman harcayın. 
Evlerdeki ve işyer- 
lerindeki klimalar ısı 
kaynaklı tehlikeleri 
azaltır.
-Güneş altında fazla 
kalmayın. Güneş 
yanıkları ısı dağıtım 
işlemini çok 
güçleştirir.
- Çocukları ve küçük 
ev hayvanlarını kapalı 
otomobilde asla 
yalnız başlarına 
bırakmayın: Kapalı 
bir araçta sıcaklık 
60 dereceye 
çıkabilir. Böyle bir 
sıcaklığa maruz 
kalma ölümle 
sonuçlanabilir."
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Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER
••s-fez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67

en Taksi 513 32 40
Gt ilik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

______ OTOBÜS______

Şehirlerarası .261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DENİZ OTOBÜSÜ

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz , 51,3 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

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

NÖBETÇİ ECZANE
25 Haziran 2007 Pazartesi 

YASEMİN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 40

Tel: 513 0116 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2784

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Büyükşehir Ailesi piknikte stres attı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi çalışan
ları, aileleriyle 
birlikte katıldıkları 3. 
Geleneksel Piknik 
Şöleni'nde stres atıp, 
doyasıya eğlendiler. 
Kocayayla’ da düzen
lenen pikniğe yakla 
şık 10 bin kişi katıldı. 
Piknikte Büyükşehir 
Belediyesi Konserva 
tuarı’nın Türk Sanat 
Müziği ve Türk Halk 
Müziği sanatçılarının 
söylediği şarkılarla 
eğlenen belediye 
çalışanları ve aileleri, 
Şehir Tiyatrosu’nun 
“Tantanalı Temaşa” 
gösterisiyle kahka
halarla dolu bir gün 
geçirdiler.
Başkan Hikmet 
Şahin’in eşi Neriman 
Şahin ile birlikte katıl 
eliği piknikte yaptığı 
konuşmada, Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
büyük bir aile 
olduğunu söyledi. 
Bıırsa’ya 3 yıldır 
yapılan hizmetlerde 
yalnızca çalışanların 
değil, onların ailele 
rinin de alın terinin 
bulunduğunu belirten 
Başkap Şahin, 
“Çalışanlarımızın da 
eş? ve çocuklarını

Büyükşehir ailesin
den kabul ediyorum. 
Çünkü onlarda çalı 
şanlarımıza verdikleri 
moral ile hizmetleri 
m ize katkı koyuyor
lar. Çalışanlarımızın 
hakkını ve alın terini 
her şeyin önünde gö 
rüyorum. Emek veren 
leri görmezlikten ge 
lirseniz o hizmetin 
ruhuna ulaşamaz 
siniz. Sorunlar yuma 
ğından kurtarıp, yeni 
den inşa ettiğimiz 
Bursa’nın medeniyet 
yürüyüşünü çalışan
larımızla birlikte ger 
çekleştiriyoruz. Bun 
lan yaparken perso 
netimizin insanca 
çalışabilecekleri 
ortamlar hazırla 
maya gayret gös
teriyoruz" dedi.

BAŞKAN 
PERSONELİNE ŞİİR 
ARMAĞAN ETTİ, 
ŞARKILARDA 
DÜET YAPTI 
2004-2009 döneminin 
Bursa’nın yerel yöne
timler tarihine altın 
harflerle yazılacağını 
belirten Başkan 
Şahin, “Bu çalışan
larımızla birlikte hepi 
mizin eseri olacak” 
diye konuştu.
Başkan Şahin sözleri 
ne belediye çalışan
ları için yazdığı şiirle 
son verdi; “Bursa 
sevdasıyla çıktık yol
lara, dürüst olduk her 
zaman, çalıştık karar
lılıkla. Abidelerimiz 
bir bir yükseliyor 
Bursa semalarında, 
cesaretle çalışmak 
yatıyor bu hizmet

lerin altında" 
Keleş Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bektaş’ın da katıldığı 
piknik şöleninde 
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreteri 
Hüseyin Konçak, per
sonele maddi ve ma 
nevi desteklerinden 
ötürü Başkan Şahin’e 
çalışanlar adına 
teşekkür plaketi 
sundu.
Başkan Şahin, 
piknikte kendisini 
sahneye davet eden 
Büyükşehir Bejediye 
Konservatuarı/Sanat 
çılarından Nilüfer 
Sezgin ile “Halil 
İbrahim” ve “Ağrı 
Dağın Eteği” türkü
lerini düet yaparak 
söyledi. Konserva 
tuarın saz sanatçı 
larının çaldığı çifte 
telliye de eşlik eden 
Şahin, çalışanlarla 
birlikte halay çekti. 
Büyükşehir Belediye 
si bürokratları da 
halaya ve oyunlara 
eşlik ettiler. Geneli 
Sekreter Yardımcısı 
Muammer Subaşı 
da ‘Harmandalı’ 
oyunu ile 
izleyenlere keyifli 
bir gösteri sundu.

Aşırı sıcaklar bunaltıyor

Son yılların en sıcak günlerini yaşayan 
BursalIlar, bunaltıcı havadan kurtulmak için 
gölgeliklere sığındı.
Küresel Isınmayla birlikte artan sıcaklar 
vatandaşları bunaltıyor. Bursa’da iki gündür 
yükselen sıcaklık değerleri vatandaşları göl
gelik yerlere akın ettirirken, bazılarının da 
ağaç altlarında uyumayı tercih ediyor.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Karffez
ÇOK YAKINDA 

TÜM GAZETE BAYİLERİNDE

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


2006 - 2007’DE 2006 - 2007 de
Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü

DÜNYA TÜRKİYE

Sanat Gğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİVC1. LİGİ 
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Bursa’da sıcaklar 
nedeniyle özürlü kamu 

görevlilerine iki gün izin 
Bursa Valiliği, Afrika sıcakları 
nın yaşandığı ülkemizde, özürlü 
kamu görevlilerine sıcaktan etki 
lenmemeleri için 2 gün izin 
verdi. Haberi sayfa 4’de

Küçük Kumla, Gemlik, Bursa arasında yapılan toplu taşımacılık vatandaşı bezdirdi

Toplu taşıma çilesi sürüyor
▼ Gemlik Küçük 
Kumla Bursa arasın
da yapılan toplu taşı
macılık yaz aylarının 
başlamasıyla tam 
bir çileye dönüştü. 
Araçların klimasız 
ve küçük olması 
duraklarda uzun 
kuyrukların oluşma 
sına neden oluyor. 
Vatandaşlar, Büyük 
şehir Belediyesi 
Otobüs işletmesi’nin 
bu soruna bir an 
önce çare bulmasını, 
araçların büyütülme
si ve klima konması 
nı istiyor. Syf 2’d e

MHP saflarına katılan Küçük Kumla Belediye 
Başkanı basın toplantısında Büyükşehir’e çattı 

“İnsanları küçültüp 
otobüslere 

paket yaptılar”

Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre, 
çay bahçesinde düzenlediği toplantıda, 5216 
sayılı Büyükşehir Yasası'yla yerinden değil 
tepeden yönetilen Küçük Kumla'nın ana gelir 
kaynaklarını oluşturan su, kanalizasyon, 
ulaşım ve İller Bankası paylarının yüzde 
45'inin kesilerek Büyükşehir Belediyesi'ne 
verilmesine isyan etti. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Eşref Güre’nin çığlıkları

Küçük Kumla Belediye ile yönetilmeye 
başladığından beri birçok belediye başkanı geldi 
geçti.

Bunlardan Eşref Güre, makamda en uzun süre 
kalanı oldu.

Güre’nin rekorunu kıran olmadı.
Eşref Güre, Abdullah^Aslan'ın ölümünden sonra 

ANAP'ın şaşalı yıllarında başkan seçildi.
1998-2003 arasında DYP'li Ömer Bal, Güre’den 

belediye başkanlığını aldı.
O dönem ANAP’ın dağılma yıllarıydı.
Sonra, AKP'den aday olmak istedi ama olmayın

ca, Genç Parti'den seçimlere girerek, rakiplerini 
farklı yenmeyi başardı. Devamı sayfa 5'de

Deniz 
yatağından 

düşen 
genç gölde 

boğuldu 
Giresun’dan Gemlik'te 
ki akrabalarının 
yanına iş bulmak için 
gelen 23 yaşındaki 
İskender Aygül eğlen
mek İçin akrabalarıyla 
birlikte İznik Gölü'ne 
gitti. Gölde deniz yata 
ğından düşen gencin, 
dört saat süren ara
malara karşın cesedi 
bulunamadı. Syf 2’de

İkinci sıcak hava dalgası geliyor
Bugün ve yarın sıcaktan kavrulacağız. Haberi sayfa 14’de

süper Yaz Kampanyası!

(StanJart / PerFormans ' MİNİbüs< KAMyoNET' Midibüs) 
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 11 75

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Deniz yatağından 
düşen genç 

gölde boğuldu
Giresun’dan Gemlik'teki 

akrabalarının yanına iş bulmak 
için gelen 23 yaşındaki İskender 

Aygül eğlenmek için akrabalarıyla 
birlikte İznik Gölü'ne gitti. 

Gölde deniz yatağından düşen

Toplu taşıma çilesi sürüyor

gencin, dört saat 
karşın cesedi 

Bursa'nın İznik 
ilçesinde deniz 
yatağından 
göle düşen 
bir aenç hayatını 
kaybederken, 
bir çocuk ise 
son anda devriye 
gezen jandarmalar 
tarafından kurtarıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre,, yaklaşık 
bir ay önce 
Giresun'dan 
çalışmak için 
Gemlik'teki akra
balarının yanına 
gelen İskender 
Aygül (23), eğlenmek 
için akrabalarıyla 
birlikte İznik 
Gölü'nün Orhangazi 
sahiline gitti.
Deniz yatağıyla göle 
giren ve açıldığını 
fark edemeyen genç, 
Çınar Restoran 
yakınlarında deniz 
yatağından düştü. 
Aygül'ün 
çırpınışlarını fark 
eden vatandaşlar, 
kurtarmak için 
talihsiz gencin 
yanına gittiklerinde 
battığını gördü. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen jandar
ma ve sivil savunma 
ekipleri, çevrede 

süren aramalara 
bulunamadı.
araştırma yaptı. 
Gölde yaklaşık 4 
saat arama yapan 
4 balık adam gencin 
cesedini bula
mazken, İskender 
Aygül'ün akrabaları 
olay yerine geldik
lerinde gözyaşlarına 
boğuldu.
Aygül'ün cesedinin 
aranmasına dün de 
devam edildi.
SON ANDA 
KURTARILDI 
Öte yandan, 
Bilecik'ten İznik'e 
ailesiyle pikniğe 
gelen 2 yaşındaki 
Kıvanç Onal, 
ailesinin dalgınlığın
dan faydalanarak 
göle girdi.
Gölde devriye 
gezen jandarma 
ekipleri tarafından 
son anda fark 
edilerek kurtarılan 
küçük çocuk, 
hemen Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yapılan 
müdahalelerle 
hayati tehlikeyi atla
tan küçük Kıvanç'ın 
ailesi fenalık 
geçirdi. Sinir krizleri 
geçiren aileyi has
tane personeli 
sakinleştirdi.

Ercüment ESEN

AKP'li milletvekil 
lerince gece yarısı 
verilen önerge sonu
cu ilçemizi Bursa 
Büyükşehir sınırlarına 
bağlanmasının 
sancıları artarken, 
tepkiler de her 
geçen gün büyüyor. 
İlçemizin Bursa 
Büyükşehir sınırlarına 
dahil edilmesi 
ile başta toplu 
taşımacılıkta ilçe 
halkı tam bir eziyet 
yaşarken, Gemlik 
Bursa ile Gemlik 
Kumla arasında Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi halk otobüs
leriyle yapılan toplu 
taşımacılık, vatandaş 
iarı çiieden çıkartıyor. 
Yaz dönemi 
nedeniyle daha da 
yoğunlaşan Gemlik 
Bursa arası otobüs 
seferlerinin yapıldığı 
duraklarda, yüzlerce 
metre kuyruklar 
oluşmaya başladı. 
Otobüslerin küçük 
ve klimasız olması 
eziyete ayrı bir eziyet 
katarken, saatlerce^, 
sıcak havada sıra 
bekleyen vatandaşlar, 
yetkililere ateş 
püskürüyor.
Gemlik Burs^ arası 
çalışan otobüslerle 
Bursa'ya veya Bursa’ 
da'dan Gemlik'e 
gelmek isyeten 
vatandaşlar 
otobüslerin balık 
istifini anımsatan 
şekilde hınça hiç 
dolu olması nedeniyle 
yollarda saatlerce 
otobüs beklemesi tep
kileri iyice arttırıyor. 
Öte yandan Gemlik 
Kumla arası toplu 
taşımada da yaz 
sezonun başlaması 
ile sorunlar iyice

kendini göstermeye 
başladı.
Otobüslerin küçük 
ve havalandırma 
sistemsiz olması 
Kumla'ya gidiş 
ve dönüşlerde 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin uygulamaları 
nedeniyle yolcular ve 
otobüs şoförleri ara 
sında zaman zaman 
tartışmalara bile 
neden oluyor.

Geçmiş yıllarda 
Gemlik Kumla ile 
Gemlik Bursa 
arasında daha 
çabuk ve rahat 
seyahat edilirken, 
Gemlik ile 
Küçük Kumla'nın 
Büyükşehir sınırlarına 
alınmasıyla toplu 
taşımacılıkta yaşan
maya başlanan 
otobüslere binme ve 
inme sırasında yolcu

lar arasında kavgalara 
bile neden olması 
herkesi çileden 
çıkartırken, Büyükşe 
hir Belediyesi 
yetkililerinin bir an 
önce Gemlik Bursa 
ile Gemlik Küçük 
Kumla arasında 
düzenlenen otobüs 
seferlerini ve 
otobüsleri gözden 
geçirmesini 
istediler.

Belediye temizliyor, vatandaş kirletiyor
Ercüment ESEN

Yaz sozunu öncesi 
Küçük Kumla 
Belediyesi kumsalı 
elden geçirilerek 
kış döneminde 
kirlenen sahili 
temizledi.
Belediye tarafın
dan vatandaşların 
pırıl pırıl bir kum
saldan denize 
girmesi sağlandı. 
Özel araçlarla 
kumsal alanlardaki 
kumlar elenerek 
çevredeki çöplerin 
toplanmasının 

ardından, bir 
hafta sonra 
Küçük Kumla 
Belediyesi’nin 
özenle temizlediği 
alanlar, çöplük 
haline getirildi. 
Küçük Kumla 
Belediyesi 
görevlilerince sık 
sık kumsal alanlar 
ile caddeler 
temizlenirken, 
sorumsuz kişilerce 
ellerinde her 
türlü çöpü başta 
kumsala bırakıp 
gitmesi, duyarlı 
vatandaşlarca 

üzüntü ile 
karşılanıyor. 
Kamu alanlarını 
kirletenler duyarlı 
vatandaşlarca 
kınanırken, kumsal 
dan denize giren 
vatandaşların 
dönüşlerinde 
kumsal alanlara 
çöplerini bırakma
maları istendi. 
MOTORSİKLET 
VE BİSİKLETE 
YASAK GELDÎ 
Küçük Kumla 
Belediyesi’nde 
yaz sezonu öncesi 
trafiğe kapatılan 

sahil yolu şimdi, 
de saat 20.00 
den sonra bisiklet 
ve motorsikletle 
dolaşılması 
yasaklandı.
Sahil bantında 
vadaşların daha 
rahat dolaşması 
amacıyla 
Küçük Kumla 
Belediyesi o 
tarafından 
başlatılan 
bu uygulama, 
Kumla 
sakinlerince 
memnunlukla 
karşılandı.
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MHP saflarına katılan Küçük Kumla Belediye Başkanı basın toplantısında Büyükşehir’e çattı

“İnsanları küçültüp 
otobüslere paket yaptılar” ozcanvural1933@hotmall.com 

www.milliyet/blog/özcan vural

YauYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gerçek nüfusu 6 bin 
900 olan Küçük Kumla 
beldesinin yaz ayların
daki nüfusu 150-200 
bine ulaşırken bu 
durumu rakamlarla 
ortaya koyan 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, 5216 sayılı 
Büyükşehir Yasası'yla 
yerinden değil tepeden 
yönetilen Küçük 
Kumla'nın ana gelir 
kaynaklarını oluşturan 
su, kanalizasyon, 
ulaşım ve iller Bankası 
paylarının yüzde 
45'inin kesilerek 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
verilmesine isyan etti. 
Cumartesi günü 
Bursa'da yapılan MHP 
mitinginin ardından 
Genel Başkan Devlet 
Bahçeli tarafından 
yakalarına parti rozeti 
takılarak MHP saflarına 
geçen Küçük Kumla 
Belediye Başkanı Eşref 
Güre, kendi gibi parti 
değiştiren Belediye 
Meclis üyeleriyle 
birlikte İskele Meydanı 
yanındaki çay bahçe 
sinde vatandaşlara 
açık toplantı düzenledi. 
Büyükşehir’e geçtik 
ten sonra Kumla 
Belediyesi’nin 4 trilyon 
lirasının alındığına 
dikkat çeken Güre, 
iki yıldan bu yana 
Büyükşehir'in yapması 
gereken işleri yap
maları nedeniyle de 
2 trilyon harcama 
larıyla birlikte yaklaşık 
6 trilyon liranın 
belediye kasasından 
Büyükşehir’e 
gittiğini söyledi. 
SÖZ VERİLDİ 
Çay bahçesinde 
halka açık düzenlediği 
toplantıda Su'dan 
kanalizasyona, 
ulaşımdan temizliğe 
kadar bir çok konuda 
vatandaşlara bilgi 
veren Eşref Güre, 
"İktidar değiştiğinde 
Büyükşehir Yasası da 
değişecek, bunun 
sözünü aldık" dedi. 
22 yıldır Kumla 
Belediyesi tarafından, 
yapılan ulaşımın 
Büyükşehir’e 
geçmesinden 
sonra adeta arap 
saçına döndüğünün, 
altını çizen Güre, 
"Otobüsleri küçültüp 
insanları paket 
yaptılar, bu İnsanlığa 
sığmaz. Büyükşehir'in 
aklı fikri para, hizmet 
peşinde değiller" 
şeklinde konuştu.

BİZİ TEPEDEN 
YÖNETİYORLAR 
Kumla'yı bilmeyenlerin 
Kumla hakkında karar 
verdiklerini, nazım 
plana itirazlarının bile 
dikkate alınmadığını 
söyleyen Eşref Güre; 
vatandaşların hala 
kabul edemedikleri 
Büyükşehir Yasası 
nedeniyle ellerinden 
alınan hizmetler için 
kendilerine geldiğini 
anlatan Eşref Güre; 
"Su, Kanalizasyon, 
Ulaşım ve Temizlik 
İşleri Büyükşehir’e 
ait, bizim yapacak bir 
şeyimiz yok, ilgimiz 
kalmadı, bunun bilin
mesini istiyoruz" dedi. 
Tepeden inme yönetil 
melerine rağmen 
iki yıldan bu yana 
Büyükşehir'in deniz 
kenarında sadece 
küçük bir gezinti 
alanını yaptığını 
söyleyen Eşref Güre; 
"Norm kadro sıkıntısı 
çekiyoruz, geçici 
kadro bile aldırmıyor
lar. Nasıl hizmet 
verelim. Su sıkıntısı 
yaşıyoruz, kış ayların
da BUSKİ Genel 
Müdürlüğüne şifai 
ve resmi yazı ile 
bildirdiğimiz halde 
hiçbir tedbir alın
mamıştır. İki senedir 
sulama amaçlı yapılan 
koruma pompalarından 
su verdik, pompaların 
elektrik paralarını 
Belediye olarak biz 

ödedik, parayı BUSKİ 
topladı. Ulaşım 
Büyükşehir’e geçti, 
biz ulaşım işini 22 
senedir yapıyorduk. 
Bütün bilgi ve bulgular 
mevcuttu, bize bir 
telefon açıp bilgi 
alabilirlerdi. Hiç kimse 
bize sormadı, bir şeyi 
bilmemek ayıp değil, 
öğrenmemek ayıp" 
şeklinde konuştu. 
KOSKOCA BUSKİ 
BİR SEY YAPAMIYOR 
Haydariye suyunun 
bile artık Küçük 
Kumla'ya verilmediğine 
de dikkat çeken Güre; 
"Koskoca BUSKİ bir 
şey yapamıyor. Gemlik- 
Nacaklı içme suyu 
hattı değişiyor, bunun 
bedeli ise 26 milyon 
YTL. 350'lik boru hattı 
döşendi, buna hiç 
gerek yoktu. Esas 
yapılması gereken kör
fezin ana su sorununu 
çözecek olan proje 
Büyük Kumla barajıdır. 
Bunun tahmini bedeli 
ise 70-80 milyon 
YTL'dir. 26 milyon YTL’ 
ye boru hattını değiş 
tireceğine BUSKİ ola 
rak baraja başlanılması 
gerekirdi" dedi.
VATANDAŞLARDAN 
BAZILARI
TEPKİ GÖSTERDİ 
öte yandan yapılan bil
gilendirme toplantıları
na katılan vatandaşlar
dan bazıları ise geç 
kalındığını ileri sürerek 
Başkan Eşref Güre 

ile Belediye Meclis 
üyelerine tepki 
gösterdiler.
İstanbul'dan 2 yıl önce 
Kumla'ya gelerek 
yerleştiğini belirten 
Kadriye Benli isimli 
bayan, özellikle yerli 
halkın kendileri için 
"Gelmeler" diye 
hitap ederek ileri 
geri konuşmalarından 
şikayetçi olduklarını 
belirterek "Neden 
evlerinizi bize sattınız. 
Bizler bu vatanın 
insanları olarak iste
diğimiz yerde yaşa
maya hakkımız vardır. 
Bizler gelmeseydik 
Kumla bu hale gelir 
miydi. Yerli yabancı 
ayrımına karşıyız, 
kimse bize 'gelmeler' 
diyemez, bizi yolu
nacak kaz gibi 
görüyorlar, kimse 
bize buraya gelmeyin 
diyemez" diyerek 
tepkisini gösterdi. 
Tepkilere cevap 
veren ve Büyükşehir 
Yasası’nın genişleme
sine neden olarak . 
Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Melih Gökçek'i 
gösteren Eşref Güre, 
"Çankaya'ya sahip 
olabilmek için 
ülkeyi AKP'ye sattı.” 
dedi. Güre, Nazım 
plan içi de itirazlarını 
yaptıklarını ve planın 
kendileri için kabul 
edilemez olduğunu 
söyledi.

Dokunulmazlık....
Önümüzdeki seçime girerken tüm partiler 

yolsuzlukla ve yiyicilikle mücadele edecek
lerini vaat edecekler.

Recep Tayyip Erdoğan bu hastalığa çare 
bulmak için milletvekili dokunulmazlıklarını 
kaldıracaklarını 4,5 yıl önce taahhüt ettiği 
halde sözünü tutmamış, yüzlerce dokunul
mazlık dosyasını işleme koydurmamış, 
suçlanan yığınla parlamenteri yargıdan 
kaçırmıştır.

Babakân'ın kendisi hakkında bile zimmet, 
kamu taşıma biletlerinde kalpazan lık, 
resmi evrakta sahtecilik, cürüm işlemek 
için teşekkül oluşturmak suçlamalarına 
ilişkin dokunulmazlık dosyası bekliyor.

Nasıl rahat ediyor? Gece yastığa başını 
koyduğunda uyuyabiliyor mu ?

AK Parti'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 sözü 
nü tutmalı, parlamenterleri yargıdan koru 
yan ayıplı zırhı kaldırıp atmalıdır.

İtalya'daki "Temiz Eller" ekibi savcıları 
yozlaşmayı bakın nasıl anlatmıştı: 
"Bizde önseçim yok.
Listeleri lider yapıyor. Sistem büyük par

alara gereksinim yaratıyor. Bu da partilerin 
yasa dışı yollardan finansmanına yol açı 
yor. Ne kadar paranız varsa partide o kadar 
güçlü oluyorsunuz.

Ne kadar güçlüyseniz o kadar mevki 
sahibi oluyorsunuz. Ne kadar mevki 
sahibiyseniz o kadar yolsuzluk yapıyor
sunuz. 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 
sınırlandırılmadığı takdirde ülkeyi felâkete 
götürecek.

Çünkü ekonomi büyüdükçe yolsuzluk
ların 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 yol
suzluk, bürokratların ilk seçimde milletve 
kili seçilmelerinin garantisi oluyor.

Çünkü o bürokratlar dokunulmazlık 
kazanmazlarsa mahkemeye gidecekler, 
orada siyasi amirlerini ele vermek zorunda 
kalacaklardır. Meclis mahkeme kaçkın
larının sığınağı oluyor...

Halk seçimde kesin tavrını koymalı, 
dokunulmazlık konusunda kıvıran partilere 
asla oy vermemelidir!

İktidar, cumhurbaşkanını halkın seçmesi
ni öngörön anayasa değişikliğini referan
duma 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 çoğun

luğa geçer...
En istemedikleri iktidar değişikliği budur!

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Bursa’da sıcaklar nedeniyle 
özürlü kamu görevlilerine 

iki gün izin

Karikatürler Terminal 
yolcuları ile buluştu

Bursa Valiliği, 
Afrika sıcaklarının 
yaşandığı ülke 
mizde, özürlü kamu 
görevlilerine 
sıcaktan etkilen
memeleri için 
2 gün izin verdi. 
Valilikten yapılan 
yazılı açıklamada 
şöyle denildi: 
"Meteorolojiden 
alınan bilgiye 
göre, ilimizde 
önümüzdeki 
günlerde hava 
sıcaklığında 
önemli artışların 
meydana geleceği 
bildirilmiştir.
Yaz mevsimiyle 
birlikte giderek 
artan hava sıcaklığı 
insan sağlığını olum
suz yönde 
etkileyeceğinden

KAYIP İnegöl Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. MESUT AYAZ

[Gemlik KHrfezl ÇOK YAKINDA 
TÜM GAZETE BAYİLERİNDE

Başbakanlığın 
2002/58 Sayılı 
Özürlüler ile ilgili 
Genelgesine isti
naden İlimizde 
Çalışan Kamu 
Görevlisi 
özürlülerin 
26-27 Haziran 
2007 tarihlerinde 
2 gün idari izinli 
sayılmaları vali 
liğimizce uygun 
görülmüştür." 
SICAĞA KARŞI 
DİKKAT
Bursa Valiliği, sıcak 
havaya karşı çocuk
lar, yaşlılar, yüksek 
tansiyonu, kalp ve 
akciğer hastalıkları 
olan vatandaşları 
dikkatli olmaları 
konusunda uyardı. 
Hava sıcaklığının 
önümüzdeki gün

lerde de etkisini 
sürdüreceğinin ve 
güneşten gelen 
UV ışınlarının 
vücuda zarar 
verdiğinin 
belirtildiği 
açıklamada 
şöyle denildi: 
"Güneş ışınları 
saat 11.00 -15.00 
arasında daha 
güçlüdür. Aşırı 
sıcak ve güneş 
gerekli önlemler 
alınmadığı takdirde 
insan sağlığını 
olumsuz etkileye
bilmekte, bu durum' 
dan özellikle 
çocuklar, yaşlılar, 
yüksek tansiyon, 
kalp ve akciğer 
hastalığı olanlar 
daha çok 
etkilenmektedir."

Büyükşehir 
Belediyesi, bu yıl 
birincisi düzenlenen 
Uluslararası 
Karikatür Bienali 
kapsamında, Avrupa 
ve Türkiye'nin 
dört bir tarafındaki 
çizerlerin eserlerini 
BursalIlarla

İşsiz olduğu için tartıştığı 
ağabeyini öldürdü

Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde bir genç, 
işsiz olduğu için 
tartıştığı ağabeyini 
bıçaklayarak 
öldürdü.
Alınan bilgiye 
göre, Adaköy'de 
dün sabah saat
lerinde meydana 
gelen olayda, 
bir süredir işsiz 
olan evli Metin A. 
(31), tekstil fab
rikasında çalışan 
ve işten dönen 
kardeşi Çetin 

buluşturmayı 
sürdürüyor. 
Nisan ayında 
başlayan bienal, 
kentin farklı mekan
larında açılan 
transfer sergiler 
ile Eylül'e kadar 
sürecek. Bienal 
kapsamında dünyaca

A. (22) ile tartıştı. 
Ağabeyine 
"Artık iş bul. 
Sana ve eşine 
bakmak zorunda 
değilim" diyen 
Çetin A., tartışma 
sonrası mutfaktan 
aldığı bıçaklâ 
ağabeyini ağır 
yaraladı.
112 Acil Servis 
ambulansıyla 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan 
Metin A., tüm 

ünlü karikatüristler 
Mikhail Zlatkovsky, 
Adolf Born ve Agim 
Sulaj ile Anadolu 
Karikatürcüler 
Derneği üyelerinin 
çizgileri, Bursa 
Terminali'nde 
sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu.

müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı. 
Olay sonrası. 
Çetin A., Gürsu 
İlçe Jandarma 
Bölük Komutanlığı 
ekiplerince g 
özaltına alındı.
Metin A.'nın 
cenazesi ise, 
cumhuriyet 
savcısı tarafından 
otopsi yapılmak 
üzere Adli 
Tıp Kurumu'na 
gönderildi.

BURSA Kf 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: 0.224 512 29 67 - GEMLİK / BURSA
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Çatı malzemesinin kırılmasıyla 
12 metre yükseklikten düştü
Marmara Entegre Kimya Sanayii'nde fabrikanın kazan dairesinin çatısının 

kapatılması işinde müteahhit firma elemanı olarak çalışan Aşkın Çakır 
adlı genç kaplama malzemesinin kırılması sonucu 12 metre yükseklikten 

beton zemine düştü. Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bir işçi, fabrikada 
çatıya döşenen 
malzemenin kırılması 
sonucu düşerek 
hayatını kaybetti. 
Dün meydana gelen 
üzücü olayda, 
Marmara Entegre 
Kimya Sanayii'nde 
fabrikanın kazan

dairesinin 
çatısının 
kapatılması 
işinde 
müteahhit firma 
elemanı olarak 
çalışan Aşkın 
Çakır (27), kaplama 
malzemesinin 
kırılması sonucu

1.2 me^re yükseklik
ten beton zemine 
düştü.
Ağır yaralanan 
genç, kaldırıldığı 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Burada yapılan 
müdahalelere

rağmen, 
kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. 
Çakır'ın 4 aylık 
bir çocuk 
sahibi.olduğu 
öğrenilirken, 
olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdüğü öğreriild

Kene bir can daha aldı
Aydın'da Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi Hastalığı 
Şüphesiyle hastaneye 
kaldırılan bir kişi öldü. 
Aydın'ın Yenipazar ilçesi 
Hamzabali Köyü'nd^e 
oturan 3 çocuk annesi 57 
yaşındaki Aysel Özer'i 
3 ğün önce bahçede : 
Çalışırken kene ısırdı.

Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde tedavi altına 
alınan Özer kurtarılamadı. 
Yetkililer, ilçe sağlık ve 
ilçe tarım müdürlükleri 
ekiplerinin, başka 
vakaların önlenmesi. 
amacıylaçalışma 
başi attığ ı n ı biI d ird i Ter.

özKfiYfi OTOMOTİVDE
. KAMPANYA

Sava ve Matador marka lastikler

HIM 

K.D.V. DAHİL 
NAKİT FİYATLARIDIR.

•g* Taksit seçenekleri ve 
detaylı bilgi için bizi arayın.

İIRELLI

|olGüne Baku
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Eşref Güre’nin çığlıkları
Güre, geçtiğimiz pazar günü yapılan MHP 

mitinginden öncösi GP saflarından ayrılıp, bu 
kez MHP’İi olmuş.

Eh hayırlı olöün.
ANAP, Genç Parti ve Milliyetçi Hareket 

Partisi.-..
Önümüzdeki ay genel milletvekili seçim

leri var.
Hemen ardından yerel seçimler yapılacak.
Görülen o k>> kimsede artık parti ilkesi, 

parti inancı falan kalmadı. Dünün azılı solcu
ları İslamcı veya liboş olabiliyor.

Sert milliyetçi ise solculuğu tercih ediyor.:
Demirel’in deyimiyle “dün .dündür”..
Evet, dünler hep geride kalıyor, inançlar 

işe koltuğa bağlı olarak değişiyor.
Adamlar, partileri kapılkapı dolaşıp, seçim 

lerde adaylık garantisini alınca, saflarını 
hemen değiştiriyorlar.

Gemi batmadan, gemiyi terk ediyorlar.
Yeni bir gemi bulup yola devam diyorlar..

Eşref Güre’ye yeni partisinde başarılar 
diliyorum.

MHP, Kumla’da Partisi’nin | ilkelerine 
uygun bir adayla yola çıksa oy alamayacaktı..

Eşref Güre’nin belli bir oyu ve takımı var.
Onun için saflarına kabul etmişler..
Güre yeni partisine girdikten birkaç gün 

sonra yaptığı basin toplantısında, Büyük 
şehir Belediyesi’ni topa tuttu.

Haksız değil. :
AKP’li Büyükşehir, ne Gemlik’e ne de bel 

delerine hizmet götürmüyor.
. Sizin anlayacağınız üvey evlatlık sürüyor.

Körfez Baytaş Sitesi A/Blok No:2 - GEMLİK 
TEL: 0.224 513 73 93 - 514 47 70
FAX: 0.224 514 40 44 - www.ozkaya.web.tr

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
VAZ KURSU AÇILIYOA

KİMLER KATILABİLİR ?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

M

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR?
Yüzme branşı haftada 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR ?
KURS ÜCRETİ AYLIK (24) SAAT
Yüzme 160 YTL.

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR ? 
1.Dönem : 2 Temmuz - 27 Temmuz 
2.Dönem : 30 Temmuz - 24 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM ? 
18 Haziran 2007 tarihinden itibaren
okulumuza gelerek kursa kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel: 513 50 84 web: 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.ozkaya.web.tr
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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12 köy ve 3 bin 200 kişi 
CHP’den istila etli

Seçim sonrası mali program gevşeyecek

Mardin'in Derik 
ilçesinde CHP İlçe 
Başkanı ve Deniz 
Baykal'ın manevi 
kardeşi olarak bilinen 
Metina aşireti lideri 
Hatip Durmaz ile 
aşiretine bağlı 
12 köyden 3 bin 
200 partili CHP’den 
istifa edip AK 
Parti'ye katıldı.
Derik'e bağlı Umbarlı 
köyünde düzenlenen

katılım törenine 
AK Parti Mardin 
milletvekili adayları 
Süleyman
Çelebi, Halit Demir, 
Cüneyt Yüksel, 
Veysi kaya, Gönül 
Begin, AK Parti il 
başkanı Lokman 
Sinanoğlu, Metina 
aşireti lideri Hatip 
Durmaz ve çok 
sayıda vatandaş 
katıldı.

Siyasi partilerin seçim 
programlarında “eko 
nomi” ön plana çıkar 
ken, akademisyenler 
AKP ve CHP'nin bu 
konudaki vaatlerini 
değerlen dirirken, 
“seçim sonrası mali 
gevşeme” görüşünde 
birleştiler.
Akademisyenler 
AKP'nin IMF ve 
uluslararası finans 
kuruluşlarına dayalı 
ekonomi programını 
sürdüreceğini belir
tirken, istihdam, gelir 
eşitsizliği, büyüme 
stratejisi, verimlilik, 
tarımda göçün önlen
mesi gibi temel sorun
larda somut politikalar 
ortaya koyamadığını 
bildirdiler. Diğer 
yandan CHP'nin ise 
icraatlara dayalı, 
ekonomideki kırılgan
lığı gidermeye yönelik, 
sanayileşmeye teşviki 
ön plana çıkaran 
vaatlerde bulun
duğunu belirttiler. 
MALİ GEVŞEME 
ORTAK ÖNGÖRÜ 
AKP seçim bildir
gesinde, birebir vatan
daşın cebine yönelik 
vaatler, ithalata dayalı 
büyüme odaklı bir 

program ön plana 
çıktı. CHP ise, seçim 
meydanlarında ihracat 
ve rekabete dayalı, 
kırılganlığın giderilme
sine dönük vaatler 
sundu. Siyasi parti
lerin ekonomi prog 
ramlarında, geçmiş 
dönemlerde yaşanan 
ekonomik sorunlar ve 
kırılganlık ön plana 
çıkarken, hepsinin 
ortak yönü yüksek 
büyümeye karşın 
düşük enflasyon oldu. 
Diğer yandan “tasar
rufa” dönük söylem
lerin yer almaması ise 
dikkat çekti. AKP ve 
CHP'nin ekonomi 
programında yer alan 
vaatleri değerlendiren 
akademisyenlerin 
ortak kanısı “seçim 
sonrası mali program
da gevşeme” olacağı 
yönünde gerçekleşti. 
İstanbul Üniversitesi 
İktisat Bölümü öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Türkel Minibaş, Bil 
kent Üniversitesi öğre 
tim üyesi Prof. Erinç 
Yeldan ve Türkiye Eko 
nomi Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Ercan Uygur 
AKP ve CHP'nin eko 
nomi programlarını

ANKA'ya 
değerlendirdi. 
“IMF'YE DAYALI 
EKONOMİ PROGRAMI 
SÜRECEK” 
Prof. Dr. Türkel 
Minibaş, AKP'nin IMF 
ve uluslararası finans 
kuruluşlarına dayalı 
bir ekonomi modeli 
uyguladığını kaydede 
rek, şunları kaydetti: 
“Bunu aynen devam 
etmekle yükümlü bir 
parti. Seçim progra 
minin ekonomi ağırlık
lı olması içerdeki seç 
mene aynı icraatları 
devam ettireceğini 
ortaya koyuyor.
Önümüzdeki dönemde 
de düşük kur politika 
sının süreceği intihası 
uyandırıyor. Global 
politikaların istihdam 
sorununu çözmesi 
mümkün değil. Tekno 
lojideki yeniliği, özel 
leştirmeleri kapsadığı 
için işsizlik yaratan 
programlar. AKP, 
global politikaları 
uygulamak amacıyla 
geldi.” 
“CHP KAYNAK 
DAĞITICI BİR 
POLİTİKA 
İZLEYECEK” 
Prof. Dr. Minibaş,

CHP'nin ekonomi 
programının icraata 
dönük, kaynak 
dağıtıcı bir temele da 
yandığını kaydederek, 
buna ilişkin olarak da 
şöyle devam etti: 
“CHP kaynak dağılımı 
yaparken, AKP'nin 
yoksullaştırdığı kitle 
lere karşı bir farklılık 
yaratması gerekiyor. 
Faiz dışı fazla benzeri 
kaynaklardan karşıla
mak gibi iddiası var. 
Programda, üretim ve 
sanayi ön plana 
çıkıyor. İstikrar 
programı nın 
sürdürülebilme 
özelliğini kaybettiği 
ortaya konuyor. 
Makroekonomik 
riskler irdeleniyor.” 
Bilkent Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. 
Dr. Erinç Yeldan, 
AKP'nin ekonomi 
programında doğru
dan yatırıma 
dayalı bir yapının 
söz konusu olduğunu 
belirterek, 
“topyekün” yatırım 
yerine özelleştirme, 
varolan şirketlerin 
devri, gayrimenkul 
satışları üzerine kuru
lu olduğunu söyledi.

Barajı beş 
parti aşıyor

AK Parti'den Yargfya hız ayarı

Sonar'ın yaptığı son 
seçim anketine göre, 
22 Temmuz'da 5 
partili bir Meclis 
oluşuyor 
Habertürk'te yayın
lanan Basın Kulübü 
programında, Sonar 
Araştırma Şirketi'nin 
yaptığı son seçim 
anketi açıklandı. 
12-20 Haziran tarihleri 
arasında, 30 il 20 
ilçe 40 köyde toplam 
3045 denek üzerinde 
“tesadüfi” yöntemle 
yapılan ankette, 
yüzde 10'luk seçim 
barajını AKP, 
CHP, MHP, Genç 
Parti ve DP'nin aşa
cağı sonucu çıktı. 
İktidardaki AKP, 
yüzde 34.82 ile 
ankette birinci parti 
olarak görünürken, 
bu partiyi yüzde 
17.44 ile CHP izledi. 
Yüzde 12.2 oranında
ki kararsızların eşit 
orantılı dağıtımında 
AKP'nin alacağı 
sonuç yüzde 
40.05, CHP'nin 
oy oranı ise 20.03 
olarak belirlendi.

I “Seçimlerde 

hangi partiye oy 
vereceksiniz?” 
şeklindeki tek 
sorunun yöneltildiği 
ankette, “Hiçbiri”, 
“Oy kullanmaya
cağım” seçenekleri 
kapsam dışında 
tutuldu. 1.74 hata 
payının da hesaba 
katıldığı anket 
sonucuna göre, 
barajı MHP, GP, 
DP'nin de yüzde 
11-12 bandıyla aştığı 
görülüyor.
Anketin sonuçları 
şöyle:
AKP 38.87 
CHP 17.44 
MHP 10.62 
GP 9.63 
DP 9.6 
Bağımsız 3,6 
Diğer 1.65 
Ankette, yüzde 12.93 
oranındaki kararsız 
ların eşit orantılı dağı 
tımıyla oluşan oy du 
rumu ise şöyle oldu: 
AKP 40.05 
CHP 20.03 
MHP 12.20 
GP 11.06 
DP 11.02 
Bağımsız 3.74 
Diğer 1.9.

AK Parti, önümüzdeki 
dönemde yargıya 'hız' 
ayarı yapacak. Seçim 
beyannamesinde 'ada 
let ve yargı reformu'- 
na geniş yer ayıran 
parti, yeni bir sivil 
Anayasa vaadinin 
yanı sıra yargı süreci
ni de hızlandıracak 
adımlar atmayı hede
fliyor. 'Geciken ada 
let, adaletsizlik' vur
gusunun yapıldığı 
beyannamede, hükü 
metin öncelikler ara 
sında 'yargı reformu' 
da bulunuyor.
AK Parti, iktidara yeni 
den gelmesi halinde 
önceliğini 'demokrasi 
ve adalet' olarak 
belirledi. Hazırladığı 
seçim beyannamesi 
nin temeline de yeni 
Anayasa ve yargı 
reformunu yerleştiren 
AK Parti, suçun ve 
korkunun olmadığı 
bir toplum hedefini 
ortaya koydu. Yargı 
yetkisini kullanan kişi 
ve kurumların bağım
sız ve tarafsız karar 
vermelerini kolaylaştı 
racak tedbirler almayı 
amaçlayan AK Parti, 
yargı reformunun 'ge 
ciken adalet adaletsiz 
lik' anlayışıyla hayata 
geçirileceğinin 

mesajını verdi.
AK Parti, adaletin tam 
ve zamanında sağlan
ması için atılacak 
adımları şöyle sıral
adı: - Hukuki 
Uyuşmazlıklarda 
Alternatif Çözüm 
Yolları: Uyuşmazlık 
ların hızlı, basit, az 
giderle ve etkin bir 
şekilde çözülmesini 
sağlamak ve böylece 
yargı organlarının iş 
yükünü azaltmak 
amacıyla, özellikle 
hukuki uyuşmazlıklar
da alternatif çözüm 
yollarını öngören 
yasal düzenlemeler 
yapılacak.
- Kamu Görevlileri 
Yargıya Gitmeyecek: 
Vatandaşların devlet 
kuruluşları ile olan 
ihtilaflarının yargı yo 
tuna başvurulmadan 
çözümlenmesi için 
gerekli idari ve yasal 
düzenlemeler yapıla 
rak kamu görevlile 
rinin yapmaları gere 
ken işleri yargıya 
havale etmeleri 
önlenecektir.
- Bütçe ve
Personel Takviyesi: 
Genel bütçeden 
adalet hizmetlerine 
ayrılan pay 
artırılacak.

Yılmaz; ‘DP ile ANAP’ı 
biraraya getireceğim’

Rize'den bağımsız 
milletvekili adayı 
olan eski başbakan
lardan Mesut 
Yılmaz, "Meclise 
girdiğim gün, 
Türkiye'nin en 
çok ihtiyaç duyduğu 
merkez sağda 
birliği sağlayacak 
adımı atacağım" dedi. 
Rize'nin Pazar 
ilçesinde seçim 
çalışmalarını 
sürdüren Yılmaz, 
Kaymakam Yalçın 
Sezgin'i ziyaret 
ettikten sonra 
Hükümet 
Meydam'nda seçim 
otobüsü üzerinden 
halka hitap etti.
Yılmaz, bağımsız 
olarak Mecliste 
tek başına ne 
yapacağını sorgu
ladıklarını belirterek, 
"Ben Meclisten 
bir sandalye almak 
için oy istemiyorum. 
Meclise girdiğim 
gün. Türkiye'nin 

‘GemlikKBtfeZ’Tnternette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

en çok ihtiyaç 
duyduğu merkez 
sağda birliği 
sağlayacak adımı 
atacağım.
Demokrat Parti ile 
ANAVATAN'ı bir 
araya getireceğim. 
Gerekirse yeni parti 
kuracağım. Bir 
sonraki seçimde 
de o partinin 
başında olacağım" 
diye konuştu.
Yeniden seçildiğinde 
de hemşehrilerinin 
avukatı olacağını 
ifade eden 
Yılmaz, "Elime 
ne imkan geçtiyse 
Rizeli için 
kullandım. 4.5 yıl 
önceki seçimlerde 
ANAP'ın barajı 
geçemeyeceğini 
herkes biliyordu. 
Buna rağmen 
Rizeli, o gün de 
bana sahip çıktı. 
İnanıyorum ki 
bugün de sahip 
çıkacak" dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kimlik belgesiyle oy kullanılabilecek
Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK) Başkanı Muam 
mer Aydın, seçmen 
bilgi kağıdı gelmeyen 
veya Türkiye Cumhuri 
yeti kimlik numarasını 
bilmeyen vatandaş 
ların, kimlik belgele 
riyle oy kullanabile
ceklerini, seçmen 
kütüğünde kaydı 
olmayan vatandaşların 
ise oy kullanamaya
caklarını bildirdi.
Seçim sürecine ilişkin 
çeşitli soruları yanıt
layan Aydın, gümrük 
kapılarında, Türki 
ye'de seçmen kütü 
ğüne kaydı olmayan, 
yurt dışında 6 aydan 
fazla ikamet eden, 
18 yaşını doldurmuş, 
Türkiye Cumhuriyeti 
Pasaportunu ibraz 
eden Türk vatandaş 
ların ülkeye girişte ve 
ya çıkışta oy kulla na 
bileceklerini bildirdi. 
Bu şartları taşıyan 
vatandaşların, bilgisa
yarda kontrol edilerek, 
Türkiye'de seçmen 
kütüğüne kayıtlı olup 
olmadıklarına bakıla
cağını belirten Aydın, 
oy kullanan vatandaş 
ların pasaportlarına 
"oy kullandı" damgası 
basılacağını kaydetti. 
Gümrüklerde kurulan

ilçe seçim kurulların
da 24 saat oy kullanı 
labileceğini belirten 
Aydın, oy kullanma 
işleminin 22 Temmuz 
da sona ereceğini kay
detti. Bu süreçte güm
rük kapılarında kul
lanılan oyların zarflar 
açılmadan saklanaca 
ğını söyleyen Aydın, 
bu oyların tasnif 
işleminin Türkiye'de 
sandıklar açıldığı anda 
başlayacağını belirtti. 
Seçmen bilgi kağıt
larının dağıtımının 
büyük oranda tamam
landığını belirten Ay 
din, seçmen bilgi kağı 
dı gelmeyen vatan
daşların da oy kulla 
nabileceğini bildirdi. 
Oy kullanma günü 
vatandaşların seçmen 
bilgi kağıdı ve nüfus 
cüzdanı ile oy kullana 

bileceklerini belirten 
Aydın, nüfus cüzdanı 
yerine, ehliyet, pas
aport, evlilik cüzdanı, 
muhtarlık veya bele 
diyeler hariç diğer ku 
rumlardan verilmiş 
kimliklerle de oy kul
lanılabileceğini bildir
di. Aydın, seçmen 
bilgi kağıdı eline Ulaş
mayan vatandaşların 
YSK'nın internet site
sine Türkiye Cumhuri 
yeti kimlik numarala 
rını girerek, nerede, 
hangi sandıkta oy kul
lanacaklarını öğrene 
bileceklerini bildirdi. 
Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numarası bulun 
mayan vatandaşların 
oy veremeyeceği yö 
nündeki iddiaların 
gerçeği yansıtmadı 
ğını belirtene Aydın, 
TC kimlik numarasını 

bilmeyen vatandaşla 
rın, kimlik belgeleriyle 
oylarını kullanabile
ceklerini söyledi. 
Muammer Aydın, oy 
verme günü vatan
daşların kimlik numar
alarını bir kağıda yazıp 
getirmeleri halinde, bu 
numaraların kütüğe 
işlenmesinin sağlan
abileceğini kaydetti. 
Yargıtay 8. Ceza Daire 
si'nin, hakkında veri 
len 1 yıl 15 günlük ha 
pis ve erteleme kara 
rını onadığı DP Şanlı 
urfa 1. sıra milletvekili 
adayı Sedat Edip 
Bucak'ın, seçilmesi 
halinde mazbatasını 
alıp alamayacağına 
ilişkin bir soru üzerine 
Aydın, Bucak'ın 1 yıl 
15 gün hapis cezası 
nın onandığının söy 
lendiğini ifade ederek, 
"Ceza ertelenmiş ola
bilir. Ama Anayasa'nın 
76. maddesi ve Millet 
vekili Seçimi Kanu 
nu'nun 11. maddesine 
göre, 1 yıl ve daha 
fazla hapis cezası 
alanlar milletvekili 
olamazlar" dedi.

Aydın, Bucak'ın ceza
sının kesinleşmesi 
halinde seçilse bile 
milletvekili olamaya
cağını bildirdi.

PTT, adaylara 
‘kişisel pul’ basacak
PTT Genel Müdürü 
Osman Tural, mil
letvekili adaylarının 
kendilerini kişisel pul 
bastırarak tanıtabile- 
ceklerini belirterek, 
•250 ile 1000 adet 
arasında pul bastı 
ranlar pul başına 1.5 
YTL, 1 bin 50 ile 5 bin 
adet arasında pul 
başına 1.25 YTL, 5 
bin 50 adet ve üze 
rinde bastıranlar ise 
pul başına 1 YTL 
ödeme yapıyor” dedi. 
PTT Genel Müdürü 
Osman Tural, millet 
vekili adaylarının seç
menlerine ulaşmak 
için kişisel pulu kul
lanabileceklerini ifade 
ederek, milletvekili 
adaylarının kişisel 
puldan haberdar 
olmaları için bölge 
müdürlerine talimat 
verdiğini açıkladı. 
Tural, kişisel pul 
bastırmak isteyen
lerin en yakın PTT 
Merkezinden kişisel 
pul başvuru formunu 
doldurması gerektiği
ni vurgulayarak, 
kişisel pul için öden
mesi gereken ücretin 
sipariş edilen pul 
miktarına göre 
değiştiğini belirtti. 
Tural şöyle konuştu 

“250 ile bin adet 
arasında ise pul başı
na 1.5 YTL, 1 bin 50 
ile 5 bin adet arasın
da pul yaptırmak için 
pul başına 1.25 YTL, 
5 bin 50 adet ve 
üzerinde bastıranlar 
ise pul başına 1 YTL 
ödeme yapıyor. Pul 
servisine ulaşan baş 
vurular beş iş günü 
içerisinde değerlen 
diriliyor. 30 gün için 
de de adrese teslim 
ediliyor.” 
Kişisel ve Kurumsal 
Pul Projesi ile kişilere 
ve kurumlara pul 
bastıklarını kaydeden 
Tural, “Bu uygulama 
kapsamında gerçek 
ve tüzel kişiler tara 
fından gönderilen gör 
sel objelere kuruluş 
yıldönümü kutlamak, 
belli bir olayı anmak, 
ticari bir ürünü tanı 
timini yapmak, 
doğum günü, 
evlilik yıl dönümü, 
sevgililer günü, 
anneler günü, 
babalar günü, 
mezuniyet töreni, 
hatıra ve benzeri 
amaçlı olarak basılı 
yor ve postada kul
lanmak üzere müş
teriye teslim ediliyor” 
diye konuştu.

VARAN

MİZAN MUHENDISUK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE TESİSAT
PEŞİN FİYATINA İO AY TAKSİTLE 

Kayıt için lütfen irtibata geçiniz. 
KAMPANYAMIZ STOKLARLA SINIRLIDIR.

KA PANYA BİTİŞ TARİHİ: 30 HAZİRAN 2007

Airfel Kombi
Airfel Petek (6mt)

Airfel vana 12 adet 
Fırat folyolu boru tesisatı

Dogalgaz iç tesisat

3,100.00 YIL

VARAN2 KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL 
60.00- YTL’den başlayan taksitler

ARTIK KİMSE 
KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN

Mak. Müh.
Erdal DOĞRU

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh.
Mahmut KÖKBIYIK

İstiklal Cad. Nö: 85 GEMLİK 
Tel: 51354 9? -Fax:513 55 36
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Kapıyı açar açmaz 
silahlı saldırıya uğradı

Bursa’da gasp iddiası Minibüste infaz
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir kişi, evinde 
uğradığı silahlı saldırı 
sonucu yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Hocahasan Mahallesi 
Bahçe Sokak'ta 
meydana gelen 
olayda, 4. kattaki 
dairesinin kapı ziline 
basılması üzerine 
kapıyı açan Faik Çakıl 
(31), kimliği belirlene
meyen bir kişi tarafın
dan silahlı saldırıya 
uğradı. Kasığından 

Teröristler 
otobüslere 
saldırdı; 11 ölü

Askeri idare altında 
bulunan Myanmar' 
da iki yolcu oto
büsüne saldıran 
teröristler, 27 
yolcuyu öldürdü. 
Bunun, son 10 yılda 
en çok sivil can 
kaybı olan saldırılar 
olduğu belirtildi. 
New Light 
of Myanmar 
(Myanmar'ın

yaralanan Çakıl, 
apartman sakinlerinin 
ihbarı üzerine 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekip
leri tarafından 
Bursa Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Faik Çakıl’ın evinin 
girişinde inceleme 
yapan ekipler 
9 adet boş 
kovan bulurken, 
olaydan sonra 
kaçan zanlının 
yakalanması için 
çalışmalar sürüyor.

Bursa'da annesini 
ararken sokakta 
uyuyakalan alkollü 
şahıs, ceplerini kur
calarken yakaladığı 
biri tarafından gasp 
edildiğini iddia etti. 
İddiaya göre, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Yeşilova 
Mahallesi Yüce 
Sokak'ta, tartışma 
yüzünden evi terk 
eden annesini ara
mak için dışarı çıkan 
Necmi Ergün (44), 
alkolün de etkisiyle 
sokak üzerindeki 
yeşillikte uyuyakaldı. 
Bu sırada Necmi 
Ergün'ün yanına

Yeni Işığı) gazetesi, 
teröristlerin yasaları 
çiğneyerek, halkın 
huzurunu bozmak 
dışında amaçlarının 
olmadığını yazdı. 
Silahlı grupların 
adlarını açıklamayan 
gazetenin 
haberine göre, 
21 Haziran'da 
düzenlenen 
ilk saldırıda, 

gelen H.O. (24), 
Ergün'ün ceplerini 
kurcalamaya 
başladı. Gözlerini 
açtığında H.O.'yu 
fark eden Ergün, 
ayağa kalkmak 
istedi. Ancak şahıs, 
alkollü adamın 
başına bira 
şişesiyle vurup 
60 YTL'sini aldı. 
Necmi Ergün'ün 
bağırması üzerine 
olay yerine gelen 
polis, H.O.'yu 
yakaladı.
Olayla ilgili 
soruşturmanın 
devam ettiği 
bildirildi.

ayrılıkçı savaşçıların 
Karen eyaletindeki 
bir yolcu otobüsüne 
koydukları bombay
la 1'i Budist rahip, 
10 kişi öldü. Ertesi 
gün düzenlenen 
bombalı saldırıda 
işe bir yolcu oto
büsünde 17 kişi 
öldü. İki saldırıda 
toplam 11 kişi 
yaralandı.

Konya'da 
13 yaşındaki çocuk, 
annesini bir hafta 
önce kaçırdığını 
iddia ettiği şahsı 
minibüste pompalı 
tüfekle 5 kez ateş 
ederek öldürdü. 
İddiaya göre olay, 
merkez Selçuklu 
ilçesi Şefik Can 
Caddesi Hamüsan 
Sokak'ta meydana 
geldi. 13 yaşındaki 
E.G., annesi Saime 
G.'yi bir hafta önce 
kaçırdığını iddia 
ettiği Osman Akgül'ü 
(43) evin çevresinde 
görünce evdeki 
tüfeği alarak dışarı 
çıktı. Çocuğun elin 
de tüfekle geldiğini 
gören Akgül, 
yoğurt taşıdığı 
42 HB 440 plakalı 
minibüsle kaçmaya 
başladı. Bu sırada 
peş peşe 5 el 
ateş eden çocuk,

‘Gemlik Körfez’ internette
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Akgül'ü başından 
ve çeşitli yerlerinden 
vurarak öldürdü. 
Olay yerine gelen 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü 
Cinayet Büro ve 
asayiş ekipleri, 
çevrede geniş 
güvenlik önlemleri 
alarak araştırma 
yaptı. Polis, mahal 
leye yeni taşındığı 
öğrenilen Saime 
G.'nin Osman Akgül 
tarafından kaçırılıp 
bırakıldığı iddiası 
üzerine araştırmayı 
derinleştirdi.
Saime G.'nin 3 
çocuğundan 13 
yaşındaki E.G.'nin 
cinayeti, namus 
meselesi yüzünden 
işlediği öğrenildi. 
Polis olayla ilgili 
E.G. ile annesi 
Saime G. ve babası 
Mustafa G.'yi 
gözaltına aldı.

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

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

ıiüfiıdffliı

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 
Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa

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

400 KİŞİLİK 
TERAS 
SALONUMUZDA 
KINA ve NİŞAN 
CEMİYETLERİ 
ULAŞIM DAHİL

«OKİJİLİKORGANjZASyONUMUZİÇİN
I / «ffliiSerçe 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

■fes

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık veimim, ı\wı\v uwr\, nvıuuuvııı vuyım vv 

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:513 2474 Fax:5141021

ISfcgrsın
irç Zeçtnflft Turizm Son. Ft Ltd.

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 • Umurbey! GEMLİK

&

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ÇİZİYORUM
■T Mİ Barış Güler’in kaleminden
■ 7 YAŞ

DEVREN SflTlUK SATILIK DAİRE
Balıkpazarı 2 Notu Cd. No: 21 

adresinde bulunan 
Turan Tekel Shop 

sağlık sorunu nedeniyle

DEVREN SATILIKTIR.
TEL: 0.224 513 91 21
CEP : 0.533 814 36 90

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 
bay • bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 
İki balkonlu, otoparklı geniş 

daire SATILIKTIR.
Namtaş 2 Daire 21

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Cep: 0.536 817 21 05

KUMflNUKveRDU
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

lESKİMİZDEmZ KESİM HİZMEIİMİZVm
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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



I
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Celik’ten sanayiciye müjde
AK Parti Grup 
Başkan Vekili ve 
Bursa Milletvekili . 
Faruk Çelik, tekrar 
iktidara geldikleri 
takdirde prim ve 
çeşitli vergilerde 
5'er puan olmak 
üzere kademeli 
olarak indirime 
gideceklerini söyledi. 
AK Parti Bursa 
milletvekili adayları 
Faruk Çelik, Mehmet 
Emin Tutan, 
Hayrettin Çakmak, 
Mehmet Tunçak, 
Cennet Cankıhç, 
Mustafa Dündar ve 
Gökay Bilir, seçim 
çalışmaları kap
samında Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nı (BTSO) 
ziyaret etti. BTSO 
Başkanı Celal 
Sönmez ve yönetim 
kurulu üyeleriyle bir 
araya gelen adaylar, 
yaklaşık 1 saat 
süren bir görüşme 
yaptı. AK Parti 
Grup Başkan Vekili 
ve Bursa Milletvekili 
Faruk Çelik, 4.5 
yılda yaptıklarını 
talan etmek gibi 
bir niyetlerinin 
olmadığını 
belirterek, "Göreve 
geldiğimizden bu 
yana bazı kesimler 
bizimle beraber çok 
fedakarlık etti. 
Türkiye'nin çatısını 
kurduk, artık sıra 
içerisine geldi. Seçim

10 YTL vermediği 
için komşusunu 
jiletle yaraladı
Bursa'nm 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde bir şahıs, 
kendisine 10 YTL 
vermediği için 
komşusunu jiletle 
yaraladı.
Edinilen bilgiye 
göre, Dere 
Mahallesi 
Bağlantı Yolu 
Sokak'ta evinin 
önünde oturan 
Yusuf Eryılmaz'ın 
(41) yanına 
gelen S.O. (30), 
Eryılmaz'dan

beyannamemizi açık
ladık. Artık fedakar
lığın mükafatını 
alma zamanı geldi. 
Yeniden iktidara 
geldiğimiz takdirde 
2008 yılından 
itibaren prim ve 
çeşitli vergilerde 5'er 
puan olmak üzere 
kademeli indirime 
gidilecek. Girdi 
maliyetleri daha da 
ucuzlayacak" dedi. 
4.5 yıl boyunca 
vicdani sorumluluk 
içerisinde görevlerini 
yerine getirdiklerini 
söyleyen Çelik, 
"Yeniden iktidar 
olduğumuzda sıkın
tıların çözümü için 
kararlı şekilde çalış
malarımızı sürdüre
ceğiz. Göreve geldi 
ğimizden bu yana 
yakalanan siyasi 
istikrar ekonomiye 
de olumlu yansıdı. 
Bu sadece bizim 
başarımız değil. İş 
adamları ve sanayici
lerimiz de elini taşın 
altına koydu. İhracat 
rakamının 32 milyar

10 YTL istedi. 
Eryılmaz parasının 
olmadığını 
söyleyince, 
S.O. cebinden 
çıkardığı jiletle 
komşusuna 
saldırıp kolundan.- 
yaraladı.
Yusuf Eryılmaz 
ambulansla ilçedeki' 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak 
tedavi altına 
alınırken, polis . 
olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 

dolardan 96 milyar 
dolara çıkması 
basit bir şey değil. 
Şimdi ülkede sanki 
seçim olmayacakmış 
gibi ekonomik 
istikrar var" 
şeklinde konuştu. 
Çelik, yeni 
seçimlerde birçok 
sanayicinin mil
letvekili adayı 
olduğunu hatır
latarak, sanayicinin 
sıkıntılarının daha 
çok ele alınacağını 
sözlerine ekledi.
BTSO Başkanı 
Celal Sönmez, 
yaşadıkları sıkıntı 
ve taleplerini her 
zaman siyasilere 
aktardıklarını ifade 
ederek; seçim öncesi 
verilen vaatlerle 
ilgili olarak, 
"Siyasi istikrar, 
ekonomik 
istikrarı da getirir. 
Gerçeğe dayan
mayan her vaat 
yalandır, boş laftır. 
Biz istikrar ve güven 
ortamı istiyoruz" 
diye konuştu.

2 ev kül oldu
Bursa'nın Mustafa ke 
malpaşa ilçesinde çı 
kan yangında 2 ev kül 
oldu. Edinilen bilgiye 
göre, Orta Mahalle 
Ateş Değirmen Sö 
kak'ta Cemil Meşe'ye 
ait evde çıkan yangın, 
kısa sürede büyüye 
rek bitişiğindeki Nus 
ret Kama'nın evine 
sıçradı. Olay yerine 
intikal eden belediye 
ve orman itfaiye ekip
lerinin 5 itfaiye aracıy
la yaklaşık 1 saat sü 
ren müdahalesi sonu
cu kontrol altına ah-, 
na.n yangında birkaç 
parça eşya kürtarabi 
len ev sakinleri, evleri 
nin yanışını gözyaşları 
içerisinde izledi. 
Fena lık geçiren ev 
sahipleri, komşuları 
tarafından teselli 
edildi.

Kamu kurumlarına 
personel alımı 

Memur adayları tercihlerini perşembe 
gününden itibaren yapacak.

Bazı kamu kurum 
ve kuruluşlarına ilk 
defa atanacaklar 
28 Haziran Perşembe 
gününden itibaren 
tercih yapabilecek. 
Tercih yapacakların, 
2004 -KPSS, 
2006-KPSS/1 veya 
2006-KPSS/2 
sınavlarından en 
az birinden yeterli 
puanı almış 
olmaları gerekiyor. 
Kılavuzda ortaöğre
tim, önlisans ve 
lisans mezunları 
için ayrı kadro ve 
sözleşmeli 
pozisyonlar 
bulunuyor.
KPSS-2007/5 Tercih 
Kılavuzu, 28 Haziran

Perşembe gününden 
itibaren ÖSYM'nin 
internet sitesinden 
yayınlanacak.
Adaylar 4 Terrtmüz 
Çarşamba güdüne 
kadar kılavuzda 
yer alan kurallar 
çerçevesinde

tercih 
başvurularını 
internet üzerinden 
yapabilecek.
Posta yoluyla 
gönderilen veya 
elden verilen 
tercihler geçerli 
olmayacak.

ÇOK YAKINDA 
TÜM GAZETE BAYİLERİNDE

‘Gemlik Körfez’ internette 
www. ge mlikkorfezg azetes i. com
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iyp; ‘En ideali MM Misyonu' “1 YTL'ye mazot hayal değil”
Ankara Ticaret Odası 
Başkanı Sinan 
Aygün, Türkiye için 
en ideal hükümetin 
CHP-MHP-DP 
koalisyonu 
olduğunu söyledi. 
Sağda birleşme 
için çaba harcayan 
ancak bu gerçek
leşmeyince mil
letvekilliği adaylığın
dan istifa eden 
ATO Başkanı Sinan 
Aygün, ANKA'ya 
partilerin hükümet 
kurma olasılıklarını 
ve «liderlerin seçim 
meydanlarındaki 
performanslarını 
değerlendirdi.
Aygün, 2 partinin 
barajı aşması duru
munda AKP'nin tek 
başına hükümet 
kuracağını, 3 partinin 
aşması durumunda 
ise AKP'nin iktidar 
olma şansını yüzde 
50 olarak değer
lendirdi. 3 partinin 
barajı aşması 
durumunda ise 
MHP-CHP koalis 
yonunun gerçekleşe
ceğini söyleyen 
Aygün, bu koalis 
yona DP’nın de 
katılması gerektiğini

KİRALIK 
DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

EŞYALI KİRALIK DAİRE 
Tel : 513 96 83 GEMLİK

ifade ederek, 
“Bana göre en 
ideal hükümet 
böyle olur” dedi. 
Aygün, koalisyon 
hükümetleri dönem
lerinin verimsiz geçti 
ğine dair görüşlere 
katılmadığını kayde 
derken, “Türkiye'nin 
tek başına iktidar 
döneminde ne hale 
geldiğine bakmak 
lazım” diye konuştu. 
MEYDANLARDAKİ 
KALABALIKLAR 
BELİRLEYİCİ DEĞİL 
Seçim öncesi tüm 
siyasi parti başkan- 

larının kamuoyu 
tarafından yakından 
izlendiğini ve 
liderlerin gerekli 
performansı 
sergilediğini 
söyleyen Aygün, 
“Liderler miting 
alanlarını dolduruyor. 
Ama doluluk 
oranları belirleyici 
değil. Rahmetli 
Bölükbaşı, 
‘meydana gelenler 
bana oy verse 
yeter' demişti.
Ama meydana 
geİenlerBÖlükbaşı'na 
oy vermemişti” dedi 

Son günlerin en çok 
konuşulan seçim 
vaadi “ucuz mazot” 
tartışmalarına, AKP 
Balıkesir Milletvekili 
Turan Çömez de 
katıldı. Çömez, “1 
YTL'ye mazot hayal 
değildir” dedi. 
Çömez, yaptığı açık
lamada, son gün
lerde miting meydan
larının ‘ucuz mazot' 
vaatleriyle çalkalan 
dığını ancak vaat sa 
hiplerinin bile bunun 
nasıl yapılacağı ko 
nusunda net bir açık
lama yapamadığını 
belirtti. İktidarın 
“ucuz mazot”u hayal 
olarak değerlendirdi 
ğini ancak bazı uygu
lamalarla çiftçiye 1 
YTL'ye mazot sağla
manın mümkün oldu 
ğunu ifade eden Çö 
mez, şunları söyledi: 
“AB ülkelerinde, 
çiftçilerin kendi işlet
melerinde kullanmak 
üzere ürettikleri biyo- 
dizelden vergi alın
maz. Çiftçiler, kendi 
arazilerinde kanola, 
aspir gibi biyodizel 
üretiminde kullanılan 
bitkiyi ekerler ve bi 
yodizel üreterek, ver 
gi ödemeden kendi 
arazilerinde kullanır
lar. Türkiye'de ise 
her türlü enerjiden 
vergi alma politikası 
uygulandığı için, 
çiftçi kendi arazisin 
de üretim yaptığı 
bitkiden biyodizel

üretip kendisi kul
lansa bile, vergi öde
mek zorundadır.
EPDK'nın bu konuda
ki direnci, çiftçiyi 
mağdur etmektedir.” 
AvrupalI çifçinin 
biyodizeli 70 Yeni 
Kuruşa mal ettiğini, 
Türk çiftçisinin ise 
2.15 YTL'ye mazot 
kullandığını dile 
getiren Çömez “Bu 
şartlarda, Yunanlı 
Pangalos’la, Edirneli 
çiftçi Haşan Ağa'nın 
rekabet edebilmesini 
kimse beklememeli 
dir. İktidara talip.olan 
lar, tarımda çiftçinin 
elini rahatlatmak ve 
rekabet gücünü art
tırmak istiyorsa, bi 
yodizelle ilgili yasal 
değişiklikleri ele al 
malı ve biyodizel 
tesisleri için, teş 
vikler, krediler 
hazırlamalıdır” 
diye konuştu.
Çömez, Türk çiftçisi 
için önemli bir kay
nağın da kaçakçılığın 
önlenmesi ile sağla 
nabileceğine dikkat 

çekerek “Geçtiğimiz 
yıl sadece Karadeniz 
üzerinden milyonlar
ca YTL'lik kaçak 
akaryakıt girmiştir 
ve 33 tane devlet 
kurumu ihale ile bu 
kaçak akaryakıtı 
satın almıştır. Bu 
örnek bile durumun 
vahametini gözler 
önüne sermektedir” 
dedi.
Kamuoyunun, seçim 
meydanlarında ve 
rilen vaatlerin hangi 
yollarla gerçekleşti 
rileceğini bilmek hak 
kidir diyen Çömez 
çözüm önerileri 
konusunda şunları 
söyledi: 
“Kaçakçılıkla 
yapılacak etkin 
bir mücade le ile 
önlenecek kayıplar
dan bir fon oluşturul
malı ve çiftçiler bu 
fondan desteklen
meli, ayrıca çiftçiler
den, kendi kullana 
cakları biyodizeli, 
kendileri ürettikleri 
takdirde, vergi 
alınmamalıdır.”

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
35 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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Bursaspor, sezonun 
Ik antremanını yaptı

12, Turgut Atakol Turnuvası 
Bursa’da başlıyor

Bursaspor, 2007- 
2008 sezonunun ilk 
antrenmanını yaptı. 
Vakıfköy Orhan 
Özselek Sosyal 
Tesisleri'nde bir 
araya gelen futbolcu
lar, teknik direktör 
Bülent Korkmaz 
nezaretinde çalıştı. 
Yeşil-beyazlılar, 
koşuyla başlayan 
antrenmanda kültür
fizik ve vücut din
lendirme hareketleri 
yaptı. 
Makedon futbolcu 
Sumulikoski'nin yer 
almadığı antren
mana, altyapı izleme 
komitesince önerilen 
Çorlusporlu Şamil 
Ünal da katıldı. 
Bu arada, antren

mana tam kadro 
katılan teknik 
heyette, Bülent 
Korkmaz'ın yardım
cılıklarını Mehmet 
Kulaksızoğlu ve 
Yusuf Altıntaş'ın 
yapacağı bildirildi.
7 kişiden oluşan 

teknik heyette, 
Cengiz Demirel 

kondisyoner, Utku 
Yörükoğlu bireysel 
performans uzmanı, 
Altay Dağdelen kale
ci antrenörü olarak 
görev yapacak. 
Antrenör Taner 
Alpak'ın ise maçları 
izleyecek ekibin 
başında görev 
alacağı kaydedildi

Türkiye Basketbol 
Federasyonu'nun ilk 
Başkanı, Türkiye 
Milli Olimpiyat 
Komitesi ve Türk 
Spor Vakfı, FIBA 
Hakem Komitesi eski 
üyesi ve Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi 
Türkiye eski temsil
cisi Turgut Atakol'un 
anısına her yıl 
geleneksel olarak 
düzenlenen turnu
vaya bu yıl ümit milli 
takımlar seviyesinde 
Sırbistan, Rusya, 
Almanya, Hırvatistan 
ve Türkiye olmak 
üzere toplam 5 ülke 
katılırken, turnuvad... 
Türkiye Basketbol 
Federasyonu'nun ilk 
Başkanı, Türkiye

Milli Olimpiyat 
Komitesi ve Türk 
Spor Vakfı, FIBA 
Hakem Komitesi 
eski üyesi ve 
Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi 
Türkiye eski 
temsilcisi Turgut 
Atakol'un anısına 
her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen 
turnuvaya bu yıl ümit 
milli takımlar 
seviyesinde 
Sırbistan, Rusya, 
Almanya, Hırvatistan 
ve Türkiye olmak 
üzere toplam 5 ülke 
katılırken, turnuvada 
yer alacak Dünya 
Şampiyonası'nda 
mücadele edecek 
Genç Milli Takım 

(U19) ile birlikte 
toplam 6 takım 
mücadele edecek. 
6-15 Temmuz 2007 
tarihleri arasında 
Slovenya&İtalya nın 
ortak düzenleyeceği 
Ümitler Avrupa 
Şampiyonası'na 
hazırlanan Ümit 
Milli takımımız ile 
Sırbistan'ın Novi 
Sad şehrinde 
yapılacak olan 
Gençler Dünya 
Şampiyonası'na 
hazırlanan Genç Milli 
takımımızın yer ala
cağı turnuva, bu 
önemli şampiyonlar 
öncesinde millileri 
miz için en önemli ve 
ciddi hazırlık turnu
vası olacak.

Atletizmde büyük başarı
Atletizmde Avrupa 
Uluslar Kupası 
2. Lig (B) Grubu'nda 
mücadele eden 
Türkiye, bayanlarda 
ve erkeklerde takım 
halinde birinci 
olarak büyük bir 
başarıya imza attı. 
Bosna Hersek'te 
yapılan yarışlar 
sonunda Türkiye, 
bayanlarda 254 
puan, erkeklerde 
ise 232 puanla 
birinci olarak, 
gelecek yıl Birinci 
Lig'de mücadele 
etme hakkı kazandı. 
Milli Takım sporcu
ları, en büyük rakip
leri Hırvatistan'a 
bayanlarda 8, erkek
lerde ise 6 puan fark 
atarak birincilik 
kürsüsüne çıktılar. 
Takım sıralamasında, 
bayanlarda 
Hırvatistan 2., İsviçre 
3. olurken, erkek
lerde Hırvatistan 2., 
Kıbrıs Rum Kesimi 
ise 3.'lüğü elde etti. 
Türkiye, bayanlarda 
ve erkeklerde 20'şer

branşta yapılan 
yarışlarda, 13'er ülke 
takımını geride bırak
ma başarısı gösterdi. 
Türk Milli Takımı 
atletleri, yarışların 
ikinci gününde 
bayanlar ve erkek
lerde toplam 6 birin
cilik elde etti.
Bayanlar 100 metre 
engellide Nevin 
Yanıt, 13.18'lik 
zamanıyla 1. olurken, 
Elvan Abeylegesse, 
5 bin metrede 
15:59.15 ile mücade

leyi ilk sırada 
tamamladı. Gülle 
atmada ise Filiz 
Kadoğan, 15.82'lik 
derecesiyle 
birinciliği elde etti. 
Erkeklerde ise Halil 
Akkaş, 3 bin metre 
engellide 8:41.41 ile 
1. olurken, 800 
metrede Serhat 
Polat, 1:54.31'lik 
zamanıyla 3 bin 
metrede ise Kemal 
Koyuncu, 8:16.61 ile 
ilk sırayı kimseye 
kaptırmadı.

2010 Dünya Kııpası'na doğru
UEFA İcra Kurulu, 
2010 Dünya Futbol 
Şampiyonasının 
Avrupa elemelerinin 
grup sistemini 
belirledi. 
53 ülkenin 
13 Dünya Kupası 
bileti için mücadele 
vereceği elemeler, 6 
takımlı 8, 5 takımlı 1 
grupta oynanacak. 
Gruplarını lider 
bitiren 9 takım 
Dünya Kupası'na 
katılmaya hak 
kazanırken, en iyi 
sekiz ikinci, 
yapılacak eşleşmeler 
sonucu play-off 
maçları oynayacak.

Bu elemelerin 
galibi dört takım da 
Güney Afrika'da

düzenlenecek 
kupaya katılma 
hakkı elde edecek.

“Bütünleşirsek başarı gelir”
Trabzonspor Teknik 
Direktörü Ziya 
Doğan, bordo-mavili 
kulübün başarı 
reçetesini açıkladı. 
Doğan, şöyle konuş
tu: "Trabzonspor 
camiası bütünleşirse 
başarı gelecektir, 
inanılmaz bir enerji 
var, bütünleşerek 
bu enerjiyi açığa 
çıkarabiliriz.
Trabzonluyum, 
Trabzonsporluyum 
diyen herkesi 
sağduyu ve bütün

leşmeye davet 
ediyorum. Bunlar 
gerçekleşirse 
inanıyorum ki 
Trabzonspor ligin 
en iyi takımı olacak."

Ziya Doğan, 
kampın oldukça 
neşeli ve iyi bir 
şekilde geçtiğini 
ifade ederek, 
"Yapacağımız 
transferlerle de 
lige kadar hazır

olacağız. Başarıya 
gidecek yolda 
nelerle karşılaşa
cağımızı biliyoruz. 
Fakat, Trabzonspor 
*>•' zorlukları aşacak 
güce sahiptir" 
dedi.
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Dikkat! Güneş ışığından 
katarakt olabilirsiniz Güneş deri kanserine davetiye çıkarıyor

Atmosferik ozonun 
yüzde 10 azalması 
katarakt riskinin her 
yıl yüzde 5 oranında 
artması anlamına 
geliyor. Bu oranlar 
dünya genelinde 1,6 
- 1.75 milyon vaka 
demek... Bununla 
birlikte uzmanlar 
uyarıyor, “Küresel 
ısınmanın etkisini 
daha fazla gösterdiği 
yaz aylarında güneşe 
çıkarken mutlaka 
ultraviyole fitreli 
gözlük kullanılmalı” 
Gözün, ışıktan rahat
sız olması, renkli kıs
mının (iris) arkasında 
bulunan merceğin 
kesifleşerek bulanık 
görmeye yol açması, 
katarakt hastalığının 
habercisi olarak 
kabul ediliyor.
Halk arasında 
“göze perde inmesi” 
olarak adlandırılan 
kataraktın meydana 
gelmesinde güneş 
ışığının önemli 
bir rolü var.
AcıbademGöz 
Medikal Direktörü 
Doç. Dr. Bozkurt 
Şener, bundan birkaç 
yıl önce 40 yaşında 
katarakt olmuş 
hastalara yılda bir 
kez rastlanırken, 
günümüzde bu tür 
vakalarla ayda birkaç 
kez karşılaştıklarını 
söyledi. Kontrol 
edilemeyen radyas 
yonun katarakta 
neden olabileceği 
gibi, günümüzde en 
önemli faktörlerin 
başında ultraviyole 

ışınlarının (güneş ışı 
ğı) geldiğini belirten 
Doç. Dr. Şener şun
ları söyledi: “Güneş 
ışığı direkt olarak 
katarakt yapıcı bir 
etkendir. Ozon 
tabakasının yırtıl
masıyla güneşten 
gelen ultraviyolenin 
bir dalga boyu, 
doğrudan katarakt 
yapıyor. Eskiden 
ozon tabakası bizi 
bu tür etkilerden 
koruyordu ama bu 
tabakanın delin
mesiyle birlikte 
ultraviyole insan 
sağlığını tehdit eder 
hale geldi. Bundan 
korunmak için mutla
ka ultraviyole fitreli 
güneş gözlüğü 
kullanmak ve C 
vitamini almak 
gerekiyor.”
GÖZLÜK SEÇERKEN 
NELERE DİKKAT 
EDİLMELİ
Güneş ışınlarının 
neden olabileceği 
katarak-sorunundan 
korunmak için kul
lanılacak güneş 
gözlüğünün bir stan
dardı olması gerek
tiğini söyleyen Şener 
“Güneş gözlüğü 
alınırken dikkat 
edilmesi gereken 
en önemli özellik, 
camların ültraviyole 
ışınlarını blokaj 
derecesidir. Güneş 
gözlüğünün UVA 
ve UVB blokaj dere
celerine bakılmalı, 
yüzde 100 UV blokajı 
yapan camlar tercih 
edilmelidir” dedi.

Trabzon Numune ve 
Araştırma Hastanesi 
Deri ve Zührevi 
Hastalıkları Uzmanı 
Başhekim Yardımcısı 
Dr. Özcan Memiş, 
son yıllarda deri 
kanserlerlerinde artış 
yaşandığına dikkat 
çekerek özellikle 
sıcakların arttığı 
şu günlerde güneş 
altında fazla durulma- 
masını önerdi.
Bronzlaşmanın 
sigara ve içki içmek 
gibi bağımlılık 
yapabildiğine dikkat 
çeken Dr. Memiş, 
"Bronzlaşma toplum
daki birçok riskii 
davranıştan biridir. 
Tıpkı tütün kullanımı, 
aşırı alkol tüketimi, 
aşırı yeme gibi. 
Dolayısıyla bronzlaş
manın kişisel imaj 
açısından faydası 
şimdi kendini gös
terirken, riskleri de 
gelecek zamanda 
olacaktır" dedi.
Kişinin deri kanser
ine yakalanma 
riskinin yaşam 
boyu maruz kaldığı 
kümülatif güneş ışını 
miktarı ile oldukça 
ilişkili olduğunu 
kaydeden Dr. Memiş 
“İnsanların bronz 
tene ne oranda değer 
biçtikleri hakkında 
bazı teoriler ortaya 
atılmıştır. İnsanlar 
büyüyüp değiştikçe

insanın kendisi veya 
başkaları tarafından 
nasıl algılandığının 
yansıması olan ‘ 
kişisel imaj* önem 
kazanmaktadır.
İnsanlar akranların
dan kabul görmeyi 
beklerler. Bu durum 
kendine güven duy
gusunu arttırmakta 
ve kişisel değerlerini 
yükseltmektedir.
Çekici olarak kabul 
edilen sosyal norm 
zaman içerisinde 
değişmekle birlikte 
son yıllarda kabul 
gören; ince, bakımlı 
ve bronz kişidir. 
Bronzlaşma toplum
daki birçok riskli 
davranıştan biridir. 
Dolayısıyla bronzlaş
manın kişisel imaj 
açısından faydası 
şimdiki zamanda iken 
riskleri de gelecek 
zamanda olacaktır.
Bizler toplumu 
şimdiki zamanda 
yaptıkları bronzlaşma 
çabalarının gelecekte 

erken yaşlanma 
veya deri kanserleri 
oluşmasına yol aça
bileceği konusunda 
uyarmalıyız. Zjra 
alınacak basit tedbir
lerle güneş ışınlarının 
zararlı etkilerinden 
korunmak veya bu 
etkileri en aza 
indirmek mümkün 
olabilmektedir” 
diye konuştu. 
Güneşte fazla 
kalmanın ileri yaş 
larda deri kanserine 
yol açma riskinin 
oldukça fazla olduğu
na dikkat çeken Dr. 
Özcan Memiş “Güneş 
ışınları deri üzerinde 
akut ve kronik biyolo
jik değişikliklere yol 
açmaktadır. Akut et 
kilerden en önemlisi 
güneş yanığı olup, 
akut ve aşırı ultravi 
yole ışın teması 
sonucu yaklaşık 
ilk 2-6 saat içinde 
başlayıp, 15-24 saatte 
maksimuma ulaşan 
ağrı ve inflamasyonla 

karakterize bir tablo
dur. Güneş ışınlarının 
en önemli kronik 
etkisi ise deri kanser
leri olup, özellikle 
ağrılı, su dolu kabar
cıklarla seyreden 
güneş yanıkları ve 
çocukluk çağında 
güneş ışınlarına 
fazlaca maruz 
kalmak, ileri yaşlarda 
deri kanserlerinin en 
tehlikelilerinden olan 
malign melanoma 
riskini artırmaktadır” 
şeklinde konuştu. 
GÜNEŞTEN KORUN
MANIN YOLLARI 
Dr. Memiş, güneşten 
korunma yolları 
ile ilgili şu 
önerilerde bulundu: 
“Güneş ışığından 
korunmanın en kısa 
yolu gündüz hiç 
dışarı çıkmadan bina 
içinde kalmaktır. 
Fakat bunun pratik 
bir geçerliliği yoktur. 
Hafifletilmiş şekli ise 
günün belli saat
lerinde güneş ışığına 
çıkmamaktır. Zararlı 
güneş ışınları, 
saat 10.00 ile 14.00 
saatleri arasında 
yeryüzüne indiği 
düşünülürse oldukça 
mantıklı, yararlı ve 
ucuz bir yöntem 
olarak görülmektedir. 
İlke olarak saat 10.00 
ile 15.00 saatleri 
arasında güneşe 
çıkılmaması önerilir.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

RESMİ DAİRELER

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

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

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa
Mudanya
Yenikapı (212'
Yalova (226
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60
516 12 12
811 13 23

513 23 94

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

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

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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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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Hinci sd toa dalgası çeliyor
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlü 
ğü, Afrika üzerinden 
gelen ikinci sıcak 
hava dalgasının 
bugün ve yarın 
Marmara, Ege, 
Akdeniz, İç Anadolu 
ile Batı Karadeniz 
başta olmak üzere 
tüm yurtta etkili 
olmasının bek
lendiğini bildirdi. 
Çevre ve Orman 
Bakanlığı Devlet 
Meteoroloji İşleri 
Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, atmosferin 
üst tabakalarındaki 
güneybatı rüzgar 
akışları ile Kuzey 
Afrika üzerinden 
Türkiye'ye hareket 
eden sıcak hava 
dalgasının, hafta 
sonu yurdun güney, 
iç ve batı böl
gelerinde etkili 
olduğu ifade edildi. 
Son meteorolojik 
analiz ve tahminlere 
göre Afrika üzerin 
den gelen ikinci sı 
cak hava dalgasının 
bugün ve yarın Mar 
mara, Ege, Akdeniz, 
İç Anadolu ile Batı 
Karadeniz başta 
olmak üzere tüm 

yurtta etkili olması 
nın beklendiği kay 
dedilen açıklamaya 
göre, bugün ve yarın 
gölgede ulaşacağı 
tahmin edilen sıcak- 
hkdeğerleri şöyle: 
"Ege bölgesi 42-45 
(Aydın 45, Manisa 
43, İzmir 41), Akde 
niz 41-42 (Adana 42, 
Antalya 40), Marma 
ra 38-42 (Balıkesir 
42, Edirne 42, Bursa 
40, İstanbul 39), iç 
Anadolu 37-38, Batı 
ve Orta Karadeniz'ini' 
iç ke simleri 36-40 
(Karabük 40, Amas 
ya 38, Tokat 36, Bolu 
36), Güneydoğu 
Anadolu bölgesi 39- 
41 (Şanlı urfa 41, 
Adıyaman 40, 
Diyarbakır 39)." 
Açıklamada, bugün 
ve yarın güney, iç ve 
batı bölgeler başta 
olmak üzere yurt 
genelinde beklenen 
yüksek sıcaklık 
değerlerinin 
oluşturacağı 
muhtemel sağlık 
problemleri ve 
orman yangınları 
gibi olumsuz 
şartlara karşı 
vatandaşların ve 
yetkililerin tedbirli 
olması istendi.

3, Türkiye Aşıklar Bayramı başlıyor
Bursa'nın merkez 
Yıldırım Belediyesi 
tarafından bu yıl 
3'üncüsü düzen
lenecek Türkiye 
Aşıklar Bayramı'nda, 
yurdun değişik 
yörelerinden çok 
sayıda halk ozanı 
bir araya gelecek. 
1-3 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleşti 
rilecek olan 3. Aşıklar 
Bayrami'na, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 
tarafından yapılan 
elemelerde finale 
kalan aşıkların 
katılacağı bildirildi. 
Etkinlikle ilgili olarak 
Barış Manço Kültür 
Merkezi'nde gerçek
leştirilen basın ş 
toplantısına, Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin, 
AK Parti Bursa 
Milletvekili Faruk 
Ambarcıoğlu ve 
yarışmada görev 
alacak jüri üyeleri 
katıldı. Türk milletini 
aydınlatan örf ve 
adetleri günümüze 
taşımanın önemli 
olduğunu belirten 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, kopuz, saz, 

bağlama tellerinin 
Türkçe'nin özünü 
yansıttığını dile 
getirdi. Başkan 
Keskin, "Cumhuriyet 
Türkiye'sinde 
Türk $az şairliğini, 
aşıklık geleneğini 
uzun yıllar Konya 
Aşıklar Bayramı'nı 
düzenleyerek Feyzi 
Halıcı yaşatmıştı. 
Feyzi Halıcı, 3 yıl 
önce bir yazı ile 
bu geleneği 
sürdürmeyi Yıldırım 
Belecjiyesi'ne tevcih 
etmiştir. Yıldırım 
Belediyesi, 3. 
Türkiye Aşıklar 
Bayramı'nı 2 yıldır 
gerçekleştirmektedir. 
3 gün sürecek 
olan yarışmalarda 
gündüz aşıklık 
geleneğinin değişik 
dallarında yarışmalar 
yapılacak olup, 
akşamları ilk gün 
Ahmet Taner Kışlalı 
Meydam'nda, ikinci 
ve üçüncü gün ise 
Barış Manço Kültür 
Merkezi'nde yarış
maya katılan aşıklar 
sahne alacak" dedi. 
Türk edebiyatında 
en önemli dalı 
emsil eden halk

edebiyatının tüm 
zenginlikleriyle 
yaşatılması için 
düzenlenen yarışma
da en iyi performansı 
sergileyen aşığı 
araba ile ödüllendire
ceklerini ifade 
eden Keskin, "Bü 
yarışmanın Oscar 
havasında olması için 
birinci gelen aşığa 
sıfır kilometre otomo
bil, İkinciye dizüstü 
bilgisayar, üçüncüye 
ise bağlama verile
cektir. Elemeler 
sonucu finale kalan 
tüm aşıklara birer 
plaket ve çeşitli 
hediyeler takdim 
edilecektir" 
diye konuştu.

AK Parti Bursa 
Milletvekili 
Faruk Ambarcıoğlu 
da, Yıldırım 
Belediyesi'nin 
Aşıklar Bayramı'nı 
düzenleyerek 
bir ilke imza 
attığını 
kaydetti.
Ambarcooğlu, 
"70 milyon insanı 
bu tür etkinliklerle 
buluşturmak lazım. 
Halk ozanlığı 
bu faaliyetlerle 
canlanacak" 
şeklinde konuştu. 
Konuşmaların 
ardından Aşık 
Cemal Divani ve 
Aşık Temel Turani 
karşılıklı atıştı
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Deniz yatağından 
denize düşen gencin 

cesedi bulundu
Giresun’dan Gemlik’teki akrabalarının 
yanına iş bulmak için gelen İskender 
Aygül, akrabaları ile birlikte gittiği İznik 
Gölü’nde serinlemek için göle girmiş ve 
deniz yatağından düşerek gözden kaybol
muştu. Zodyak botlar ve 14 balık adamın 
katıldığı arama çalışmaları sonunda 
Aygül'ün cesedine ulaşıldı. Sayfa 2’de

Kaymakamlık ve Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde ikinci zeytin konulu toplantı yapıldı

Zeytin Hali’nde
zeytin toplantısı

▼ Gemlik Kaymakamlığı 
ve Gemlik Ticaret Borsa- 
sı’nın ev sahipliğinde 
zeytinle ilgili ikinci toplantısı 
Toptancı Zeytin Hali’nde 
yapıldı. Toplantıda, 
Gemlik Zeytin üreticisinin 
ve zeytin hali esnafının ilk 
defa aynı çatı altında ciddi 
ve ılımlı bir ortamda ortak 
geleceklerini görüştükleri, 
çözümlere yönelik yol hari
tasının ortaya konduğu 
görüşü benimsendi.

Haberi sayfa 3’de

BiıMi' Belediyesi'ıııleıı 
Eşref Giire've sert yanıt

Önceki gün basın toplantısı düzenleyerek 
Büyükşehir Belediyesi’ni şert bir şekilde 
eleştiren Küçük Kumla Belediye Başkanı 
Eşref Güre’ye Büyükşehir Belediyesi 
Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
yapılan yazılı açıklama ile yanıt geldi. 
Başkan Güre’nin dün basın organlarında 
da yer alan konuşmasında vurguladığı 
konulara açıklık getirmek üzere 8 madde 
halinde yapılan açıklamada, “5216 sayılı 
Yasa ile birlikte Büyükşehir Belediyeleri 
nin görev ve yetkileri, TBMM tarafından 
yeniden belirlenmiştir. Sadece Bursa 
değil, diğer Büyükşehir Belediyeleri de 
aynı yasaya tabidir. Bu yasa, Büyükşehir 
Belediyelerinin gelirlerini düzenlemekte
dir. Yani, Bursa Büyükşehir Belediye 
si'nin tüm gelirlerine el koyma gibi bir 
yetkisi zaten bulunmamaktadır.” denildi.

Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bugün kendinize dikkat edin
Meteoroloji, bugün hava ısısının normalin 

üzerinde olacağını belirterek, gerekli olmadıkça 
sokağa çıkılmamasını istedi.

Hükümet, özürlü memurları izinli saydı.
Bugün, yaşlılar, kalp hastaları, solunum rahatsı

zlığı ve tansiyonu olanların evlerinden dışarıya çık
mamaları öneriliyor.

Dün, işyerinden sokağa çıktığımızda yüzü müze 
alev alev hava vuruyordu.

Doğanın dengesini yitirdikten sonra anormallik
ler başladı. Buna "Küresel Isınma" diyor bilim 
adamları.

Böyle anormal sıcağın yaşanacağı bir günde 
benim de ömrümden bir yaprak daha eksiliyor. 5’de

İlköğretim 
öğrencileri 

medyayı 
daha bilinçli 

izleyecek 
2007-2008 eğitim ve 
öğretim yılında ilköğ 
retim okulu öğrenci
leri için Medya 
Okuryazarlığı dersi 
eklendi. Eylül'de 
müfredata girecek. 
6, 7 ve 8. sınıflarda 
seçmeli ders olacak. 
Haberi sayfa 10'da

Güler; ‘Elektrik kesintisi söz konusu degiP
Elektrik tüketimine ilişkin olarak şu an bir sorun bulunmadığı açıklandı. 11’de

süper Yaz Kampanyası!

(StanJart ' PerFormans ' MİNİbüs' Kamyonet < Midibüs) 
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 11 75

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Deniz yatağından 
denize düşen gencin 

cesedi bulundu
Giresun dan Gemlik teki akra
balarının yanına iş bulmak için 

gelen İskender Aygül, akrabaları ile 
birlikte gittiği İznik Gölü’nde serin

lemek için göle girmiş ve deniz 
yatağından düşerek gözden kaybol

muştu. Zodyak botlar ve 14 balık 
adamın katıldığı arama çalışmaları 

sonunda Aygül’ün cesedine ulaşıldı
Orhangazi İznik Gölü 
-sahilinde deniz 
yatağından düşerek 
boğulan gencin 
cesedi 32 saat 
sonra bulundu. 
Bir ümitle bekleyen 
gencin yakınları 
ceset bulununca 
sinir krizi geçirdi. 
Geçtiğimiz pazar 
günü Gemlik'ten 
ailesiyle İznik Gölü 
kenarına pikniğe 
giden İskender 
Aygül (23), deniz 
yatağından suya 
düşmüştü.
Yüzme bilmediği 
için boğulan 
Aygül'ün cesedini 
bulabilmek için 
Bursa Sivil Savunma 
Arama Kurtarma 
Birlik Müdürlüğü ve 
Akut ekibi seferber

oldu.
Zodyak botlar 
ve 14 balık adamın 
katıldığı arama 
çalışmalarının son
rasında ceset önceki 
gece geç saatlerde, 
battığı bölgeden 
30 metre ileride 
bulundu.
Cumhuriyet 
Savcılığı olayla 
ilgili soruşturma 
başlatırken, 
ümitle bekleyen 
aile fertleri cesedin 
bulunmasıyla sinir 
krizleri geçirdi. 
Giresun'dan iş 
bulmak amacıyla 
Gemlik'e gelen 
İskender Aygül'ün 
cesedi, yapılan 
otopsinin ardından 
ailesine teslim 
edildi.

Belediye Hizmet Binası’nın yapımına baş andı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
11 Eylül İlköğretim 
Okulu yanında bulu
nan arsanın Belediye 
tarafından kamu
laştırılmasından 
sonra başlatılan 
çalışmalar içinde 
inşaat ihalesi yapılan 
arsada temel çalış
maları sürüyor. 
Yumurtacı 
Mühendislik İnşaat ve 
Limitet Şirketi tarafın
dan ihalesi alınan 
280 metrekarelik 
birinci belediye 
hizmet binası zemin 
artı iki kat olacak. 
Birinci katında 
Sağlık Ocagı'nın yer 
alacağı hizmet binası 
nın üst katlarında ise 
Halk eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'ne bağlı 
birimler yer alacak. 
Özellikle Osmaniye, 
Eşref Dinçer ve yakın 
mahallelerde oturan 
vatandaşların diğer 
sağlık ocaklarına 
gitmeden yakınların
daki hizmet binasında 
yer alacak sağlık 
ocağından faydalan
maları sağlanacak. 
Asansörlü olacak 
binanın yapımcı 
firma tarafından 
6 ay içinde bitirilerek 
teslim edileceği 
öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Parti 6 ncı sıra Bursa Milletvekili adayı Emir Birgün, Küçük Sanayi Sitesi’nde esnafın dertlerini dinledi

jemlikli milletvekili adayı Birgün’den Sanayi Sitesi esnafına ziyaret
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
22 Temmuz 2007 
günü yapılacak olan 
milletvekili seçim
lerinde Cumhuriyet 
Halk Parti Bursa 
Milletvekili adayların
dan Gemlikli Emir 
Birgün, Gemlik 
Küçük Sanayi 
Sitesi’nde esnafı 
ziyaret etti. İktidar 
hükümetini 
Birgün'e şikayet 
eden esnaflar, "Biz 
dibe vurduk halimizi 

soran yok. Seçim 
öncesinde bizi 
vaatlere boğan AKP 
yine kapımıza aynı 
vaatlerle geliyor. 
Seçim sonrası 
nereye kayboldular? 
Kapılarını çaldığımız
da neredeydiler? 
Bu yıl bizden destek 
göremeyecekler!" 
şeklinde konuştular. 
Gemlik Küçük Sanayi 
Sitesi'ni ziyaret eden 
Emir Birgün'e iktidarı 
şikayet eden esnaflar 
AKP'nin bir önceki 

seçimlerde verdiği 
vaatlerin hiçbirinin 
gerçekleşmediğini 
belirterek, 
"Kiralarımızı ödeye
mez hale geldik. 
Banka kredisiyle 
ayakta durmaya 
çalışıyoruz, vergiler
imizi bu kredilerle 
ödüyoruz. Kimsenin 
kapısını çalamıyoruz. 
Karşımızda muhatap 
yok. Bizi sahipsiz 
bırakan hükümeti biz 
de sahipsiz bıraka
cağız. Bu yıl oylarımız 
CHP'ye" dediler. 
KOBI’LERE KDV 
İNDİRİMİ
Gemlik Küçük Sanayi 
esnafını teker teker 
ziyaret ederek dert
lerini dinleyen CHP 
Milletvekili adayı Emir 
Birgün, "Bir ülkede 
ticarethaneler vergisi
ni banka kredisiyle 
ödüyorsa o ülkenin 
ekonomisinde büyük 
sorunlar var demek
tir. KOBİ'ler ekono
minin itici güçleridir 
ve desteklenmeleri

»t etti

gerekmektedir.
CHP'nin bu doğrultu
da çalışmaları arasın
da, KOBİ'leri uygun 
faizli işletme ve 
yatırım kredileriyle 
destekleme, KDV 
indirimi ve enerji gir
disi maliyetlerini 
dünyayla rekabet 
edebilecek düzeye 
indirme, yer almak
tadır" diye konuştu. 
KOBİ'lerin teknik ele

man sıkıntılarına da 
değinen Birgün, 
eğitim sisteminde 
yapılacak olan yeni
liklerle bu sorüna da 
çözüm getirecek
lerinin altını çizdi. 
Ortaokulu bitiren 
gençlerin üçte ikisi 
nin mesleki ve teknik 
uzmanlık enstitüleri 
ne yerleştirileceğini 
ve bu sayede 
KOBİ’lerin bu sıkın

tılarının da 
bertaraf edileceğini 
söyleyen Birgün, 
"Görüldüğü üzere 
ekonomi, eğitim, 
yargı, dış ve iç 
politika, hepsi 
birbiriyle sinerjik 
etkiyle çalışan bir 
sistemi getirip 
huzurlu ve refah 
bîı fürkiye 
temelleri atacağız" 
dedi.
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Kaymakamlık ve Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde ikinci zeytin konulu toplantı yapıldı

Zeytin Hali’nde Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

zeytin toplantısı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Kaymakamlığı 
ve Gemlik Ticaret 
Borsası’nın 
ev sahipliğinde 
zeytinle ilgili ikinci 
toplantı yapıldı.
Toptancı zeytin halinde 
düzenlenen toplantıya 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Tarım İlçe 
Müdürü Dr. İbrahim 
Çetin, Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu ile 
yönetimi ve üyeleri, 
Karacabey Ticaret 
Borsası Başkanı ve

Geneı'Sek referC 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik. 
Zeytin Hali Esnafı, 
Tüccarlar, Köy 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifleri 
Yöneticileri, çeşitli 
köylerden zeytin 
üreticileri ile 
Gemlik'te zeytinciliğin 
duayenlerinden olan 
Adem Minare katıldı. 
Toplantıda Gemlik 
zeytininin bugünü 
ve geleceği ciddi bir 
ortamda üretici ve 
tüccar tarafından 
ele alındı.
MENŞEİ İŞARETTEN 
DOĞAN HAKLAR 
TAKİP EDİLMELİ 
Toplantıda konuşan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Gemlik 
zeytininin var olan 
menşei zorunluluğu
nun ve haklarının 
daha da geç kalın
madan uygulan
masının gerektiğini 
ve bu hassas konuda 
yerel yönetimler dahil 
herkesin üzerine 
düşen sorumluluğu 
yerine getirmesi 
gerektiğini vurgula
yarak, mevcut 
bu hakka sahip 
çıkılmasının 
önemine değindi. 
DIŞ PAZARA 
YÖNELMELİYİZ 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu'da 
yaptığı konuşmada, 
esnafın iç pazarda 
artık sıkıştığını ve 
bu sıkışmanın 
önünü açmanın 
yolunun ihracata 
yönelmekten 
geçtiğini belirterek, 
bu amaçla kurulması 
planlanan Gemlik 
Zeytin ve Zeytin 
Yağ İthalat İhracat 
ve Pazarlama A.Ş. nin 
tanıtımını yaptı.____

YozıYORUM

BİRLİK ÜRETİCİNİN 
HAKKINI KORUYACAK
S.S. Karacaali Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkan 
yardımcısı Çiftçi örgüt
leri Uzmanı Mahmut 
Turhan, üretici gözüyle 
Gemlik zeytininin 
bugünü ve geleceği 
başlıklı görsel sunumu 
ile zeytin üreticisinin 
bugünkü mali duru
munu, zeytin sektö 
ründe Gemlik zeytinini 
bekleyen tehlikeleri ve 
riskleri, üretici birliği 
nin gerekliliğini, coğra 
fi işaretin tescilinden 
doğan hakların uygula
maya konulmasının 
zamanının geldiğini, 
üretici birliğinin bu 
menşei tescil ile ilgi 
uygulamalardaki huku
ki rolünü ve Gemlik, 
Ticaret Borsasından 
üretici olarak beklenti
lerini anlattı.
Gemlik zeytin üreticisi 
nin sorunlarının çözü 
mü mümkün Dış 
pazarlara açılmada 
kaliteli ve süreklilik arz 
eden üretimin şart 
olduğunu vurgulayan 
Mahmut Turhan, 
üretici vasıtasıyla ve 
sözleşmeli üretim 
modeli ile ihracata 
yönelik kaliteli zeytin 

üretiminin yapı'ıabTıe- 
ceğini vurguladı.
Mahmut Turhan, kuru
luş çalışmalarını yap
tıkları Gemlik Zeytin 
Üretici Birliği ile 
Gemlik Ticaret Borsası 
ve yeni şirketi ortak 
amaçla çalışmaya ve 
barışçıl ortamda işbir
liği yapmaya davet etti. 
Bu 3 kurum ve yerel 
yönetimlerinde dahil 
olabileceği bir denetim 
ve çalışma komisyonu 
ile Gemlik zeytini 
coğrafi işareti tescili 
ve ilanından doğan 
hakların tecavüzlere 
karşı korunmasının ve 
tescilin duyurulmasına 
yönelik yapılması gere 
ken duyuru, tanıtım, 
bilgilendirme, reklam 
gibi görevlerin tüm 
ülke çapında yapıla
bileceğini söyledi. 
Mahmut Turhan, 
Gemlik zeytininde 
menşei işaret tescili ve 
ilanının 2003 yılında 
Gemlik Ticaret Borsası 
tarafından yapıldığını, 
boşa gecen 4 yılın 
üreticiye zarar olarak 
yansıdığını, üretici 
için bıçağın kemiğe 
dayandığını vurgula
yarak, "Mevcut hak
larımızı korumaya 
yönelik önlem alın

mazsa Gemlik zeytin 
üreticisini kötü günler 
bekliyor.
Zeytin Üretici 
Birliği’nin menşei 
işaretin tescilinden 
doğan haklara hukuk 
yolu ile müdahil oluna 
bilir, bu konuda 
sorumluluk taşıyan 
tüm kurumların ve kişi
lerin kişisel düşüncele 
rini bir kenara bıraka 
rak ortak çalışmaya 
dahil olma mecburi 
yetinde dirler" dedi.
İHRACATA YÖNELİK 
YENİ ÜRETİM 
TEKNİKLERİ 
DENENMELİ 
Toplantının onur 
konuğu ve zeytinciliğin 
duayeni Prof. Adem 
Minare ise, mevcut 
salamuralı üretim 
tekniğinin ihracata 
yönelik geliştirilmesi 
gerektiğini belirterek, 
bu konuda yaptığı 
çalışmaları ve şahsi 
deneyimlerini dinleyi
ciler ile paylaştı. 
Gemlik zeytini için 
büyük bir deneyim ve 
bilgi hâzinesi olan 
Adem Minare'nin, 
Gemlik zeytin 
üreticileri birliğinin 
yapacağı eğitim ve 
arge faaliyetlerinde 
yol gösterici olmasının 
gerekliliği de 
vurgulandı.
Gemlik Zeytin 
üreticisinin ve . 
zeytin hali esnafının 
ilk defa aynı çatı 
altında ciddi ve ılımlı 
bir ortamda ortak 
geleceklerini görüştük
leri, çözümlere 
yönelik yol haritasının 
ortaya konduğu ve 
taraflarca benim
sendiği toplantı, 
benzer toplantıların 
devamının gelmesi 
dilekleri ile 
sona erdi.

Bunlar insan değil...
Şunu kabul edelim..
Dünyanın en zor işi canlı bombayı durdur

maktır..
Erkek veya kadın.. Ölerek öldürmeye karar 

vermiş..
Vücudunun un ufak olacağını bilerek bom

baları beline sarmış.. Kim ne yapabilir 
ki..Terörün en aşağılık yüzü bomba ve 
mayındır.. Başa çıkmak için lanet okumak.. 
Alçaklar demek..

Aşağılık bir eylem olarak ilan etmek yet
miyor.. İktidarın bir politikası olması gereki 
yor.. Var mı? Yok..

4.5 yıldır iktidarda olanlara şu sorulabilir: 
Ne yaptınız?

Abdullah Öcalan 1999 yılında yakalandı..
PKK resmen dağıldı..

Kuzey Irak'a sığındı.. Sonra ne oldu?
Bir hiç...
2004 yılına kadar sessiz kaldılar..
Yeniden derlenip toparlanmaya çalıştılar..
Bu surede biz ne yaptık? Hiçbir şey..

i AKP iktidarı bu sorunu yok saydı..
Görmezden geldi..

Hep böyle devam edecek sandı..
2004 yılından sonra ufak tefek eylemler . 

başladı..
2006'nın yaz aylarında hız kazandı.. 

Hatırlayın..
Her gün şehit haberleri geliyordu..
Her gün cenaze törenleri..
ABD'den yardım istedik..
Araya Hain Barzani'yi sokmaya kalktık 
Peşmergeler PKK'ya hâkim olsun.dedik..

Ortalık duruldu, ama mayıs ayında 
saldırıların başlayacağı belliydi..

Bu yüzden Ankara'daki saldırı sürpriz
I olmadı..

Adana'da yakalanan canlı bomba da..
Bir süre önce İstanbul'da da yakalandı..

Başka illerde de..
Şimdi diyeceksiniz ki nereden biliyorsun? 
Genelkurmay Başkanı söyledi.. Defalarca.. 
Mayıs ayında PKK saldırıları başlayacak 

dedi..Şimdi de devam edecek diyor..
Bir başka tartışma konusu daha var.. 

Deniliyor ki Genelkurmay Başkanı
Büyükanıt'ın patlamadan hemen sonra olay 

yerine gitmesi doğru muydu..
Saldırılar sürecek diye demeç vermesi..
Evet doğruydu..
Ne yani.. PKK militanı Ankara'nın göbeğini 

kana bularken
PKK ile savaşı sürdüren ordunun komutanı 

ilgisiz mi kalsaydı?
Kokteylden çıkıp evine mi gitseydi?
O zaman da eleştirilmez miydi?
Bence iyi yaptı.. Hem de çok iyi. > 
Dönelim PKK'ya.. Kürt sorununa..

Güneydoğu sorununa..
1985 yılından beri uğraşıyoruz..
Çok büyük ilerlemeler sağlandı ama sonuç 

alınmadı.. Niye mi?
Siyasetçiler bu meseleye kafa yormuyor da 

ondan..
Açılım getirmiyor, çözüm üretmiyor..
Olayı askerin üzerine yıkmış seyrediyorlar..
Siyasetçiler anlamadı..
Anlamak işlerine gelmedi..
Aslında çözüm üretmeyi değil, siyaset yap

mayı seçtiler..Ucuz oy avcılığını..
Çözüm üretmesi gerekenlerden her saldırı 

sonrası aynı sözü duymaktan bıktık: Lanet 
olsun..

Bir kere de başka bir şey söyleyin..
Yol gösterin.. Yol...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Tariki Emirsullan ban ta Aşın sıcaklar asfalt
Bursa'da 6 asırdan 
bu yana ayakta 
duran tarihi 
Emirsultan 
Hamamı, Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü 
tarafından restore 
edilerek müze 
haline getirilecek. 
Bursa'nın Emirsultan 
semtinde Yıldırım 
Beyazıt'ın kızı ve 
Emir Sultan 
Hazretlerinin eşi 
Hundi Sultan tarafın

dan 1426 yılında yap
tırılan tarihi hamam, 
artık yeni bir kimlik 
ile Bursa halkıyla 
buluşacak.
Büyük bölümü özel 
mülkiyete ait olan 
hamam, geçen 
sene Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü 
tarafından 
kamulaştrıldı.
610 metrekare alana 
sahip olan tarihi 
yapı, restorasyonun 

ardından müze haline 
getirilecek.
İhaleye çıkarılan 
hamamda onarım 
iki gün sonra 
yapılacak yer 
tesliminin ardından 
başlayacak.
Restorasyon çalış
maları için 600 
bin YTL harcanacak. 
Daha önce 1622, 
1670 ve 1712 
yıllarında onarılan 
tarihi mekan bu

oluyor
sefer müze olarak 
hizmet verecek. 
Halı, kilim, şamdan 
gibi tarihi değere 
sahip eşyaların 
sergileneceği müze, 
kasım ayı sonunda 
faaliyete geçirilecek. 
Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü yetkilileri, 
hazırlanan projelerle 
bölgede bu tür 
faaliyetlerin 
sürdürüleceğini 
belirtti.

Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanlar hortumla ıslatılıyor
Aşırı sıcaklardan hayvan
lar da nasibini alıyor.
Bursa Hayvanat Bahçesi'n 
de 40 dereceyi bulan 
sıcaklardan etkilenen 
hayvanlar, bakıcıları 
tarafından hortumla 
serinletiliyor.
Bursa Zoopark'ın 
sakinleri, aşırı sıcaklar 
nedeniyle gölgeliklere 
sığınırken, ayılar, 
geyikler ve su kuşları 
gün boyu havuzda 
kalmayı tercih etti.
Çöl sıcaklarının bunalttığı

develer ve atlar da 
bakıcıları tarafından 
hortumla ıslatılarak 
serinletildi.
Bakıcıların su sıkması 
ile suya doğru hareketle
nen develer saatlerce 
su altında kaldı.
Zoopark'ta aslanlar ve 
maymunlar ise sıcaktan 
korunmak için ağaç 
altındaki gölgeler ve 
kendileri için özel 
olarak hazırlanan 
çardaklarda sıcaklardan 
korunuyor.

Balıkesir'in 
Bandırma İlçesi'nde 
40 dereceye yak
laşan sıcak hava 
sebebiyle, karayol- 
larındaki asfaltlarda 
erime meydana 
geldi.
Bandırma'da aşırı 
sıcak hava nedeniyle 
Balıkesir, Bursa 
ve Çanakkale 
karayollarındaki 
asfaltların erimesi 
sürücülere zor anlar 
yaşattı. Sıcaktan 

dolayı üzerindeki 
zifti eriyen yolların 
kayganlaşması 
sonucu kaza 
yaşanmaması 
için sürücüler 
araçlarım yavaş 
kullanıyorlar.
Eriyen yolların 
kaza tehlikesi oluş
turduğunu ifade 
eden sürücüler, 
lastiklere yapışan 
ziftin de sıçrayarak 
araçlarına 
yapıştığını belirttiler.

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 / BURSA 
Tel: [0.224|51î 32 32-Far [0.224)513 35 75
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Büyükşehir Belediyesinden 
Eşref Güre’ye sert yanıt
Büyükşehir Beledi 
yesi Basın Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü’n 
den yapılan yazılı 
açıklamada, önceki 
gün basın toplantısı 
düzenleyerek Büyük 
şehir Belediyesi’ni 
şert bir şekilde 
eleştiren Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre’ye bu kez 
Büyükşehir Bele 
diyesi’nden sert 
cevap geldi. 
Küçükkumla Beledi 
ye Büyükşehir 
Belediyesi Basın ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nün 
açıklaması şöyle: 
“Başkan Sayın 
Eşref Güre'nin 
beldede halka açık 
olarak düzenlenen 
bir toplantıda yaptığı 
ve dün bazı basın 
organlarında da yer 
alan konuşmasında 
vurguladığı konulara 
açıklık getirmek 
üzere bu açıklamanın 
yapılması uygun

I görülmüştür: 
T- Sayın Eşref Güre' 
nin, "Büyükşehir 
Belediyesi, Küçük 
Kumla Belediyesi'nin 
tüm gelir kaynakları
na el koydu" iddiası 
gerçek dışıdır. 
Uzun yıllardır bekle
nen ve yerel yöne
timlerde reform 
olarak nitelendirilen 
5216 sayılı Yasa ile 
birlikte Büyükşehir 
Belediyelerinin görev 
ve yetkileri, TBMM 
tarafından yeniden 
belirlenmiştir. 
Sadece Bursa değil, 
diğer Büyükşehir 
Belediyeleri de aynı 
yasaya tabidir.
Bu yasa, Büyükşehir 
Belediyelerinin 
gelirlerini düzenle
mektedir. Yani, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin tüm 
gelirlerine el koyma 
gibi bir yetkisi zaten 
bulunmamaktadır. 
5216 sayılı kanunun 
getirdiği düzenleme 
lerle ilgili muhatap 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi değil, 
TBMM'dir.
2- Sayın Eşref Güre 
tarafından belde 
giri şine astırılan 

pankartta "Ana 
cadde temizliği, 
çöiplerin toplanması 
tamamen Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
yetki ve sorumluluk- 
larındandır" ibaresi 
yeralmaktadır.
Halbuki sözkonusu 
işler ilçe belediyesi 
nin görev ve sorum
luluk alanındadır. 
Bu durum, Sayın 
Güre'nin, belde, 
ilçe ve Büyükşehir 
belediyelerinin görev 
ve sorumluluklarını 
dahi bilmediğini 
ve henüz öğre 
nemediğini açıkça 
göstermektedir. 
3-Sayın Eşref Güre, 
Nacaklı kaptajında 
su olmadığını ve 
buna rağmen 
BUSKİ'nin 26 milyon 
YTL'ye Nacaklıdan 
Küçükkumla'ya su 
borusu döşediğini 
ifade edilmiştir. 
Sayın Güre, ayrıca, 
bu işte bazı 
müteahhitlerin 
zengin edildiğini de 
öne sürmüştür.
Sayın Başkan, 
bu konuda da 
kamuoyuna yanlış 
bilgi vermiştir.
Aynı işi kendisinin 
5 milyon YTL 'ye 
yapacağını söyleyen 
Başkan, isale hattı 
inşaat bedelinin 
26 milyon YTL değil, 
1.7 milyon YTL 
olduğunu ya 
bilmemektedir, ya da 
kamuoyuna yanlış 
bilgi aktarmayı 
tercih etmiştir. 
Diğer taraftan, 
ihaleler Kamu İhale 
Kanunu'na uygun 
olarak açık ve şeffaf 
olarak yapılmaktadır. 
4- Suyun olmadığı 
belirtilen Nacaklı 
Kaptajından, Gemlik 
Arıtma Tesisleri'ne 
2006 yılında ortalama 
2 milyon 200 bin 
metreküp su getiril 
miştir. "Nacaklı 
Kaptajı'nda su yok 
diyen" Başkan 
Güre bu sözüyle de 
kamuoyuna yanlış 
bilgi vermiştir.
5- Küçük Kumlada 
23 Haziran 2006 
tarihinde içme suyu 
amaçlı 2 adet kuyu 
ihalesi yapılarak, 

yaklaşık 40 metre 
kuyu açılmasına 
rağmen, sayın Eşref 
Güre "Beni köylü ile 
muhatap etmeyin" 
diyerek, çalışmalara 
destek olmamıştır.
6- Yine Pınarbaşı 
kaynağından Küçük 
Kumla Su Depo 
su'nun beslenmesi 
amacıyla ishale 
hattı çalışmasına 
başlanmak istenmiş, 
ancak Belediye 
Başkanı Güre 
sulama suyundan 
mahrum kalacağı 
kaygısıyla köylünün 
tepki göstereceğini 
belirtip, bunu 
göğüsleyemeyeceği- 
ni ifade ederek, 
çalışmaları 
engellemiştir. 
7-5216 sayılı 
yasanın yürürlüğe 
girmesinden bu 
yana Küçük 
Kumlada personel 
gideri hariç 
BUSKİ tarafından 
bakım ve onarım 
için 763 bin YTL'lik 
yatırım yapılmıştır.
8- Küçük 
Kumla Belediyesi'nin 
2 km ’lik sahil düzen
lemesi çalışması 
ilçede bu yıl 
içinde doğalgaz 
çalışmalarına 
başlanacağından 
aynı yerlerin bir 
daha kazılıp, gerek
siz masraftan kaçın
mak amacıyla erte
lenmiştir. Abdullah 
Arslan Caddesi'nde 
kaldırım ve tretuvar 
çalışması yapılmıştır. 
9- Büyükşehir 
Belediyesi sınırlarını 
kapsayan ulaşım 
entegrasyon projesi 
kapsamında, 
daha önceden 32 
minibüsle sağlanan 
yolcu taşımacılığı, 
dönüşüm sonrası 
16 otobüsle 
yapılmaktadır.
Yolcu sayıları, uygu
lanan yeni sistemle 
birlikte bilgisayar 
ortamından takip 
edildiğinden dolayı 
ihtiyaca göre yaz 
dönemiyle birlikte 
sefer yapan otobüs 
sayısı bir adet 
artırılmıştır. Kamu 
oyuna saygıyla 
duyururuz.

Aşırı sıcaklar 
hafta sonuna 

kadar 
etkili olacak

Sıcaklık değerlerinin, 
son 25 yılın Haziran 
ayı ortalamalarının 
üzerine çıkacacağı 
belirtiliyor.
Boğucu sıcaklar 
hafta sonuna 
kadar etkili olacak. 
Buna göre, bazı 
merkezlerde gün 
içinde gölgede 
ulaşılacak değerler 
şöyle olacak: 
Ege Bölgesi'nde; 
İzmir 41, Aydın 
45, Manisa 43 
derece.
Akdeniz Bölgesi'nde; 
Antalya 40, 
Adana 42 derece. 
Marmara'da Bölge 
si'nde; İstanbul 39, 
Balıkesir ve Edirne 
42, Bursa 40 derece 
İç Anadolu Bölge 
si'nde; Ankara 
ve Çankırı 38, 
Konya 37 derece. 
Batı ve Orta 
Karadeniz'de;
Karabük' 40, 
Amasya 38, Tokat ve 
Bolu 36 derece.

>• ____ Dünkü gazetemizin üçüncü sayfasında yayınlananDÜZELTME başlığı hatalı yazılmıştır. ‘Otobüsleri küçültüp, 
------------------- insanları paket yaptılar’ şeklinde düzeltiriz.

Bugün kendinize dikkat edin
Bugün benim doğum günüm.
Devletin bana verdiği kimlikte ise Tem 

muz ayının 4’ü yazılı. Ama, annem beni, 27 
Haziran Kadir Günü dünyaya getirmiş.

O nedenle adımın da ‘Kadir’ olmasını 
istemişler. Ne var ki nüfus memuru yazar 
ken “Kadri” yazmış.

Sözlükte ‘Kadir’ de ‘Kadri’ de “değer” 
anlamını taşıyor.

Kadir Gecesi’nin değerli bir gün oldu 
ğundan bu tanımlama yapılmış.

Sıcaklardan başladık, doğum günüme 
geldik.

Kime ne benim doğum günümden.
Herkes bir gün doğar, yaşar ve ölür...
Önemli olan yaşarken iz bırakmaktır.
İz bırakanlardansanız, yaşarsınız.
Bu dünyadan göçüp giderken, 

Hoca’nın, “Bu merhumu nasıl tanırsınız” 
sorusuna verilen yanıt gibi, ”iyi tanırız” 
derler. Sonra kara toprağa girer ve unutu
lanlardan olursunuz.

Bugün kendinize dikkat edin.
“Gereksiz yere sokağa çıkmayın.” diyor 

uzmanlar.
Canınızı seviyorsanız, uyarılara uyarsı 

nız.
Yoksa, bir sıcak uğruna kara toprağa 

girersiniz.
Doğanın dengeleriyle oynamak sakın

calıdır.
İnsanoğlu doğayı hoyrat kullandı.
Şimdi, onun öfkesi ile karşı karşıyayız.
Allah beterinden korusun.

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
YAZ KURSU AÇILIYOR

M
KİMLER KATILABİLİR ?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR?
Yüzme branşı haftada 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR ?
KURS ÜCRETİ AYLIK (24) SAAT
Yüzme 160 YTL.

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR ? 
1.Dönem : 2 Temmuz - 27 Temmuz
2.Dönem : 30 Temmuz - 24 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM ?
18 Haziran 2007 tarihinden itibaren
okulumuza gelerek kursa kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel: 513 50 84 web: 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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TBMM’nin iletişim 
altyapısı yenilenecek

Kadınlar seçim beyannamelerini inceliyor
TBMM’nin, "Meclis 
Enformasyon ve Tele 
komünikasyon Sis 
temleri Projesi" (MET 
SİS) kapsamında ile 
tişim altyapısı yenile 
necek. Proje ile Mecli 
sin veri, ses ve görün 
tü sistemleri tek çatı 
altında toplanacak. 
METSİS Projesinin 
hayata geçmesi için 
10 ayrı alt proje oluş
turuldu. Veri İletişimi 
Projesiyle; internet 
ve intranet yapısı için 
kullanıcı başına 100 
Mb/s iletişim hızı sağ 
lanacak. Bu sistem 
toplam 4000 kullanı 
cıya ulaşacak 
Bu iş için yüksek 
kapasiteli anahtarla- 
ma cihazları kullanıla
cak. Ayrıca Meclis 
içindeki her noktaya 
internet ve intranet 
bağlantısı kurularak, 
kablosuz olarak da 
bağlantı sağlanacak. 
Ses iletişimi konusun 
da, analog, sayısal, 
İP karışımı hibrid 
modelli ve 4000

Kavurucu sıcaklar 
siyaseti de vurdu

Son günlerde yaşamı 
olumsuz yönde etkile 
yen çöl sıcakları siya 
seti de olumsuz yön 
de etkiledi.
Batman'da parti ve 
adayların seçim çalış
maları aşırı sıcaklara 
takıldı. 40 dereceyi 
aşan sıcaklık sebebiy 

I le adaylar ilçe ve köy 
i gezilerini yapmak için 
i akşam saatlerini ter- 
I cih ediyor. Gündüz 
I saatlerinde ise parti 
I ler tarafından açılan 
I seçim lokalleri boş 
I kalıyor. Vatandaşların 
■ gündüzleri sıcaklar 
I sebebiyle seçim lokal 
I lerine uğramadıklarını 
11 söyleyen partililer, I akşam saatlerinde ise 
11 seçim lokallerinin 
I dolup taştığını belirli tiyor. Demokrat Parti 
|| (DP) Batman l.sıra 
| Milletvekili adayı 
| Faris Özdemir, par- 
I tililere gündüz sıcak- 11 larında gelmemeleri 
İL konusunda uyarıda 
|| bulundu. Özdemir, 
|| seçim tarihinin yanlış 

abone kapasiteli yeni 
bir telefon santrali 
kurulacak. Kablolama 
alt yapısıyla kurula
cak telefon santralin 
de, 2 bin aboneye 
üstün özellikli 
telefon setleri 
verilecek.
Bu sayede iletişim 
kalitesi yükselecek. 
Görüntü iletişiminde; 
Meclisin her PC 
kullanıcısı aynı 
zamanda kapalı 
devre TV yayınlarını 
ve özellikle Meclis 
TV'yi çok net 
izleyebilecek.Çevre 
güvenliği amaçlı yeni 
kurulacak güvenlik 
kameraları da bir 
merkezden izle 
nebilecek ve yönetile 
bilecek.Tüm kablola- 
manın ve omurga 
cihazlarının merkezi 
durumunda olacak 
bir sistem salonu ku 
rulacak ve bu salon 
her bakımdan güven
li, iklimlendiril miş, 
yedekli bir anlayışla 
düzenlenecek.

olduğunu ve bunun 
parti liderlerinin day
atması sonucu vuku 
bulduğunu belirterek, 
"Aşırı sıcaklar sebe
biyle seçim çalış
malarımız sekteye uğ 
ruyor. Ben partilileri 
uyardım. 'Gündüz 
kimse seçim çalışma 
sı yapmasın.' diye. 
Allah korusun. Bir 
dostumu, bir arkadaşı 
mı, bir partili yandaşı 
mı sıcaklardan kay
bettiğim zaman be 
nim için ne o milletve 
killigi ne de siyasetin 
önemi kalır. Partililere 
sesleniyorum. Hiç 
kimse için canınızı 
ortaya atmayın. Sizin 
hayatınız bizim için 
önemlidir, öğle sıca 
ğında kimse benim 
için oy toplamaya 
çalışmasın” dedi 
AK Parti İl Başkanı 
Ömer El ise sıcak
ların sadece seçim 
lokallerini etkileme 
diğini mitingleri de 
olumsuz etkilediğini 
belirtti.

Aday listelerinde bek
lendiği ölçüde kadın 
adaya yer vermemekle 
eleştirilen siyasi par
tiler, kadın örgütleri 
tarafından seçim 
beyannameleriyle de 
mercek altına alındı. 
Bıyıklı kadınlar kam
panyası ile gündeme 
gelen Ka-Der bütün 
partilerin seçim 
beyannameleri açık
landıktan sonra 
görüşlerini kamuoyuy- 
la paylaşacak. Seçim 
beyannamesini açık
layan AKP, kadın 
sorunları konusunda 
yapacaklarından çok 
yaptıklarını anlatırken, 
kadın sorunlarını da 
sadece aile içi şidde
tle sınırlı tuttu. AKP 
“aile içi şiddet, töre ve 
namus cinayetleri ile 
mücadelede ‘sıfır 
tolerans'la hareket 
edildiği”ni belirtirken 
CHP'nin beyanname 
sinde de benzer 
ifadeler yer aldı. CHP 
beyannamesinde ‘sıfır 
hoşgörü' başlığı altın
da “kadınlara uygu
lanan her türlü şid
dete, töreler gerekçe 
edilerek uygulanan 
vahşete karşı karar
lılıkla mücadele” 
edileceği ifade edildi. 
Çizgi film ve bilgisa
yar oyunlarını bile 
millileştirme iddiasın
daki MHP ise beyan

Erdoğan: "Fitne ve fesata fırsat vermeyeceğiz"
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
"Aramıza fitne ve 
fesat sokmak isteyen
lere fırsat vermeye
ceğiz" dedi. Başbakan 
Erdoğan, Niğde'de 
TOKİ anahtar teslimi 
ve bazı tesislerin 
ortak açılış törenine 
katıldı.
Erdoğan, törende 
yaptığı konuşmada, 
açılışını yapacağı 
tesisler arasında okul, 
sağlık ocağı, duble yol 
ve KÖYDEŞ gibi pro
jelerin bulunduğunu 
söyledi. Açılışların 
hepsine tek tek yetişe 
mediklerini belirten 
Başbakan Erdoğan, 
toplu konut alanında 
AK Parti hükümetinin 
çok önemli adımlar 

»»■ılrl» İlk »dnlOk »IymI kkiituI

ÇOK YAKINDA 
tim gazete^

namesinde kadın 
sorunları konusunda 
somut öneriler ve pro
jelerin ortaya 
koymadı.
AKP'NİN ŞİDDETE 
TEK ÇÖZÜMÜ 
KONUKEVİ SAYISINI 
ARTIRMAK 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından kamuoyuna 
açıklanan AKP'nin 
seçim beyannamesin 
de önümüzdeki 
dönemde yapılacaklar
dan çok yapılanlar 
anlatıldı. AKP'nin 
güçlü birey, güçlü aile, 
güçlü topum inşasına 
yönelik politikalarını 
sürdürmeye kararlı 
olduğu belirtilen 
beyannamede, aile içi 
şiddetin toplumun 
kanayan yarası 
olduğu kaydedilerek 
“aile içi şiddetle 
mücadele konusunda 
kapsamlı yasal düzen
lemeler gerçek
leşmiştir. Bu düzen
lemelerin hayata 
geçirilmesinin de 
takipçisi olan AKP, 
aile içi şiddet, töre ve 
namus cinayetleri ile 
mücadelede sıfır tole 
rans yaklaşımıyla 
hareket etmektedir." 
denildi. Bu konuda 
seferberlik başlatıldığı 
ve 2006-2010 dönemi
ni kapsayan şiddet 
eylem planı hazır

attığını söyledi. 
Erdoğan, "Bizim şu 
anda en çok hasretini 
çektiğimiz şey nedir? 
Birliktir, beraberliktir... 
Aramıza fitne ve 
fesat sokmak isteyen
lere fırsat vermeye
ceğiz" dedi. Bugüne

kadar yaptığı miting 
lerde ve ziyaret ettiği 
illerde bunu gözlem
lediğini belirten 
Erdoğan, bu konuda 
bir endişelerinin 
bulunmadığını 
vurguladı. Erdoğan, 
şöyle konuştu:

landığı belirtilen 
beyannamede, şiddet 
mağduru kadınlara 
yönelik tek vaat ise 
2007 yılı içinde kadın 
konukevi sayısının 
50’ye yükseltileceği 
oldu. Çalışan kadın
ların sorunlarına yö 
nelik çözüm öneri
lerinin bulunmadığı 
beyannamede, ev 
hanımlarının ürettiği 
ürünlerin satışından 
elde edilen gelirlerin 
vergiden muaf tutul
duğu hatırlatıldı.
AKP, önümüzdeki 
süreçte kadın ve aile 
konusunda faaliyet 
gösteren sivil toplum 
kuruluşlarının çalış
malarına destek verile 
ceğini de bildirdi. 
CHP'DEN İDDİALI 
PROJELER
Seçim beyannamesini 
açıklayan CHP ise 
kadın sorunlarına id 
diah projelerle yak
laştı. CHP, "kadınlar 
haklarını alacak, Türk 
kadını, ekonomide, 
eğitimde, siyasette 
haklarına kavuşacak, 
kimliğini bulacak’’ 
başlığı altında, kadın 
hakları ile ilgili tüm 
uluslar arası sözleşme 
lerin toplumsal yaşa
ma ve hukuk sistem
ine yansıtılacağı sözü 
verdi. AKP gibi kadın
lara yönelik her türlü 
şiddete, töre cinayet

lerine karşı mücadele 
de “sıfır hoşgörü”yle 
mücadele edileceği 
sözü veren CHP'nin 
beyannamesinde 
“Kadına Karşı Şiddet 
le Mücadele Ulusal 
Eylem Planı oluştu- . 
rup, kararlılıkla uygu
layacağız. Sığınma 
evlerini yaygınlaştıra
cağız, ücretsiz danış
manlık, psikolojik 
destek ve yasal 
yardım yapılmasını 
sağlayacağız” denildi. 
Beyannamede, fırsat 
önceliğinin cinsiyetler 
arası eşitliğin ayrılmaz 
parçası olarak kabul 
edildiği belirtilerek 
‘Çerçeve Eşitlik 
Kanunu' çıkarılacağı 
kaydedildi. CHP'nin 
kadınlara yönelik vaat
lerini ise “analık hakkı 
ödemesi, anayı işten 
çıkarmaya son, çalı 
şan analara çocuk 
bakım desteği, kadın 
sağlığı için özel önlem 
ler, tüm kız çocuk
larının eğitim hakkın
dan yararlanması, 
çocuk yaşta evliliğin 
çıkarılacak yasayla 
engellenmesi, kadın 
emeğine fırsat eşitliği” 
oluşturdu. CHP ayrı
ca evde, tarım ve or 
man işlerinde çalışan 
kadınların da iş kanu 
nu kapsamına alı
nacağı sözü verdi.

"Gözlerinizdeki 
tebessüm, bizim 
en büyük mutluluğu
muzdur. Bir, 'Allah 
razı olsun' deyin 
yeter. Çünkü biz bu 
yola, 'halka hizmet, 
Hak'ka hizmettir' di 
yerek çıktık. Biz 
milletin efendisi 
değiliz, biz milletin 
hizmetkarıyız. AK 
Parti iktidarında bu 
var. Onun için diyoruz 
ki, durmak yok, yola 
devam... Ne makam, 
mevki, ne para, 
pul, ne hemşehrilik, 
bunlardan dolayı 
değil... Yunus'un 
dediği gibi, ' 
yaratılanı severiz 
Yaradandan ötürü' 
anlayışıyla sizleri 
seviyoruz."
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Milletvekili maaşları yargıya taşındı YSK’dan RTÜK’e uyarı
Avukat Sedat Vural, 
Ankara 16.İdare 
Mahkemesi'ne 22 
Temmuz seçimleri 
öncesinde milletve 
killerine ödenen 
3 aylık maaşların 
iptali ve yürürlüğünün 
durdurulması 
başvurusu yaptı.
Vural, başvuru 
dilekçesinde, 
TBMM'nin aldığı se 
çim kararı uyarınca 
çalışmalarını sonlan 
dırdığı, Meclis Başka 
m Bülent Arınç'ın ise 
bunu başta kapanış 
kokteyli olmak üzere 
basın toplantısıyla 
duyurduğuna dikkat 
çekti. Avukat Vural 
başvuru dilekçesinde 
şunları dile getirdi: 
SİYASİ ETİĞE AYKIRI 
“Meclis'in 22 
Temmuz'a kadar hiç 
toplanamayacağı 
yani yasama görevi 
içerisinde bulunama 
yacağı; bu nedenle 
yapılan Anayasal 
yasama görevine 
bağlı olarak ödenen 
maaşların (ödenek 
ve yollukların), bu 
görevde bulunmadık
ları 15 Temmuz'dan 
ileriye dönük 
3 aylık maaşın 
Milletvekillerine öden

mesi öncelikle 
toplum vicdanında 
ve Demokratik Rejime 
güvende ciddi 
yaralar açacağı gibi 
Demokrasi Kültürüne, 
Demokratik Siyasi 
Etiğe, Hak ve Adalete 
ve de Anayasa ve 
Yasalara açıkça 
aykırılık teşkil 
edecektir.” 
ÖDEME YAPILMASI 
GÖREVİ KÖTÜYE 
KULLANMA 
Avukat Sedat Vural, 
yasalara göre 
seçimlerin yenilen
mesinden önce öden
miş maaşların geri 
istenmeyeceğine 
dikkat çekerek, 
“22 Temmuz 2007 
genel seçimi ile 
beraber yenilenecek 
Meclis üyelerinin, 
seçildikleri aydan 

yani Temmuz 2007 
tarihinden itibaren 
Milletvekili maaşlarına 
(ödenecek ve 
yolluğa) hak 
kazanacakları 
dikkate alındığında, 
dava konusu işlemle 
15 Temmuz 2007 
tarihinde hali hazır 
Milletvekillerine 
yapılacak 3 aylık 
maaş tutarı 
ödemelerinin (aynı 
döneme ilişkin iki 
kez ödeme yapıl
masından dolayı) Türk 
Ceza Kanununun 257. 
maddesinde düzenle
nen ‘görevi kötüye 
kullanma' suçu oluş
turacağı ve ödenen 
toplam tutarın bu 
ödemeyi yapan kişi 
lerden geri isteneceği 
de hukuksal bir 
gerçektir” dedi.

Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) Başkanı 
Muammer Aydın, 
RTÜK'ten seçim 
dönemindeki yayın 
ihlalleri konusunda 
hazırlanan raporların 
5 gün içinde kurula 
bildirilmesi konusun
da hassasiyet 
göstermesini istedi. 
Alınan bilgiye göre, 
YSK Başkanı Aydın, 
konuya ilişkin RTÜK 
Başkanlığı'na bir yazı 
gönderdi. Aydın, yazı
da ulusal düzeyde 
yayın yapan özel 
radyo ve televizyon 
kanallarının yayın 
ilkelerine aykırılığının 
tespiti halinde düzen
lenecek raporların, 
yayını izleyen 5 gün 
içinde RTÛK tarafın
dan değerlendirilip 
Kurula sunulmasının 
daha önce gönderilen 
başkanlık yazısıyla 
istenildiğini hatırlattı. 
Muammer Aydın, 
buna rağmen 
TGRT'nin 10 Mayıs-5 
Haziran, Kanal 7'nin 
10 Mayıs 31 Mayıs, 
KanalTürk'ün 3 
Haziran-10 Haziran,

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ulusal TV'nin 11 
Mayıs-4 Haziran ve 
Kanal B'nin 11 Mayıs- 
4 Haziran tarihleri 
arasında yaptıkları 
yayınlara ilişkin RTÜK 
tarafından Kurul'a 
gönderilen İzleme ve 
Değerlendirme Daire 
Başkanlığının rapor
larında bu süreye 
riayet edilmediğinin 
görüldüğünü bildirdi. 
Aydın, şunları 
kaydetti: 
"Bu nedenle 
Kurulumuzca yapıla
cak incelemenin

gecikmesine sebe
biyet verilmemesi 
bakımından, ulusal 
düzeyde yayın yapan 
özel radyo ve televiz 
yon kanallarının yayın 
ilkelerine aykırılığının 
tespiti halinde 
düzenlenecek olan 
raporların, yayını 
izleyen. 5 gün' içinde 
Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu'nca 
değerlendirilip 
Kurulumuza sunul
ması hususunda 
hassasiyet göste 
rilmesi rica olunur."

VARAN

MİZAN MUHENDISIIK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE TESİSAT
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE 

Kayıt için lütfen irtibata geçiniz. 

KAMPANYAMIZ STOKLARLA SINIRLIDIR.

KA PANYA BİTİŞ TARİHİ: 30 HAZİRAN 2007
Airfel Kombi

Alltel Petek (6mt) 
^Airfel vana 12 adet 

Fırat folyolu boru tesisatı 
txDogalgaz iç tesisat

^.100.00 YIL

VARAN 2 KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL 
60.00- YTL’den başlayan taksitler

ARTIK KİMSE
KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN

Mak. Müh.
Erdal DOĞRU

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh.
Mahmut KÖKBIYIK

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK 
Tel: 513 54 92 - Fax: 513 55 36

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Oy pusulaları basılıyor
30 kentin oy pusulası basıldı, 

22 kentin oy pusulası gönderildi
Genel seçimler için 
hazırlıklar sürüyor. 
22 Temmuz'da 
gerçekleştirilecek 
genel seçimlerde 
kullanılacak oy 
pusulaları Başkent'te 
basılıyor.
Matbaada kağıtlar 
önce seçim çevrele 
rine göre ayrılıyor. 
Önceki seçimlerden 
farklı olarak rulo 
kağıt kullanılıyor. 
Rulo kağıttan tabaka 
haline getirilerek 
hazırlanan oy pusu
laları ile 6 milyon 
YTL’lik kağıt 
tasarufu yapıldı. 
Kontrolden geçirildik
ten sonra matbaaya 
getirilen oy pusulaları 
seçim çevrelerine 
ayrılarak 7 makinede 
basılıyor.
24 Saat vardiya ile 
çalışılan matbaa, 
21 Haziran'da ilk oy 
pusulasını bastı. 
Şu ana kadar 30 
kentin oy pusulası 
basıldı, 22'sininki de

postalandı.
Oy verme işlem
lerinin başladığı 14 
gümrük kapısına da 
1 milyon 600 bin oy 
pusulası gönderildi. 
10 Temmuz'da sona 
erecek çalışmada 
61 milyon oy pusu
lası için 600 ton 
kağıt kullanılacak. 
En büyük oy pusulası 
54 bağımsız aday ile 
seçime katılan 
İstanbul'un. İstan
bul'un oy pusulası 
88 santimetre olacak. 
En kısa oy pusulası 
da bağımsız aday 
başvurusu olmayan 
Kırıkkale'nin.

200 personelin 
çalıştığı matbaada oy 
pusulaları, 733 ilçeye 
ayrılarak paketleni 
yor. Her pakette de 
350 oy pusulası yer 
alıyor. Atık kağıtlar 
da Başbakanlık 
Devlet Arşivleri'ne 
tutanak ile teslim 
ediliyor. Önümüzdeki 
5 yılın yöneticilerini 
belirleyecek seçim 
için hazırlanan oy 
pusulaları sıkı güven
lik tedbirleri altında 
basılıyor.
Dış güvenliğin 
yanısıra matbaanın 
içi 16 kamera ile 24 
saat izleniyor.

Giimriiklerde oy verme işlemi başladı
Vatandaşlar 24 saat süresince oy verebilecek.
22 Temmuz Genel 
Seçimi için gümrük 
kapılarında oy 
verme işlemi başladı. 
En büyük sınır 
kapısı olan Atatürk 
Havalimam'nda 
15 sandıkta 
7 gün 24 saat 
oy kullanılabiliyor. 
Dış hatlar gidiş ve 
geliş katlarında kuru
lan seçim sandık
larında Bakırköy İlçe 
Seçim Kurulu'ndan 
75 kişi çalışıyor. 
Mükerrer oy kul
lanımının önüne 
geçmek için yurt- 
dışında yaşayan, 
ancak seçmen kayıt
ları Türkiye'de 
bulunan vatan
daşların oy kullan
malarına izin 
verilmiyor.
Yüksek Seçim 
Kurulu kararına göre, 
Atatürk, Sabiha 
Gökçen, Esenboğa,

Adnan Menderes, 
Antalya, Şakirpaşa 
ve Erkilet 
Havalimanları ile 
Kapıkule, İpsala, 
Cilvegözü, Sarp, 
Habur karayolları ve 
Taşucu Deniz Limanı 
Gümrük kapılarında 
oy kullanılacak.
Yurt dışında ikamet 
eden ve 6 ay süreyle 
kalmış olanlar ile

Türkiye'de 
seçmen kaydı 
bulunmayan 
vatandaşlar 
sandıklarda 
24 saat süresince 
oy verebilecek. 
Gümrük kapılarında 
oy verme işlemleri, 
22 Temmuz 2007 
Pazar günü seçimin 
bitiş saatine kadar 
devam edecek.

4

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

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

ACİLSATILIKveK^

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi
Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa

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

Bal^pazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

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
MâcideCzÂLP

Tel :513 2474 Fax: 51410 21

&
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İstihdam artıyor
Türkiye istatistik 
Kurumu'nun açıkladığı 
2.5 milyonluk işsiz 
sayısının tam tersine 
Türkiye'de gerçekte 5 
milyondan fazla işsiz 
kişi bulunduğu belir
lendi. Ücretli çalışan
ların sayısında son bir 
yıllık dönemde yüzde 
5.7 oranındaki artışa 
karşın işveren sayısı 
nın yüzde 3, kendi 
hesabına çalışanların 
ise yüzde 3.9 oranında 
azalması dikkat çekti. 
ATO'nun "Ekonomik 
Görünüm" isimli rapo 
runda, Türkiye İstatis
tik Kurumu'nun (TÜİK) 
Hane halkı işgücü An 
keti sonuçlarına göre 
mart ayında işsizlik 
oranı geçen yılın aynı 
ayına göre 0.4 puanlık 
bir düşüşle yüzde 10.4 
düzeyine indiği hatır
latıldı. Raporda, aynı 
sonuçlara göre son 
bir.yılda istihdamın, 
597 bini tarım dışı, 127 
bini ise tarım sek
töründen kaynaklan
mak üzere toplam 725 
bin kişi artarak 21 

milyon 977 bine 
yükseldiği, resmi işsiz 
sayısının ise 2 milyon 
562 bin olarak açık
landığı vurgulandı. 
Bu kapsamda İşsiz 
sayısında geçen yıla 
göre 49 bin kişilik 
bir azalış yaşandı.
2.5 DEĞİL 5 
MİLYON'DAN 
FAZLA KİŞİ İŞSİZ 
Raporda, "gerçek 
işsizliğin" TÜİK'in 
işsiz olarak kabul 
etmediği, iş bulamaya
cağı gerekçesiyle iş 
aramayanlar ve 
mevsimlik çalıştığı 
için bu mevsimde işj, 
olmayanların da göz 
önüne alınarak 
hesaplandığı belirtildi. 
Raporda, Türkiye'deki 
gerçek işsizlik 
oranının yüzde 
19.2'den yüzde 18.8'e 
gerilediği kaydedildi. 
Geçen yıl martta 
5 milyon 649 bin 
kişi olarak hesaplanan 
gerçek işsiz 
sayısının bu yıl 
5 milyon 87 bine 
indiği belirtildi.

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik'te bulunan 

fabrikamızda çalışacak 
MUHASEBE SORUMLUSU 

aramaktadır.
İlgililerin:

Fax: 0.224 514 50 80 veya 
aydin@aydinmadencilik.com 
CV göndermeleri rica olunur.

İNGİLİZCE ÖZ€l 
DERS VERİLİR

OYTUN AKINCI 
GSM : (0.532) 762 68 70

SATILIK
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

SATILIK OTO
2004 MODEL 

FIAT MAREA MARKA 
FULL OTO SATILIKTIR 

TEL : 513 96 83 GEMLİK

DEVREN SRTIUK

Balıkpazarı 2 Nolu Cd. No: 21 
adresinde bulunan 
Turan Tekel Shop 

sağlık sorunu nedeniyle

DEVREN SATILIKTIR.
TEL: 0.224 513 91 21

CEP : 0.533 814 36 90

Akaryakıt 
İstasyonunda çalışacak 
bay • bayan aranıyor

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

SATILIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
daire SATILIKTIR. 
Namtaş 2 Daire 21

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Cep: 0.536 817 2105

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDEÖCREKİZIEİMHİZMEIİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

mailto:aydin@aydinmadencilik.com
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İlköğretim öğrencileri artık 
medyayı daha bilinçli izleyecek 
2007-2008 eğitim ve öğretim yılında ilköğretim okulu öğrenci
leri için Medya Okuryazarlığı dersi eklendi. Eylül'de müfredata 

girecek. 6, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli ders olacak
Medya Okuryazarlığı 
dersi yeni eğitim 
öğretim yılında 
haftalık ders 
programına alındı. 
Geçen yıl 5 ilde 
pilot olarak 
başlatılan medya 
okuryazarlığı 
dersi Türkiye 
geneline yayılıyor. 
Medya okuryazarlığı 
dersi 35 bin 
ilköğretim okulunda, 
6, 7 ve 8. sınıflarda 
seçmeli ders 
olarak okutulacak. 
Ders, öğrencileri, 
medyanın yapısı 
ve işleyişi hakkında 
bilgilendirmeyi, 
içeriğin bilinçli ve 
eleştirel olarak 
izlemesini 
sağlamayı amaçlıyor. 
Ders programında, 
kitle iletişimi, 
televizyon, radyo, 
gazete ve dergi ile 
internet konu 
başlıkları yer alıyor. 
Medya Okuryazarlığı

"HY, Bursa-Erzurum seferlerine başlıyor
Türk Hava Yolları, 
Bursa-Erzurum

I hattını 3 Temmuz 
| 2007 tarihinde, 
I haftada iki frekans 
I olarak hizmete 
I açıyor.
I THY'den yapılan 
m açıklamaya göre, 
■ ayrıca, haftada 
■ dört frekans 
■ gerçekleştirilen 
■ Istanbul-Erzincan 
■ seferleri 30 Haziran 

2007 tarihinden 
■ itibaren hergün 
■ yapılacak.
■ Bursa-Erzurum 
■ hattının açılmasıyla 
H iç hat sayısı 32'e 
[ yükselecek.

Yeni hatla birlikte 
■ Türk Hava Yollan 
i uçuş noktası 
■ sayısını 104'ü

Dersi'ni verecek 
81 ilden gelen 
105 formatör öğret
men Ankara'da üç 
gün sürecek semi
nerde eğitiliyor. 
Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu Başkanı 
Zahid Akman 
ebeveynleri, çocuk
larını bu derse yön
lendirmeye çağırdı. 
Akman, "Savunmasız 
çocuklarımızı kitle 
iletişim araçlarının 

dış hat olmak 
üzere toplam 
136'ya çıkaracak. 
Yeni seferler ve 
saatleri şu şekilde: 
BURSA-ERZURUM 
Kalkış Varış 
Sah 15:20 17:05 
Cuma 14:55 16:40 

olumsuz mesajların
dan korumak belki 
en önemli amacı, 
ama ikinci önemli 
amacı kitle iletişim 
araçlarının 
mesajlarını doğru 
algılamalarına 
vesile olacak, 
onların hayatlarında 
onlara katkı sağla
masına vesile 
olacak bir yaklaşımı 
çocuklarımıza 
kazandırmak" dedi.

ERZURUM-BURSA 
Sah 12:55 14:40 
Cuma 12:30 14:15 
İSTANBUL- 
ERZİNCAN
Hergün 10:55 12:30 
ERZINCAN- 
İSTANBUL
Hergün 13:15 15:10

Sigorta primi teşvik 
lerinden faydalanmak 
için 30 olan sigortalı 
işçi çalıştırma 
şartının 10 sigor
talıya düşürüldüğü 
bildirildi.
Amasya Sigorta İl 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, 5084 sayılı 
Yatırımların ve İstih
damın Teşviki 
Kanunu'nda 5568 ve 
5615 sayılı kanunlar 
ile değişiklikler yapıl
masından sonra, 
gelirler ve kurumlar 
vergisi mükellefi olan 
işverenler, 5084 
sayılı kanun kap
samındaki illerde 
fiilen 10 veya daha 
fazla sigortalı 
çalıştırmaları koşu
luyla, iş yerlerinde 
çalıştırdıkları tüm 
sigortalılar için 2007 
Mayıs ayından 
itibaren 5084 sayılı 
kanun uyarınca sig
orta pirimi işveren 

hissesi teşvikinden 
yararlanabilecekler. 
Organize sanayi böl
gelerinde kurulu iş 
yerlerinde işveren 
hissesi sigorta prim
inin yüzde 100'ünün 
hazine tarafından 
karşılanacağı, organ
ize sanayi bölgesi 
dışında bulunan işy
erlerinde işveren 
hissesi sigorta prim
inin yüzde 80'inin 
hazine tarafından 
karşılanacağı ifade 
edilen açıklamada, 

yeni yatırımlar 
için teşvik süreleri 
ise şu şekilde 
bildirildi:
"31 Aralık 2007 
tarihine kadar 
tamamlanan 
yatırımlar için 
5 yıl, 31 Aralık 2008 
tarihine kadar 
tamamlanan yatırım
lar için 4 yıl, 31 
Aralık 2009 tarihine 
kadar tamamlanan 
yatırımlar için 
3 yıl süreyle 
uygulanacak."

T MA “SUYUNU BOŞA HARCAMA'
İTEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın |* . '

ÇOK YAKINDA 
TÜM GAZETE BAYİLERİNDE

‘Gemlik Körfez’ internette 
, www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güler; ‘Elektrik kesintisi söz konusu değil'
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, aşırı 
sıcaklar nedeniyle 
artan elektrik tüke
timine ilişkin olarak 
şu an bir sorun 
bulunmadığını 
belirterek, herhangi 
bir elektrik kesin
tisinin söz konusu 
olmadığını bildirdi. 
Bakan Güler, enerji 
konferansında elek
trik tüketimindeki 
artışla ilgili sorularını 
yanıtladı.
Aşırı sıcakların, 
özellikle klima kul
lanımını, dolayısıyla 
elektrik tüketimini 
arttırdığı hatır
latılarak, bunun 
ileride bir sorun 
yaratıp yaratmaya
cağına ilişkin bir 
soru üzerine Bakan

Babacan AB’yi uyardı
Devlet Bakanı 
Başmüzakereci Ali 
Babacan, Avrupa 
Birliği'nin verdiği 
sözleri tutmasının 
kendisi açısından da 
yararlı olacağı 
uyarısında bulundu. 
Babacan, "Türki

I ve'nin sürecinin
I kesintiye uğraması 

durumunda bundan
‘ sadece Türkiye değil 

Avrupa Birliği de 
zarar görür." dedi.

Güler, "Şu anda bir 
sorun yok, planla
malarımız var ve 
arkadaşlarımız çalış
maları sürdürüyorlar. 
Belli dengelerimiz 
var, o dengeleri 
korumaya 
çalışıyoruz" dedi. 
Bakan Güler, 
Türkiye'nin günlük 
elektrik üretiminin şu 
anda 540-550 milyon

Brüksel'de 
gerçekleştirilen 
hükümetlerarası 
konferans son
rasında Dönem 
Baş kanı Almanya 
Dışiş leri Bakanı 
Frank-Walter 
Steinmeier ve 
Komisvon'un
Genişle meden 
Sorumlu Üyesi 
Olli Rehn ile ortak 
basın toplantısı 
düzenleyen Babacan,

kilovatsaat 
olduğunu, dünkü pik 
noktasının 27 bin 
megavatı bulduğunu 
aktararak, "Onları 
günü gününe takip 
ediyoruz ve çalış
malarımız sürüyor. 
Herhangi bir 
elektrik kesintisi 
veya tasarrufu söz 
konusu değil" 
diye konuştu

Birlik'in ahde 
vefa ilkesine saygı 
göstermesini 
beklediklerini 
vurguladı.

Toplu iş görüşmelerinde uzlaşma sağlandı | 

«M YTL altı İKİye 50 HL ak zam
Kamu toplu iş 
sözleşmesi 
görüşmelerinde 140 
YTL seyyanen zam 
yapılması üzerinde 
uzlaşıldığı öğrenildi. 
Rakamın 145 YTL'ye 
çıkması için pazarlık
lar sürerken, 140 YTL 
seyyanen zam ile 
ortalama maaşa 
yüzde 10, en düşük 
maaş alan kamu 
işçine ise yüzde 
25.4 oranında zam 
yapılmış olacak. 
Ek olarak düşük 
maaşlılara iyileştirme 
zammı yapılması için 
de uzlaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin ile 
Türk-İş Başkanı Salih 
Kılıç arasında süren 
halen son rötuşları 
yapılan uzlaşmada 
şu sonuçlar ortaya 
çıktı:
Kamu işçisine 
oransal değil seyya
nen zam yapılacak. 
Miktar 140 YTL ola
cak. Türk-İş, rakamın 
145 YTL'ye çıkması

KİRALIK 
DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

EŞYALI KİRALIK DAİRE
Tel: 513 96 83 GEMLİK

için uğraşıyor. 140 
YTL seyyanen zam 
hesabıyla, ortalama 
kamu işçisi maaşı 
1400 YTL olduğu için 
yüzde 10 yıllık zam 
yapılmış olacak. En 
düşük memur maaşı 
550 YTL olduğundan, 
zam oranı yüzde 25.4 
olacak. Ayrıca en 
düşük maaş grubun
dakiler için 
iyileştirme zammı 
yapılması için de 
uzlaşıldı. Rakam 
netleşmemiş olmakla 
birlikte, 100 YTL 
üzerinde konuşul
duğu belirtildi
900 YTL ALTI İŞÇİYE 
50 YTL EK ZAM

Kamu toplu iş 
sözleşmesi 
görüşmelerinde 
140 YTL seyyanen 
zam yapılması 
üzerinde uzlaşılırken, 
ayrıntılar da netleş 
meye başladı.
900 YTL altı ücret 
alan işçilere 50 YTL 
iyileştirme zammı 
yapılması karar
laştırıldı. Böylece 
900 YTL altı 
140+50 YTL zam 
almış olacak.
Halen ortalama 
kamu işçisi ücreti 
1400 YTL, en düşük 
ücret ise 550 YTL 
düzeyinde 
bulunuyor

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
35 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
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Bursa’da kamp ateşi
gençleri sardı

Bursasporlu futbolculara
sağlık kontrolü yapıldı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
12-15 yaş arası 
tatil imkanı olmayan 
gençler için 
düzenlediği Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı törenle 
kapılarını açtı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili 
Recai Ekmekçi, 
Türkiye’nin en büyük 
kamp alanı olan 
Ürünlü’deki açılış 
töreninde yaptığı 
konuşmada, kampın 
en önemli hedefinin 
gençlere güzel bir 
tatil yaşatırken, 
sevgiyi, barışı, 
dostluğu ve kentlilik 
bilincini aşılamak 
olduğunu söyledi. 
Kentli olmanın zor 
olduğunu belirten 
Ekmekçi, “Çünkü 
kentli olmak zordur. 
Kentli olmak eğitim 
ister, zaman ister, 
emek ister. Kentli 
olmak bilinç ister. 
Gençlerimize bu 
bilinci aşılayabilmek 
amacıyla, Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı’nı bir araç 
olarak görüyoruz" 
dedi.
Bu yıl kamp kapa
sitesinin yüzde 25 
artırıldığını ve içe 
riğinin genişletildiği
ni ifade eden 
Ekmekçi, gelen 
yoğun başvuruların 
değerlendirildiğini 
ve daha çok gence 
ulaşma hedefiyle 
geçen yıl 4 dönem 
olan kampın bu yıl 
5 döneme, mezun 
edilecek öğrenci 
sayısının ise bin

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

HÜSEYİN METE
KAYIP

■UTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 64 06)

O

(Rezervasyon Tel : 513 33 2 1) 
Seanslar
14.00 - 16.15 * 20.30
14.15 - 16.30 - 20.30

frENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
»SEVİMLİ DİNAZOR 
CEVAPSIZ ARAMA 3

gemlik sinema Günlüğü

SIRADIŞI SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30

Gemlik Körfezi çokyakinda
------------------------TÜM GAZETE BAYİLERİNDE

600’dan 2 bine 
çıkarıldığını kaydetti. 
Gençlerin ders prog 
ramına uyumlarını 
kolaylaştırmak için 
“Toplumsal Yaşam 
Becerileri" başlığı 
adı altında eğitim
lerin planlandığını 
anlatan Ekmekçi, 
“Gençlerin üretici 
yanlarını keşfetmeleri 
ve geliştirmeleri için 
seçmeli derslerin yel
pazesini genişlettik. 
Derslere “Kısa Film 
Çekimi”, “ Karikatür 
Çizimi” ve “Petang 
ve Dart” gibi farklı 
bölümler ekledik. Bu 
yu’gezı'programı 
yeniden düzen
lenerek, farklı yerler 
listeye alındı. Kampta 
kalan gençler bu yıl 
ilk kez Yalova’daki 
“Ağaç Müzesi”ne 
giderek, dünyanın 
dört bir tarafında 
yetişen egzotik 
ağaçlarla, doğa 
ananın harikalarıyla 
tanışma fırsatı bula
cak” diye konuştu. 
Gençlere Bosna- 
Hersek sürprizi 
Bu arada BURFAŞ 
Genel Müdürü 
İbrahim Er ise 30 
Ağustos’a kadar 
devam edecek 

kampın sonunda, 
gençleri hoş bir 
sürpriz beklediğini 
belirterek, her dönem 
den en başarılı 
öğrencilerin seçile 
rek 25 öğrencinin 
kamp sonunda 
Bosna-Hersek 
Sarajevo’ya geziye 
gönderileceğini 
kaydetti. Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı’nın çıtasını 
yükselttiklerini 
belirten Er, bu etkin
likle gençlerin farklı 
kültürleri tanıma 
fırsatı da bulacağını 
söyledi.
Konuşmaların ardın
dan, Başkanvekili 
Recai Ekmekçi, 
BURFAŞ Genel 
Müdürü İbrahim Er, 
İl Özel idaresi Genel 
Sekreteri Ali Altuntaş 
ile meclis üyeleri ve 
kamp sakinleri, 
2 aydan fazla 
yanacak kamp ateşi
ni tutuşturdular. 
Törenin sonunda 
konuklar ve geceye 
aileleriyle birlikte 
katılan ilk dönemin 
400 kampçısı sanatçı 
Vedat Bilir ve 
Tuşkilidi Grubu’nun 
konseri ile 
eğlendiler.

Bursasporlu 
futbolcular, yeni 
sezon öncesi sağlık 
kontrolünden 
geçmeye devam 
ediyor.
Bursa Acıbadem 
Hastanesi'nde 
yapılan sağlık 
kontrollerinde 
dün Pancu, 
Fresineanu, Volkan 
Bekiroğlu, Egemen 
Korkmaz, Burak 
Akdiş ve Sinan 
Kaloğlu, göz, diş, 
kardiyoloji, iç 
hastalıkları, 
genel cerrahi, 
nöroloji, KBB ve 
ortopedi servis
lerinde kontrole 
tabi tutulup, efor 
testinden geçirildi. 
Futbolcuların 
genel sağlık durumu
nun iyi olduğu, 
kesin raporların

Ulusoy; ‘Bize güven tam
Haluk Ulusoy: "Federasyona güven devam ediyor.
Futbol Federasyonu 
Olağan Mali Genel 
Kurulu'nun 
kapanışında bir 
teşekkür konuşması 
yapan başkan Haluk 
Ulusoy, genel kurul 
üyelerinin tarihe 
geçtiğini söyledi. 
Ulusoy, genel kurul 
üyelerine verdikleri 
destekten dolayı 
teşekkür ederek, 
"Verdiğiniz bu karar
la tarihe geçtiniz. 
Kanun TBMM'de 
kabul edildikten 
sonra kendi kaderi 
mizi kendimiz tayin 
edeceğiz. Tüm 
kalbimle sizleri 
alkışlıyorum" dedi. 
Ulusoy, şöyle konuş
tu: "Divan başkanlığı 
için aday çıkardılar. 
Çıkardıkları aday için 
görünen o ki 35-40 
tane oy çıktı. Bizim 
çıkardığımız aday 
Ata Aksu'ya da 
100'ün üzerinde oy 
çıktı. Futbol Federas 
yonu'na güven 
devam ediyor. Bu 
güven devam ettiği 
sürece de biz 
görevimizdeyiz. 
Mahkeme kapısına 
giderler mi?
Bugüne kadar 
mahkemelere gittiler. 
Devletimizin hukuku 
federasyonumuzun 
haklı olduğunu

önümüzdeki 
günlerde çıkacağı 
bildirildi.
Yeşil-beyazlı futbol
cu Burak Akdiş, 
basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada, 
aşırı sıcaklara rağ
men çalışmaların iyi 
geçtiğini söyledi. 
Bursaspor'un 

gösterdi. Yüce mah 
keme 67 imzanın 
geçerli olduğunu 
kabul etti ve bu da 
tescillendi. Kayyum 
istediler, bu da red
dedildi. Herhalde bu 
istedikleri son yoldu. 
Mahkemeye gider
lerse yapacak bir şey 
yok. Biz de kendimizi 
savunuruz." 
Ulusoy, sözlerini 
şöyle tamamlâdı: 
"Geçmiş 1 yılı 
değerlendireceğiz. 
Nerelerde hata 
yaptığımızı değer
lendireceğiz.
Kesinlikle kurullarım
da değişiklik yap
mayı düşünüyorum. 
Bunu yönetim 
kurulumla beraber 
yapıp kamuoyuna 
açıklayacağım" dedi. 
3813 sayılı yasada 

yeni sezonda 
başarılı olması için 
çok çalıştıklarını 
dile getiren golcü 
futbolcu, "İyi bir 
kadromuz var. 
Kadromuzda 
büyük değişiklik 
olmadı. Başarılı 
olacağımıza 
inanıyorum" dedi.

___ I
yapılması öngörülen 
değişikliklerle ilgili 
tasarının TBMM'ye 
götürülmesi için 
Olağan Mali Genel 
Kurulda yönetime 
yetki verildi.
Aralarında başkanlık 
dönemi sınırlandırıl- 
masının kaldırılması, 
spordan sorumlu 
bakanın federasyonu 
olağanüstü genel 
kurula çağırma 
yetkisinin alınması, 
Tahkim Kurulu yapı 
sının değiştirilmesi 
ve maddi konularla 
ilgili sorunların 
federasyon dışındaki 
bir kurul tarafından 
çözülmesi gibi 
değişikliklerin 
yer aldığı tasarı, 
meclise gönderilmek 
üzere genel kurulda 
kabul edildi.
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En fazla
ölüme yol açan
madde "sigara"

Yaz hastalıklarına dikkat

Samsun Sağlık 
Müdürlüğü Ruh 
Sağlığı ve Sosyal 
Hastalıklar Şube 
Müdürü Dr. Kaan 
Durukan, bağımlılık 
yapan maddeler 
arasında en fazla 
ölüme yol açanın 
sigara olduğunu 
söyledi.
"Ölüm makinesi" 
diye adlandırılan 
sigaranın içindeki 
nikotin ve 4 bine 
yakın zehirle 
tehlike saçtığını 
vurgulayan Dr. 
Durukan, "Sigara 
öyle büyük sorunlara 
yol açıyor ki; 
içenler içmeyenlere 
göre akciğer 

kanserine 22, 
gırtlak kanserine 
50. felce 15 ve kalp 
hastalıklarına 10 
kat daha fazla 
yakalanıyor" dedi. 
Gebelerin sigara 
içmesi halinde 
erken doğum, 
karnındaki 
bebeğin ölmesi 
ve düşük doğumla 
karşılaşabildiğim 
ifade eden Ur. 
Durukan, daha 
dünyaya gelmemiş 
bir canlıyı hiç 
kimsenin 
zehirleme hakkı 
bulunmadığını 
ve sigara içen 
gebelerin uyarılması 
gerektiğini söyledi. 

Denizli Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Uzman Dr. Ramazan 
Canural, yaz mevsi
minde artan ishal gibi 
hastalıklara karşı 
meyve ve sebzelerin 
iyice temizlenerek 
yenmesi, bol bol 
sıvı tüketilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Yaz mevsimindeki 
sağlık sorunlarının 
havanın ısınması, 
çevre faktörleri ve 
giyinme şeklinin 
değişmesi gibi 
nedenlerle ortaya çık
tığını dile getiren Dr. 
Canural, sıcakların 
artması ve vücutta 
yaşanan su kaybın
dan özellikle çocuk, 
yaşlı ve hamilelerin 
etkilendiğini belirtti. 
Canural, "Çünkü bun
ların vücut direnci 
daha düşüktür ve 
daha çabuk zarar 
görürler. Çevre 
ısısının artışına vücut

Tatilcilere
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Besin Hij 
yeni ve Teknolojisi 
Anabilim Dalı Başka 
nı Doç. Dr. Belgin 
Sinken, artan sıcak
larda tatile gidecek 
veya seyahate çıka
cakları gıda kaynaklı 
"yaz ishalleri"ne

terlemeyle tepki verir 
ve böylece vücut ısısı 
dayanılabilecek dere
celerde tutulmaya 
çalışılır. Ama bunu 
yaparken de terle 
meyle su ve tuz kaybı 
olur. Sıcakların art
masıyla ishaller de 
artar. Çünkü yazın 
mikroplar daha kolay 
üreyip, çoğalırlar.
Bekletilmiş yemekler, 
yıkanmadan yenen 
sebzeler, meyveler ve 

karşı uyarırken, 
gıdaların hijyenik 
olmasının önemine 
işaret etti.
Afrika sıcaklarının
Türkiye'yi kavuracağı 
bugünlerde yapılacak 
seyahatlerin berabe 
rinde bir takım tehli 
keleri de getireceğini 
kaydeden Doç. Dr. 

içme sularıyla kolay
ca insanlara bulaşan 
mikroplar, bağırsak 
enfeksiyonu, yani is 
hallere neden olurlar. 
İshale kusma da ek 
lendiği taktirde su 
kaybı daha kolay olu 
şur" dedi. Ateş, ağız 
ve dilde kuruluk, göz 
çukurlarının çökmesi 
idrar ve gözyaşının 
gelmeyişi, çeşitli de 
recelerde şuur kay
bının tehlikeli sonuç

uyarı
Belgin Sinken, bu 
tehlikelerin başında 
gıda kaynaklı bağır
sak infeksiyon ve 
intoksikasyonlannın 
(zehirlenme) geldiğini 
hatırlattı. Bu infeksi 
yonlara neden olan 
etkenlerden birisinin 
Escherichia coli (koli 
basili) olduğuna 

ların habercisi ola
bileceğini söyleyen 
Canural, "Dünyada 
her yıl 2 milyondan 
fazla çocuk, ishale 
bağlı su kaybından 
hayatını kaybetmek
tedir. Mikropların 
bağırsağa yerleşme
siyle oluşan ishaller 
de su kaybı daha 
azdır. Bunlarda kus 
ma, karın ağrısı, te 
nezm dediğimiz dış 
kılama hissinin 
sürekli olması, kanlı 
dışkı daha çok 
görülür" diye 
konuştu.
Bu tür hastalıklardan 
korunmak için meyve 
ve sebzelerin iyice 
temizlenerek yen
mesi, bol bol sıvı 
tüketilmesi gerektiği
ni kaydeden Canural, 
sıcak havalarda 
mümkün 
olduğunca dışarıya 
çıkılmaması gerek
tiğini de ifade etti.

dikkat çeken 
Doç. Dr. Sinken, 
"Etkenin alt tür
lerinden biri
olan Enterotoksijenik 
E. coli (ETEC). 
gelişmek te olan 
ülkelerde biri çocuk 
ishali, diğeri turist 
ishali olmak üzere 
iki önemli klinik 
sendromla 
ilişkilen diril
mektedir.”

ıvı

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

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 513 10 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 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)

1

1

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 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
27 Haziran 2007 Çarşamba 

SERİM ECZANESİ
D. Subaşı Mh. Çeşme Sok. 
Tel: 5135007 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2786 

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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ÖZfl HVKENT İLKÖGRJTİM OKULU
“İyi bir gelecek Aykent ile başlar”

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI 2007-2008 DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI

Anasınıfları, 1.2.3. ncü sınıflar haftada 6 Saat 
4.5.6.7 sınıflar haftada 8 Saat 

2007-2008 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ
3.750 YTL

OKULUMUZUN
YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER

Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir,Yeniliklere açıktır, yenilikleri alır ve hayata geçirir,Süreç odaklıdır,Paylaşımcıdır, başarıyı, mutluluğu, 

sevgiyi, hüznü, acıyı paylaşmayı bilir Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır,Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,Özgüveni tamdır.

Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar. Engel tanımaz, " Başaracağım " der, başarır..

ANASINIFI
1. SINIF
2. SINIR-
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF
8. SINIF

4.400 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL

Deneyimli 
kadromuz ve 

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sizlere en yakın 
özel okuluz 

Tel: 513 50 84
Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.k12.tr

Uluslararası Bursa Festivali'nin 46,'sında bir ilke daha imza atıldı.

Muhteşem üçlü Bursa’yı salladı
Büyükşehir Beledi 
yesi Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı(BKSTV) 
tarafından düzenle
nen, her yıl dünyanın 
ve Türkiye'nin en 
önemli seslerini 
BursalIlarla buluştu
rulan Uluslararası 
Bursa Festivali'nin 
46.'sında bir ilke 
daha imza atıldı. 
Türkiye'de ilk kez 
Uluslararası Bursa 
Festivali'nde aynı 
sahneyi paylaşan

Türk Pop Müziği'nin 
eskimeyen sesi Fatih 
Erkoç, güzelliği ve 
sesiyle müziksever
leri büyüleyen 
Demet Tuncer ve 
dünyaca Türk 
Tenor Hakan Aysev, 
BursalIlara unutulmaz 
bir gece yaşattı. 
Üç ünlü ses, sahneye 
Orhan Şallıel yöneti
mindeki İstanbul 
Synpony Project'in 
müzikleriyle "Bak 
bir varmış bir yok" 

şarkısını söyleyerek 
çıktı. Tansiyonun hiç 
düşmediği konserde 
üçlü, hareketli 
dansları ile izleyicileri 
kendilerine hayran 
bıraktılar. Erkoç, Tun 
cer ve Aysev, konser 
repertuarlarında ünlü 
opera parçaları, Arjan 
tin tangoları, napoli 
tenler, müzikal şarkı 
lar ve Türkçe tango
ların yanı sıra Türk 
Sanat Müziği eserleri 
ile türkülere de yer

verdiler.
Demet Tuncer seslen 
dirdiği "Chicago" par 
çasında yaptığı seksi 
dansları ile Açıkhava 
Tiyatrosu'nda ılık bir 
rüzgar estirdi. Frank 
Sinatra ile tüm dün 
yanın tanıdığı unutul
maz şarkı "New York, 
New York"u seslen 
dirirken üçlüye, Tan 
gosis Grubu'nun tan
gocuları, kıvrak dans 
larıyla eşlik ettiler.
Konserde dünyaca

ünlü Türk Tenor 
Hakan Aysev ise 
Elvis Presley'in eseri 
ve Pavorotti'nin 
sesiyle tanıdığımız 
Türkçesi "Güneşim 
benim" olan İtalyanca 
eser "O Sole Mio"yu 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün anısına 
seslendirdi. Bugün 
rahatça şarkı söyle
meyi Atatürk'e borçlu 
olduklarını anlatan

Aysev, izleyenlerden 
büyük alkış aldı. 
Aysev'den sonra 
mikrofonu alan 
Fatih Erkoç ile 
Demet Tuncer, 
"Seks Bomb" 
parçasını seyircilerle 
birlikte söylediler. 
Dans şovlarıyla 
seyircilere heyecanlı 
dakikalar yaşatan 
çift izleyenlerden 
tam not aldı.

BURSA KEBAP
HİZM€TİNİZ€ AÇILDI

YILLARIN TECRÜBELİ SÜLEYMAN USTANIN

ELİNDEN KEBAP YEDİNİZ Mİ?

TADINA 
DOLAMAYACAKSINIZ T

Süleyman DERİN & Dursun ÇEVİK 
Kumsal Sk. Körfez Apt. Altı 

Emin Dalkıran Kordonu No:25 
TEL: 0.224 512 29 67 - GEMLİK / BURSA

http://www.aykentilkogretim.k12.tr


2006 - 2007’DE 2006 - 2007 'de
Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü

DÜNYA TÜRKİYE
Sanat Eğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYE 1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni'nde TÜRKİYE 3.LÜĞÜ

DERECESİ
2007-2008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

' "Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer”

Adres : Radar Cad. No : 170 Yalova 
Tel : o 226 811 04 74

Sosyal Bilimler Olimpiyadı'nda 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALYA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA
www.yucebilgili.com
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Yeni Terminal ne 
zaman yapılacak?
Kumla Çevre Yolu’nda bulunan eski Terminal 
yerinin Gemlik Belediye Meclisi'nde değiştirile 
rek Orhangazi Yolu'ndaki Terme Kaplıcası’nın 
yanına yapılması kararı alınınca, değişiklik 
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce de onaylandı. 
Kamulaştırma işlerinin tamamlanmasına karşın, 
bugüne kadar Terminal inşaatının başlamaması 
vatandaşlann şikayetlerine neden oluyor. 2’de

Gerilim hatlarından sıçrayan kıvılcım ile çıktığı sanılan yangın aşırı sıcakların da etkisi ile kontrol altına alınamadı

Yeniköy Ormanı cayır cayır yandı
▼ Engürücük Köyü ile 
Yeniköy arasında bulunan 
Kızılçam Ormanı dün saat 
16.oo sıralarında yanmaya 
başladı. 35 hektarlık 
alanda etkili olan yangını 
söndürmek için Bursa, 
Gemlik, Orhangazi, 
Mudanya, Yalova Orman 
ve Orman İtfaiyesi ekipleri 
söndürme çalışmalarına 
katıldılar. Ayrıca 3 
helikopter ile 2 yangın 
uçağı Körfez’den su alarak 
yangına müdahale etti. 
Yangın zaman zaman ke 
reste depolarını da tehdit 
etti. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Orman yangınları

Sanırım 1992 yılıydı.
Almanya’ya gidip geldiğim yıllardı..
Batı Almanya ile birleşmiş olan Doğu 

Almanya’ya, Berlin’e gidiyorduk.
Karayolu ile uzun bir yolculuk yaptık.
Berlin’e yaklaştıkça, Batı Almanya'nın 

düzgün asfalt yollarından, bozuk ve dar bir 
şoseye geçtik.

Bu yollar aynı bizim yollarımız gibi çarpuk 
çurpuk, asfaltları da yama içindeydi.

Kilometrelerce giden upuzun bir yolda 
ilerliyorduk. Yol boyunca da uzanan orman 
örtüsünü hayranlıkla izliyordum.

Devamı sayfa 5'de

Sıcaktan 
bunaldık
Dün, bütün yurdu et 
kişi altına alan aşırı 
sıcaklar nedeniyle 
bunalımlı bir gün 
yaşandı. Hava ısısı 
nın 50 dereceleri bul 
ması ve nemin yük
selmesi sokağa çı 
kanlar sıcağın şo 
kuyla kavruldular. 
Serinlemek klima ve 
vantilatörlerin tümü 
mün çalışması ise 
gün boyu sık sık 
elektriklerin kesil 
mesl, elektronik ci 
hazların da bozulma 
sına neden oldu.

Karsak Deresi pislik yuvası oldu
BUSKİ’den boşaltılan kanalizasyon suyu çevreye pis kokular yayıyor. 5’de

süper Yaz Kampanyası!

(StanJart ' PerFormans ' MİNİbüs < Kamyonet - Midibüs) 
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 11 75

http://www.yucebilgili.com
W5vw.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Verilen sözlere karşın hizmetin gecikmesi vatandaşları çileden çıkarıyor

Yeni Terminal ne zaman yapılacak?
Kumla Çevre Yolu’nda bulunan eski Terminal yerinin Gemlik Belediye Meclisi’nde değiştirilerek 

Orhangazi Yolu’ndaki Terme Kaplıcası’nın yanına yapılması kararı alınınca, değişiklik 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce de onaylandı. Kamulaştırma işlerinin tamamlanmasına karşın, 

bugüne kadar Terminal inşaatının başlamaması vatandaşların şikayetlerine neden oluyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kamu
laştırılan alan 
üzerinde yapılması 

l projelendirilen 
I Terminalin ne zaman 

yapılacağı bilmece 
konusu oldu. 
Terminal binası 
olmadığı için şehir 

t merkezinden kalkan 

otobüsler sıkışık 
olan trafiğin daha da 
bozulmasına neden 
oluyor. Uzun yıllar 
Belediye Meclisi’nde 
yer kavgasının 
yaşanmasından 
sonra Terme Tesisleri 
yanındaki alanın imar 
planında Terminal 
yeri olarak değişti
rilmesinden sonra 
yapımı Büyükşehir

Belediyesi’nden 
beklenen modern 
Terminal hala yapıl
madı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahinin 
"Yer gösterin Terminali 
hemen yapalım" 
demesine karşın 
çalışma başlatılmadı. 
Yeni Terminal alanına 
toprak doldurulmasına 
karşın hiçbir 

çalışmanın yapılma
ması vatandaşların 
şikayetlerine neden 
oluyor. Terminal 
alanının üzerinden 
geçecek olan Umurbey 
uzantısının Nisan 
ayında başlayıp 
Ağustos ayında 
bitirileceği 
duyurulmasına 
karşın daha başlana- 
maması Terminal

yapımını da gecik
tirdiği ileri sürülüyor. 
Büyükşehir hizmet
lerinden sadece 
göstermelik olarak 
faydalanan Gemlik'in 
siyasilerin de 
desteklediği 
terminal binasına 
kavuşamaması 
üzüntü yaratıyor. 
KAMULAŞTIRMA 
TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılacak 
olan Gemlik terminali 
için belirlenen kamu
laştırma bedelleri arsa 
sahiplerine
Büyükşehir Belediyesi i 
Kamulaştırma
Dairesi’nce 
tamamen ödendi. 
Gemlikliler Terminale I 
ne zaman kavuşacak
larını soruyorlar.

AKP’li Bursa 
Milletvekili adayları 

Gemlik’e geliyor
Emekliler Günü kutlanacak

.Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP Milletvekili 
[adayları bugün
Gemlik'e gelerek 
köy ve beldelerde 
ziyaretlerde

■ bulunacaklar.
■ AKP Gemlik Seçim 
■Koordinasyon 
■merkezinin organize 

ettiği programa
■ Bursa Milletvekili 
.adayları Cennet 
|İCankılıç, Mehmet 

Tunçak, Ali 
Koyuncu, M. Emin

■Tutan, Gökay 
t Bilir, Mustafa 
■Dündar ve Müfit 
■Aydın katılacak. 
■Her zaman halkın 
I içinde olmanın 
■avantajını iyi değer- 
■yendirdiklerini ifade 
■ eden AKP ilçe Baş 
■ kanı Enver Şahin, 
■ SKM'nin hazırlamış 
■ olduğu programa 
■ milletvekili adayları 

mn yanı sıra teşkilat
tan da yoğun katılım 
olacağını söyledi. 
Her yerde olduğu 
gibi AKP'ye olan 
ilginin her geçen 
gün artmakta 
olduğunu vurgu
layan AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, "Gittiğimiz 
köy ve mahalle 
ziyaretlerimizde 
vatandaşlardan 
olumlu tepki ahyo 
ruz. İlçemize gelecek 
olan milletvekili 
adaylarımızla birlikte 
sivil toplum örgüt
lerini, esnaflarımızı, 
mahalleleri, beldeler
imizi ve köylerimizi 
yeniden ziyaret 
ederek vatan
daşlarımızla hem 
sohbet edeceğiz, 
hem de sorunlarını 
dinleyip çözüm 
yollarını birlikte 
arayacağız" dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye 
Cumhuriyetinin 
kurucusu Ulu Önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün emekli 
olduğu 30 Haziran 
1927 tarihi Emekliler 
Günü olarak kabul 
edilmesinden 
sonra her yıl aynı 
tarihte Emekliler 
Günü kutlanıyor, 
işçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Hüseyin Yener, 
yaptığı açıklamada; 
30 Haziran 2007 
Cumartesi günü 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunarak 
saygı duruşunda 
bulunacaklarını 
bildirdi.
Türkiye genelinde

Gemlik Körfez ÇOKYUKINPA^
TÜM GAZETE BAYİLERİNDE

bütün illerde 
aynı kutlamanın 
yapıldığını söyleyen 
Yener, "Bizde 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği 
Gemlik Şubesi olarak 
kendi yöremizde

30 Haziran 2007 
Cumartesi günü 
saat 11.00 de Atatürk 
Anıtına çelenk 
sunarak saygı 
duruşunda bulu
nacağız. Öğlen 
namazı sonrası ise 
Çarşı Camiinde, 

başka Atatürk ve 
tüm şehitlerimiz 
olmak üzere vefat 
eden bütün emekli 
üyelerimizin ruhlarına 
M ev lifi Şerif 
okutacağız. Bu 
düzenlemiş olduğu
muz etkinliklere 
bütün üyelerimiz 
ve tüm halkımız 
davetlidir. Bu vesi
leyle bütün emekliler
imizin emekliler 
gününü kutlar, vefat 
edenlere Allah'tan 
rahmet, hayatta 
olanlara sağlıklı bir 
yaşam dileriz" dedi. 
Emekliler Derneği 
Başkanı Hüseyin Ye 
ner, Atatürk anıtında 
yapılacak saygı duru 
şu ile okunacak 
mevlüte tüm Gemlik 
halkının davetli 
olduğunu söyledi.
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Gerilim hatlarından sıçrayan kıvılcım ile çıktığı sanılan yangın 
aşırı sıcakların da etkisi ile kontrol altına alınamadı

Yeniköv Ormanı
YauYORVM

cayır cayır yandı
E'ngürücük Köyü ile Yeniköy arasında bulunan Kızılçam Ormanı dün saat 
16.oo sıralarında yanmaya başladı. 35 hektarlık alanda etkili olan yangını 
söndürmek için Bursa, Gemlik, Orhangazi, Mudanya, Yalova Orman ve 
Orman İtfaiyesi ekipleri söndürme çalışmalarına katıldılar. Ayrıca 3 
helikopter ile 2 yangın uçağı Körfez’den su alarak yangına müdahale etti

İlçemize bağlı 
Yeniköy yakınlarındaki 
Kızılçam Ormanı’nda 
dün çıkan yangında 
35 hektarlık 
alan kül pİdu.
Dün saat 16.oo 
sıralarında Engürücük 
Köyü ile Yeniköy 
arasında bulunan 
Kızılçam ormanı 
sahasında yüksek 
gerilim hatlarından 
sıçrayan kıvılcımların 
neden olduğu tahmin 
edilen yangın aşırı 
sıcakların da etkisi ile 
kısa sürede büyüdü. 
Yaklaşık 35 hektarlık 
alanda etkili olan 
yangına Bursa, • 
Gemlik, Mudanya, 
Orhangazi, Yalova 
Orman ye 
Orman İtfaiye ekipleri 
müdahale etti.
Yangına çok 
sayıda arazözün 
yanında havadan 
da 3 helikopter ile 
2 yangın uçağı 
müdahale ediyor. 
VALİ OLAY YERİNDE 
Yeniköy yakınlarında 
çıkan orman 
yangınının büyümesi, 
üzerine Bursa Valisi 
Nihat Canpolat, Orman 
Bölge Müdürü Ali 
Girgin ile Gemlik 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül ve Jandarma 
Alay Komutanı Murat 
Aslan da olay yerine 
giderek, söndürme 
çalışmalarını 
yakından izlediler.
Zaman zaman rüzgarın 
da etkisi ile büyüyen 
yangın Bursa yolu 
üzerinde bulunan 
kereste depolarını 
da tehdit etti.
Trafik Bölge 
Müdürlüğü yangın 
nedeniyle Gemlik 
Bursa yolunu uzun 
bir süre tek şerit 
halinde trafiğe açtı. 
Orman ekiplerinin yola 
yakın bölgedeki çam 
ağaçlarını keserek, 
yangın seti oluştur
masından sonra,

trafik çift şerit olarak 
normal hale döndü.
Yangını söndürmek 
için gelen helikopterler 
ve yangın uçakları 
Körfez’den su alarak, 
sürekli söndürme 
çalışmalarına katıldılar 
ancak, uzun süre 
alevler kontrol 
altına alınamadı.
Gazetemiz baskıya 
hazırlandığı sırada, 
Yeniköy’de başlayan 
orman yangını 
devam ediyordu. 
İlgililer, gecenin geç. 
saatlerinde yangının 
kontrol altına alı
nacağını ve söndürme 
çalışmalarının 
sabaha kadar devam 
edeceğini söylediler.

Öte yandan, yangın na çevredeki
söndürme çalışmaları- köylüler de katıldı.

Y ’8^’ Ah- .. D'$ Hekimi
Özcan VURAL

W - jaBsSfiHl ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Kendini.harcadı....
Erkan Mumcu kusura bakmasın, hala nasıl böyle- 

sine hatalarla dolu bir yaklaşım sergiledi anlaya
bilmiş değilim.

Ne oldu, nasıl oldu ve böylesine bir fiyaskoya 
imza atabildi?

Mumcu genç, heyecanlı ve geleceğin bir siyaset 
çişiydi.

İşte böyle bir insanın, böylesine bir duruma düş 
meşini anlayabilmek çok güç oluyor.

"Mumcu, tarihi bir hata yaptı. Adeta, siyasi yön
den intihar girişiminde bulundu.

Sadece kendini değil, Anavatan Partisini de sildi. 
Mesut Yılmaz ve bazı arkadaşları nın önünü 
kesmek ve partiye katılmalarını engellemek için, 
canlı bomba gibi hareket etti. Sadece.kendine ve 
partisine zarar verse, hadi neyse... Mumcu bu yan
lış adımıyla Türk siyasetine büyük zarar verdi...

Oysa başlangıçta çok heyecanlanmıştık...
DYP ile ANAP'ın birleşmesi, son derece önemli 

yeni bir imkan oluşturacaktı.
Bir yandan, AKP’ye oy vermiş, ancak son 

gelişmeler karşısında başka bir yer ara yanlar için 
Demokrat Parti ideal bir seçenek yaratıyordu..

AKP’den kopmak isteyenler için, Demokrat Parti 
çok iyi bir sığınaktı.

CHP’deki gidişten memnun olmayanlar için DYP- 
ANAP birlikteliği (Demokrat Parti) önemli bir 
olanak yaratıyordu. Demokrat Parti'nin yüzde 10 
barajını rahatlıkla geçeceği, MHP'yi geride bıraka
cağı, hatta bir koalis yon olasılığında AKP ile daha 
uyumlu bir hükümet kurabileceği konuşuluyordu.

Erkan Mumcu, işte tam böylesine bir kriz 
sürecinde, Mesut Yılmaz ve arkadaşlarının ortaya 
çıkmasıyla birlikte, sanki vücuduna bağladığı bom
balarla, pazarlıkları parçala dı..j> Öylesine bir patla
ma oldu ki, hangi hesapların çöktüğü, kimlerin 
hayatlarını kaybettiği, kaç kişinin yaralandığının 
hesapları yapılıyordu ki, Mumcu yine çıktı ve Ağar, 
ANAP adaylarına yeterince iyi yer verir, partinin 
onurunu kurtarırsa birleşmenin gerçekleşebile- -9 
,cegini açıkladı

Kafalar tekrar karıştı. "Neden bozmuştu, neden 
tekrar başlattı?

Sorumluluğu Mehmet Ağar'ın sırtına mı atmak 
istedi?" sorulurken, bu defa YSK (Yüksek Seçim 
Kurulu) kırmızı kart gösterdi. Rüya tümüyle söndü. 
Erkan Mumcu ve Mehmet Ağar bu krizi çok kötü 
yönettiler.

Mumcu sürekli ön planda göründüğünden dolayı, 
dikkatleri o üstüne çekti.

Ancak Mehmet Ağar'ın pek becerikli dav randığı 
da söylenemez. Her ikisi de tutumlarıyla tüm den
geleri alt üst ettiler. Bir çuval inciri berbat ettiler.

Hem kendilerini, hem de partilerini sildiler. ANAP 
ile DYP'nin birleşmesi ve Demokrat Parti adı altın
da seçime girme projesinin çökmesi kimin işine 
yarar?

1. ANAP ve DP'nin oylan :
Bu iki partinin katıksız oy oranı pek belli değil, 

ancak her şeye rağmen, yine de ANAP'in oylarının 
tamamı ve DYP'nin oylarının da bir bölümü dağıla
cak.

2. Boşta gezen oylar: Bir de, kararsızlar ve kendi 
partilerinden memnun olmayıp, farklı bir seçenek 
ararken, sağdaki yeni seçeneği görüp Demokrat 
Parti'ye gitmeyi planlayanlar vardı.

Onlarda şimdi yeni bir arayışa girecekler.
Tahminlerde, DP projesinin çökmesinin, üç par

tiye yarayacağı söyleniyor...
Liberal eğilimi olup, AKP'ye oy vermeyi düşünür 

ken fikir değiştirenler var.
Onların da bir bölümü, AKP’den Demokrat 

Parti'ye kaymaya hazırlanıyorlardı.
Bu gelişme, ya bulundukları yerde kalmalarına, 

yani AKP'ye oy vermelerine yol açacak veya 
istemeseler dahi CHP'ye yönelecekler.

Diğer bir kesim oy var ki CHP yerine.Demokrat ( 
Parti 'ye oy vermeye hazırlanıyorlardı.' Bu kesim- 1 
den gelen ilk tepkiler, ister istemez CHP'de kala
cakları şeklinde. Farklı bir kesim de, MHP'ye kaya
cak.. Devlet Bahçeli'nin partiyi merkeze çekmesin
den cesaret aldıklarını söylüyorlar.

Anlayacağınız, yanan konağın malları hemen 
kapışılıyor. En büyük parsayı da CHP ve MHP 
toplayacak gibi görünüyor.. . J *■ i.j '»|.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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GP Seçim Bürosu’nu açtı Kuran kursları başladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ercüment ESEN

Genç Parti Gemlik 
İlçe Teşkilatı seçim 
bürolarının ilkini 
dün hizmete açtı. 
Seçim bürosunun 
açılışını Genç Parti 
Bursa 3. ncü sıra 
milletvekili adayı 
Gemlikli Ali Osman 
Yavuz yaptı. 
İlçemiz dere boyu 
mevkinde seçmen
lerine daha yakın 

olmak ve vatan
daşlara daha iyi 
hizmet vermek için 
seçim bürosunu 
açtıklarını söyleyen 
Genç Parti Bursa 
3. sıra milletvekili 

Ali Osman Yavuz, 
açılışa katılanlara 
desteklerinden 
dolayı teşekkür 
ederak, seçim 
bürosunun hayırlı 
olmasını diledi.
Milletvekili seçildiği 

taktirde yapacağı ilk 
icraatlarından birinin 
zeytinin kilosunu 6 
YTL'ye çıkartmak 
olduğunu bir kez 
daha hatırlatan 
Genç Parti 
Milletvekili adayı 
Ali Osman Yavuz, 
‘Genç Parti olarak 
ezilenlerin yüzünü 
biz güldürürüz’ 
diyerek, seçimlerde 
ilçe halkından 
destek istedi.

Gemlik Müftülüğü 
tarafından her yıl 
açılan yaz Kuran 
kursları başladı.
Diyanet İşleri 
Başkanlığının tüm 
yurttaki cami ve 
kuran kurslarında 
başlattığı kurslara 
İlköğretim okulları 

Gemlik Körfez ÇOK YAKINDA 
TÜM GAZETE BAYİLERİNDE

beşinci sınıflarını 
bitirmiş çocuklar 
ile öğrenmek 
isteyen her 
çocuk katılacak. 
İki ay sürecek olan 
yaz kuran kursları 
25 Ağustos 2007 
tarihinde sona 
erecek.
Çarşı camiinde yaz 
kuran kurslarına 

başlayan çocuklar 
kursların bitiminde 
din bilgilerini 
artırmış olacaklar. 
Yaz kuran kurslarına 
çocuklarını 
göndermek isteyen 
ailelerin ilçede 
bulunan camiler 
ile kuran kurslarına 
müracaat edebilecek
leri öğrenildi.

HER TÜRLÜ 
BOTA ve HIRDAEAT MALZEMELERİ

YAPI

* Fiili Boya 
Haşan GÜLLÜ * Jofıın • lîeViz Boyaları

* İzolasyon 
‘Hırdavat 
| Nalbur
* Sıhhi Tesisat EV ve İŞYERLERİNE
* Aksesuar BOYACI TEMİN EDİLİR.
‘ Bilimcim İnşaat Malzemeleri

Hamidiye Mh, Gazhane Cad. No: 41 /A Gemlik / BURSA 
Tel:(0.224)5133232-Fax:(0.224)513 35 75
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CHP Seçim İrtibat Bürosu açıldı
Manastır Cumhuriyet Mahallesî’nde Seçim İrtibat Bürosu 

açân CHP’lilerin açılışı gövde gösterisine dönüştü

Güne Bakı

CHP Bursa 
milletvekili adayı 
Emir Birgün dün 
Cumhuriyet 
Mahallesi'nde seçim 
irtibat bürosunu açtı. 
CHP Bursa millet 
vekili adaylarının 
çoğunun katılımıyla 
gerçekleştirilen açılış 
tam anlamıyla gövde 
gösterisine dönüştü. 
Vatandaşın sevgi 
gösterileri eşliğinde 
kurdeleyi CHP Bursa 
milletvekili adayı 
Kemal Demirel, 
Mehmet Morsünbül 
ve Dindar Sezgin ile 
birlikte kesen Emir 
Birgün, Bursa'nın 
her noktasında yoğun 
bir çalışma programı 
içinde olduklarını 
belirterek, "Adayları 
mızla, yöneticileri 
mizle, üyelerimizle 
ve siz demokrat 
arkadaşlarımızla 
birlikte güç birliği 
yaparak ülkemizi 
çağdaş uygarlık 
seviyelerine taşıya
cak CHP iktidarına 
koşuyoruz. Şimdi 
Atatürk Türkiye'sini

geri getirme 
zamanıdır. Atatürk 
devrimlerine karşı 
siyasetçileri, ülke 
yönetiminden uzak
laştırmak sandıklara 
gömme zamanıdır" 
dedi.
TÜRKİYE İÇİN 
KADER SEÇİMİ 
Birgün'ün ardından 
söz alan CHP Bursa 
milletvekili adayı 
Kemal Demirel, 
22 Temmuz seçim

lerinin Türkiye'nin 
kaderini belirleyecek 
önemde olduğunun 
altını çizerek, 
"Bu seçimde 
sadece oy 
kullanmayacağız, 
Türkiye'nin kaderinb 
belirleyeceğiz.
Bu seçim sonucunda 
ya çocuklarımıza 
Atatürkçü, çağdaş 
ya da sonu 
karanlık bir Türkiye 
bırakacağız. Şimdi

her şeyi unutup 
vatanımızı 
düşünme zamanıdır" 
şeklinde konuştu. 
CHP milletvekili 
adayı Mehmet 
Morsünbül ise, 
Türkiye'yi 
gerçekten seven 
vatandaşın, cesur 
ve kararlı bir 
şekilde CHP'yi 
iktidara 
taşımak zorunda 
olduğunu belirtti.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Orman yangınları 
ip gibi göğe uzanan çam ağaçlarını ilk 

kez görüyordum.
Böylesi düz ağacı olan ormanların için

den kilometrelerce gittik.
Kominist dönemden kalma gözetleme 

kuleleri ise unutulacak gibi değildi.
Yıllar sonra o dümdüz çam ağaçlarının 

kesilerek Gemlik’te satışa sunulacağını 
düşünebilir misiniz?

Hayal bile edemezdik.
Aynı ormanlık alanları Romanya’ya 

giderken, Bulgaristan ve Romanya da gör
müştüm.

Kominist rejim doğayı korumuştu.
Biz ise orman fakiri bir ülkeyiz.
Bu nedenle TEMA’nın açıklamalarına 

göre her yıl ağaçsızhktan erezyon ile büyük 
topraklar denize kayarak yok oluyor.

Ormanlar insanlar eliyle her gün talan 
ediliyor. Halkın malı, yönetimlerin göz yum
ması nedeniyle kişilerin malı oluyor.

. Her yıl çıkan orman yangınları ise telafisi 
önlenemeyecek yaralar açıyor.

Dün, belki en sıcak günlerinden birini 
yaşarken, Yeniköy’ün güzelim çam orman
larının yandığı haberi geldi.

O ormanlık alanda, öğretmenlik yaptığım 
yıllarda Adliye Köyü’nün ilkokul öğrenci
leriyle piknik yapmıştım.

İçim cız etti.
Önümüzdeki günler orman yangınları 

için en tehlikeli günler.
Dilerim bu yıl ormanlarımız daha az 

yanar.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili adayları 
Emir Birgün ve

, Mehmet Morsünbül
I- gazetemizi ziyaret 

ederek, gazetemiz 
' sahibi ve Başyazarı

Kadri Güler ile Köşe 
Yazarı İnan Tamer ile 
sohbet ettiler.
CHP İlçe Yönetim

Kurulu Başkanı 
Erdem Akyürek ve 
yönetim kurulu 
üyelerinin de bulun
duğu ziyarette 
CHP’liler, Gemlik’in 
en eski CHP’lileıin 
den olan İnan Tamer’i 
kutlayarak, “Siz, 
Gemlik’te CHP’lilerin 
duayenisiniz. Yıllar 
önce CHP’ye büyük

emekleriniz 
geçti. Sizin tecrü
belerinizden 
yararlanmak 
istiyoruz.” dediler. 
İnan Tamer ise kendi
sine gösterilen bu 
inceliğe teşekkür 
ederek, başından 
geçen eski siyasi 
olaylar ile ilgili 
anılarını anlattı.

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
YAZ KUASU AÇILIYOR

KİMLER KATILABİLİR ?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

M

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR?
Yüzme branşı haftada 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR ?
KURS ÜCRETİ AYLIK (24) SAAT
Yüzme 160 YTL.

KURS HANGİ ÂYLARDA YAPILIYOR ?
1 .Dönem : 2 Temmuz - 27 Temmuz
2 .Dönem : 30 Temmuz - 24 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM ?
18 Haziran 2007 tarihinden itibaren
okulumuza gelerek kursa kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel: 513 50 84 web: 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gül; ‘Çankaya benim 
değil, milletin olacak1

Seçim öncesi geçici işçiye kadro seferberliği

Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül, 
"Çankaya benim 
değil, milletin olacak. 
Çankaya halkın ola
cak. Çankaya. 
herkesin olacak. 
Çankaya sadece 
Türkiye'de belli 
çevrelerin değil, 
bütün milletin 
olacak" dedi. 
Abdullah Gül, 
Niğde Cumhuriyet 
Meydam'nda 
düzenlenen AK 
Parti mitingine 
katıldı.
Gül, konuşma yapılan 
platforma çıktığında 
vatandaşlar yoğun 
sevgi gösterisinde 
bulundular. 
Vatandaşların,

"Çankaya şenindir 
senin olacak" • 
sloganları üzerine 
Abdullah Gül de 
"Çankaya benim 
değil, milletin olacak. 
Çankaya halkın 
olacak. Çankaya 
herkesin olacak. 
Çankaya sadece 
Türkiye'de belli 
çevrelerin değil, 
bütün milletin 
olacak. Herkesin 
olacak" dedi. 
"Meydanlar boş 
diyor televizyonlar. 
Gelsinler bu meydanı 
görsünler" diyen 
Abdullah Gül, 40-50 
dereceye varan 
sıcaklıklarda miting 
yapıldığını ye bütün 
meydanın hınca hınç 
dolduğunu ifade etti 

Erken seçim kararı ile 
birlikte, kamu kurum
lan geçici işçilerin 
kadroya alınması 
konusunda adeta 
seferberljk başlattı. 
Yaklaşık 30'a yakın 
kamu kurum ve kuru
luşunda 219 bin geçici 
işçinin kadroya alın
ması öngörülürken, 
bazı bakanlık ve 
kurumlarda AKP 
Hükümeti döneminde 
işe alınan sözleşmeli 
personele kadro 
konusunda öncelik 
verildiği bildirildi.
Kültür Bakanhğı'nda 
uzun yıllardır çalışan 
geçici işçilerin 
kadroya alınması için 
ise 25 maddelik skala 
belirlendi. Bu-çizelge 
kapsamındakilerin 
kadroya alınacağı 
diğerlerinin ise 4B ya 
da geçici işçi kadro
sunda kalmaları 
yönünde ısrar edildiği 
kaydedildi.
CHP, geçici işçi 
yasasının kapsamının 
genişletilmesi için 
Anayasa Mahkeme 
si'ne giderken, kamu 
kurumlan kadro tah
sisi konusunda adeta 
seferberlik başlattı. 
Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü'nün 

geçici işçilerin 
kadroya alınmasına 
yönelik işlemlerde 
ortaya çıkan sorun
ların çözümü için 
geçen ay kamu 
kurumlarıyla toplantı 
yapmıştı. Kurumlar, 
Maliye Bakanlığı'nca 
belirlenecek kadro 
sayısı dışına çıkama 
yacak. Yasa'nın kabul 
edildiği 4 Nisan 2007 
tarihinden itibaren 
kurumlar, kadroya 
alınacak işçilerin 
toplam çalışma 
süreleri, sosyal 
güvenlik kurumuna 
tabi toplam çalışma 
süreleri, eğitim 
durumları, önerilen 
kadro veya pozisyon 
unvanlarına ilişkin 
tekliflerini Devlet 
Personel Başkanlığı 
ve Maliye Bakanlığı'na 
göndermeye başladı. 
ÇALIŞANIN 
İSTEĞİNE BAĞLI
Devlet Personel 
Başkanlığı geçici 
işçilere kadro veren 
5620 sayılı yasaya 
ilişkin olarak, kamu 
kurum ve kuruluşları 
arasında uygulama 
birliğini sağlamak 
üzere 3 maddelik bir 
belirleme yaparak 
bunu tüm kamu 
kurum ve kuruluşlan- 

na gönderdi. 
Başkanlıktan 
gönderilen açıklama
da, "Sözleşmeli 
statüye geçiş 
ilgilinin isteğine bağlı 
olduğundan mevzuatı 
gereği sürekli İşçi 
kadrosuna atanması 
mümkün olmayanların 
'sözleşmeli statüye' 
geçmeleri konusunda 
yönlendirme yapılma
ması" istenildi.
Ancak, bazı kamu 
kurumlarında bu 
kapsamdaki perso 
nelin iş güvencesi 
olmayan 4B kap
samında kalmalajı 
yönünde baskı 
yapıldığı bildirildi. 
Kültür Bakanlığı'nın 
çeşitli birimlerinde 
çalışan bu 
kapsamdaki işçiler 
için de 25 maddelik 
skala hazırlandığı 
kaydedildi.
Bu çizelge kapsamın
da yer almayanlara 
kadro tahsis edilmeye 
ceği kaydedildi.
Kamu kurumlarında 
kadro tahsisine ilişkin 
kargaşa sürerken, 
Maliye'den konuya 
ilişkin görüş istendiği 
öğrenildi.
KİM DAİMİ, 
KİM SÖZLEŞMELİ 
OLACAK?

Düzenleme sadece, 
2006 yılı içerisinde 
usulüne uygun 
olarak vizesi yapılmış 
geçici iş pozisyon
larında toplam 
6 ay veya daha fazla 
süreyle çalışmış 
olan geçici işçileri 
kapsıyor. Bir istisna 
olarak, 2005 veya 
2006 yıllarında aynı, 
şartlarda çalışıp da 
askerlik, doğum 
veya sağlık kurulu 
raporuyla belge
lendirilen .sağlık 
sorunları sebebiyle 
iş sözleşmeleri 
askıda kalanlar da 
bu kapsamında 
değerlendirilecek. 
ÖZELLEŞTİRME 
MAĞDURLARINA 
KADRO YOK 
Düzenleme, 
özelleştirme mağduru 
olarak kamu kurum 
ve kuruluşlarına ve 
bakanlıklara geçici 
personel olarak 
yerleştirilen kişilerin 
sürekli işçi kadroları
na atanmasını 
kapsamıyor.
Sağlık Bakanhğı'nda 
istihdam edilen 
vekil ebeler geçici 
işçi olmamaları 
nedeniyle sürekli 
işçi kadrolarına 
alınmayacak.

aTûrkiyeWonîler kurulacak"
Rahşan Ecevit, 
yabancılara satılan 
toprakların koloni 
haline dönüştürülme
si için hazırlıklar 
yapıldığını savundu 
ve yabancıların 
Türkiye'deki toprak
lardan faydalanmaları 
için yasal düzen

lemelerin bir an önce 
yapılmasını istedi. 
Eski Başbakan 
Bülent Ecevit'in 
eşi Rahşan Ecevit 
yaptığı yazılı 
açıklamada, 
Avrupa Birliği’nin 
ve Amerika'nın yıl- 
lardır Türkiye'yi

.bölüp parçalayıp 
ı yok etmek için 
|uğraştığını savu
larak, Türkiye'nin 
I bu çabalara 
I karşın "bütün 
^İhtişamıyla ayakta" 
■olduğunu söyledi. 
■Türkiye'nin müttefik 
■bildiği ülkelerin 
■alttan alta PKK'ya 
■destek verdiğini 
■belirterek, 
■‘Mehmetçiklerimiz 
■topraklarımızı 
■korumak için şehit 
■olurken hükümetimiz 
topraklarımızı gelir 

kaynağı olarak 
görüyor ve satışa 
sunuyor. Satılan 
toprakların miktarı 
geçmiş yıllara göre 
satılanların kat kat 
üstünde” dedi. 
Rahşan Ecevit, 
yabancıların Türki 
ye'deki topraklardan 
faydalanmaları için 
gerekli yasal düzen
lemelerin geciktiril 
rneden çıkarılmasını, 
istediği açıklamasın
da şöyle devam etti: 
“Bu düzenleme, mül 
kiyet hakkı devlette 
kalmak üzere belirli 
bir süre için sadece 
kullanma hakkı biçi
minde olmalıdır.
Sattığımız toprakların 
kolonilere 
dönüştürül mesi için 
hazırlıklar yapılıyor. 
Günün birinde bu 
kolonilerin Türkiye 
Cumhuriyeti toprak
larıyla çevril miş bir 
başka devlete ait 
toprak yani birer 
anklav halini 
alabileceği neden 
hesaplanmıyor? Biz 
Mehmetçiklerimizi 
boşuna mı ölüme 
gönderiyoruz?"

Meclis bu yıl 58 ton kırmızı et tüketti
TBMM'nin 22. 
Dönem'deki beş yıllık 
yasama çalışmalarının 
ardından ilginç veriler 
de ortaya çıktı.
Son iki yıldır tutulan 
Meclis lokantası kayıt
larına göre bu yıl mil
letvekilleri ve 4 bin 
290 personelin kırmızı 
et tüketimi 2006'ya 
oranla iki ton artarak 
58 ton oldu. Meclis bu 
yıl ayrıca 43 ton beyaz 
et ve 26 ton meyve 
tüketti. Meclisin 5 yıl
lık bilançosuna göre, 
ucuzluğu ve lezzeti ile 
cazibe merkezi olan 
Meclis lokantaları et 
ve meyve yetiştirmek
te zorlandı. Meclis'te 
dyda yaklaşık 4.8 

, ton, bir günde ise 
yaklaşık 160 kilo 
kırmızı et tüketildi. 
Meclis Başkanı Arınç 
tarafından sağlıklı 
beslenme konusunda 
hazırlarian "Sağlıklı

Gemlik K?,rfez]
• IHLİK’İN İLK «OliLOK SİYASİ ««ZITISİ“1 TIM GAZETEBÂYTCERINDE

Yaşam" kitabında 
vekillere, beslenme 
alışkanlıklarını 
değiştirmeleri öne 
risinde bulunulmuştu. 
Ancak özellikle İç 
Anadolu, Doğu ve 
Güneydoğulu mil
letvekilleri kırmızı 
etten vazgeçmedi. 
Zaman zaman lokan
talarda misafirlerini de 
ağırlayan vekiller, 
Meclis personeli ile

birlikte tam 58 ton 
kırmızı et tüketti. 
Batı illerinden gelen 
vekiller ve diyet 
yapanlar balık, 
tavuk ve hindi etini 
tercih etseler de 
lokantalarda geçen 
yıla göre 2 ton daha 
fazla kırmızı et yenildi. 
TBMM SAĞLIK 
POLİKLİNİĞİ'NDEN 
145 BİN MUAYENE 
Meclis Sağlık _____ 

Merkezinde bu yıl 
toplam 598 bin 49 
muayene yapıldı. 
Bunların 145 bin 
542'sini milletvekili 
ve bakmakla 
yükümlü oldukları 
yakınları, 420 bin 
160'ını personel ve 
bakmakla yükümlü 
oldukları kişiler, 
Î9 bin 966'sjnı da 
emekli personel 
ve bakmakla 
yükümlü oldukları 
kişiler oluşturdu. 
Toplam 572 bin 
faturanın kontrolü 
yapıldı, yapılan 
kontroller sonucunda 
24 milyon YTL 
tasarruf sağlandı. 
Meclis Baştabipliği'ne 
gelen toplam 79 
milyon 70 bin 733 YTL 
tutarındaki 65 bin 
560 adet fatura için 
72 milyon 93 bin 
846 YTL'lik ödeme 
yapıldı.
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TBMM’de su sıkıntısı alarmı 367 gerekçesi açıklandı
TBMM’de olası su 
sıkıntısına karşı 
önlemler alınıyor. 
Meclis, Ankara'da baş 
gösteren su sıkıntısı 
karşısında enerji ve 
su tasarrufuna yöne
lik olarak ilk planda 
klozet rezervuarları 
ayarlandı, otomatik 
pisuar muslukları 
takıldı ve sıhhi tesisat 
gözden geçirildi. 
TBMM Teknik Daire 
Başkanlığı, su sıkın
tısına karşı alarma 
geçti. Bunun için bir 
dizi önlem alan 
Meclis, ilk etapta, 
tasarrufa gidiyor. 
Bunun için Meclis 
içindeki bahçeleri 
sulamada ola
bildiğince şebeke 
suyu yerine, kuyu 
suyu kullanmayı ter
cih ediyor. Meclis'in 
mevcut su kuyularına 
ilaveten Akay 
kavşağındaki metro 
drenajında biriken 
suları bahçe sula
masında kullanmak 
üzere sondaj çalış
maları devam 
ederken, kuyulardan 
elde edilen sular 
artırılmaya çalışılıyor. 
Meclis binalarındaki 
tuvalet pisuar musluk
ları otomatik hale

dönüştürüldü. 
Tuvaletlerde daha az 
su harcanması için 
klozet rezervuarları 
ayarlandı. Tüm sıhhi 
tesisat alt yapı ve 
bina tesisatı elden 
geçirilerek arızalar 
nedeniyle oluşacak 
kaçak ve kayıpların 
önüne geçildi. Su 
depolarının bakım ve 
onarımları yeniden 
elden geçti.
KÜRESEL ISINMAYA 
YÖNELİK TEDBİRLER 
Meclis'te, 23.
Döneme hazırlık çalış
maları arasında oluşa
bilecek bir su sıkın
tısının önüne geçmek 
için bazı çalışmalar 
başlatıldı. Buna göre 
binalarda yapılan 23 
derecelik ısıtmanın 22 
dereceye düşürülmesi 
planlandı. Böylece 
Meclis'in, küresel ısın
mayla ilgili Araştırma 
Komisyonu kurul

masının ardından, 1 
derecelik ısı 
düşüşüyle yıllık 
115.000 metre küp 
doğal gaz tasarrufu 
yapılarak, aynı zaman
da küresel ısınma 
önlemlerine katkıda 
bulunulması hedeflen
di. Meclis'in olası su 
sıkıntısını önlemek 
için ve küresel 
ısınmaya karşı 
geliştirdiği önlemler 
arasında, Meclis 
içinde bulunan 
binaların klima 
santrallerinin proje
lendirilerek yenilen
mesi, ahşap döner 
kapılar ve starlar 
olmak üzere bütün 
ahşap akşamın 
revizyona alınması, 
komisyon odalarının 
yeniden dizayn 
edilmesi ile garajların 
bakım ve onarımının 
gözden geçirilmesi 
de yer aldı.

Anayasa Mahkemesi, 
cumhurbaşkanı seçi 
mine ilişkin kararının 
gerekçesini açıkladı. 
Yüksek Mahkeme, 
cumhurbaşkanı seçi
mimin ilk 2 turunda 
367 yeter sayısının 
aranmasının gerekçe 
sini "Cumhurbaşkanı 
uzlaşmayla seçilmeli" 
görüşüyle açıkladı. 
Anayasa Mahkeme 
si'nin cumhurbaşkanı 
seçimi ile ilgili verdiği 
iptal kararının 
gerekçesi Resmi 
Gazete'de yayımlandı. 
Yüksek Mahkeme, 
gerekçeli kararında, 
"Cumhurbaşkanı seçi
mi için ilk iki turda, 
uzlaşmanın sağlan
ması 'Cumhurbaşkanı, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tam
sayısının üçte iki 
çoğunluğu ile seçilir' 
kuralının toplantı 
yeter sayısını da kap
samasıyla olanaklıdır” 
denildi.
Kararda, ilk iki turda 
toplantı yeter sayısı 
nın 367 olarak belir- 
lenmemesi durumun
da uzlaşma aranan bu 
turların anlamını 
yitireceği belirtilerek, 
"Meclis'te salt çoğun
luğa sahip parti ya da

partiler, birinci ve 
ikinci oylamadâ üçte 
iki çoğunlukla âranan 
uzlaşmaya sıcak bak- 
mayabileceklerdir. Bu 
durum Anayasa'nin, 
cumhurbaşkanı seçi
minin uzlaşmaya 
dayanması amâcıyla 
bağdaşmamaktadır" 
denildi.
Yüksek Mahkeme, 
Anayasa'ya göre, 
"başkaca bir hüküm 
bulunmaması 
halinde" Türkiye Bü 
yük Millet Mecllsi'nin 
toplanma yeter sayı 
sının 184, karaf sayı 
sının ise 139 olduğu 
nu da vurguladı. 
Gerekçeli kararın 
yayımlanmasıyla bir
likte karar aşamasının 
bilinmeyen bir ^önü 
de ortaya çıktı.
Eski Başkan Tulay 
Tuğcu ve üye Fulya 
Kantarcı'nın başvuru
nun mahkemenin 
yetki alanına girmedi 

ğini savundukları 
ancak esastan görü 
şülmesine karar ah 
nınca çoğunluk yö 
nünde oy kullandıkları 
anlaşıldı.
Gerekçeli kararda, 
karşı oy kullanan iki 
üyenin de görüşleri 
de yer aldı. 3'te 2 
çoğunluk aranmasını, 
"Anayasa'yı yorum 
yoluyla dolaylı yoldan 
değiştirmek" olarak 
niteleyen 
Başkanvekili Haşim 
Kılıç, karşı oy gerekçe 
sinde, "Cumhurbaş 
kanlığı seçimleri bun
dan sonra istenen top 
lantı nisabıyla daha 
büyük sorunların kay
nağı olmaya adaydır. 
Tam da bu noktada 
demokratik hayat, 
yerini, daha ağır 
kaoslara bırakmak 
gibi hiç de düşünül 
meyen sonuçlara 
neden olabilecektir" 
görüşüne yer verdi.

VARAN

MİZAN MüHENDISIIK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE TESİSAT 
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE 

Kayıt için lütfen irtibata geçiniz. 
KAMPANYAMIZ STOKLARLA SİNİRLİDİR.

<A FANYA BİTİŞ TARİHİ: 30 HAZİRAN 2007
Airfel Kombi

Airfel Petek (6mt)
5 Airfel vana 12 adet 

Fırat folyolu boru tesisatı 
|.Dogalgaz iç tesisat

MOOÎfr .

VARAN2 KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL
60.00- YTL’den başlayan taksitler

ARTIK KİMSE
KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN

Mak. Müh.
Erdal DOĞRU

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh. 
Mahmut KÖKBIYIK

■ İstikldICad.No: 85 GEMLİK
Tel: 513 5492 -Fax:513 55 36

%25c4%25b0stikldICad.No
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Personel alma girişimi Anayasa Mahkemesi’nde
CHP, Ziraat ve 
Halk Bankası'na 
yeni personel 
alımı için banka 
ların genel kurulu
na yetki veren 
5626 sayılı 
yasanın yürütme 
sinin durdurulma 
sı ve iptali istemiy 
le Anayasa Mahke 
mesi'ne başvurdu. 
Hükümet'in seçim 
öncesi apar topar 
Meclis'ten 
geçirdiği ve 
CHP'nin iptalini 
istediği bu düzen
leme banka yönetim 
kurullarına, herhangi 
bir eğitim, yaş ve sı { 
nav şartı olmadan i 
ban ka dilediği kişi
leri işe alma yetkisi 
veriyor.
CHP milletvekilleri 
Ali Topuz, Kemal 
Anadol ve 
Haluk Koç Anayasa 
Mahkemesi'ne 
verdikleri dilekçede 
bankalara personel 
aliminin önünü açan 
düzenlemelere ilişkin 
yürürlüğün durdurul
masını talep etti. 
Daha önceki mevzua

ta göre, 4603 sayılı 
Yasa kapsamında 
özelleştirilmesi plan
lanan Ziraat ve Halk 
Bankasına bakanlar 
kurulu kararı ile mev
cut personelinin 
ancak yüzde Ti 
oranında yeni per
sonel alımı yapıldı. 
Ancak, 26 Nisan 
2007'de yürürlüğe 
giren 5626 sayılı Yasa 
ile değişikliğe gidildi. 
Yeni düzenlemeyle, 
"Özel hukuk hüküm
lerine göre çalıştırıla
cak personelin sayısı, 
unvanı, ücret ve sair 
mali hakları 
bankaların genel 

kurullarınca tespit 
olunur. Genel 
kurullar, bu yetkilerini 
yönetim kurullarına 
devredebilir. Personel 
istihdamına ilişkin 
diğer hususlarda 
yönetim kurulları 
yetkilidir" hükmü 
getirildi.
SINAVSIZ 
PERSONEL 
ALİMİNİN 
ÖNÜ AÇILDI 
Bu düzenleme ile ban 
kaların genel kurul 
larına dilediği sayıda 
personeli herhangi 
bir sınava tabi tut
madan işe alma yetk
isi verildiği kaydedil
di. Banka genel 
kurulları bu yetkisini 
yönetim kuruluna 
devredebilecek. CHP 
tarafından verilen 
dava dilekçesinde, 
4603 sayılı Yasa'da 
niteliği belirtilen 
yeniden yapılandırma 
sürecin de bankalar
ca özel hukuk hüküm 
lerine göre yeni istih
dam edilecek perso 
nele ilişkin yasal dü 
zenlemelerdeki sakın
calara dikkat çekildi.

AKP'li vekil adaylarından Vali’ye ziyaret
AKP Bursa millet 
vekili adayları, 
Bursa Valisi 
Nihat Canpolat'ı 
ziyaret etti. 
Milletvekili adayları 
seçim turlarına 
devam ediyor. 
AKP Grup Başkan 
Vekili Faruk Çelik, 
Bursa Milletvekili 
Mustafa Dündar, 
milletvekili adayları 
Cennet Cankılıç ve 
Mehmet Tunçak, 
Canpolat'ı ziyaret 
etti. Vali Nihat 
Canpolat ile uyum 
içerisinde çalıştık
larını ifade eden 
Faruk Çelik, 
Bursa'nın sıkıntılarını 
çözmek için hep 
beraber hareket

TEMAâ'MŞm1
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

ettiklerini söyledi. 
Karşılıklı bilgi 
alış verişinde bulu
nacaklarını ifade 
eden Çelik, seçim 
öncesi ve sırasında 
alınacak güvenlik 
tedbirlerini konuşa
caklarını ifade etti. 
Canpolat ise, ilde 
yapılması gerekenleri 
yaptıklarını belirte 

rek, Ankara'daki 
işler için kendilerine 
yardımcı olan 
siyasilere 
teşekkür etti. 
Çelik ve Canpolat 
görüşmede hava 
sıcaklığından da 
bahsederek, 
Bursa'nın su 
sıkıntısı olmadığını 
belirtti.

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBEİARAYINIZ

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi
Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa |

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

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.

SEKER S GORTA
Macide ÖZALP

l
4

Tel:5132474 Fax:5141021

«OldpOUGAMZATONlMJÎİgN

İnş.Ze^tinolkTuri2mSon.rr.lt<J.Ştı

' I HUll

400 KİŞİLİK 
TERAS 
SALONUMUZDA 
KINA ve NİŞAN 
CEMİYETLERİ 
ULAŞIM DAHİL

1.000.00-YTL

s/ Mnannı;ııııa 
? Kipin

Mit Coddesi tatey Mh. M ■ Itabey i GtMÜK

V\ TEL: 0.22452517 00 • GSM: 05325464575-www.suren.com.tr

http://www.suren.com.tr
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Açlık sınırı 623 YTL
Türk-lş'in hesapla
malarına göre, Haziran 
ayında 4 kişilik ailenin 
açlık sınırı 623 YTL 
36 YKr’ye, yoksulluk 
sınırı 2 bin 30 YTL 
49 YKr'ye geriledi. 
Konfederasyon 
tarafından her ay 
düzenli olarak yapılan 
hesaplamalara göre, 
4 kişilik ailenin açlık 
sınırı Haziran ayında, 
geçen aya göre 
yüzde 0.48 oranında 
gerileyerek 626 YTL 
37 YKr'den 623 YTL 
36 YKr'ye düştü. 
4 kişilik ailenin gıda 
harcamalarının yanı 
sıra, kira, ulaşım, 
giyim, eğitim, kültür 
gibi temel ihtiyaçları

Nüfus cüzdanımı, kredi kartımı ve 
ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

CENK İZMİR

O Bursa Cem Sultan Lisesi’nden 
aldığım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
MUSTAFA PINARBAŞI

ELEMAN ARANIYOR

Gemlik te bulunan 
fabrikamızda çalışacak 
MUHASEBE SORUMLUSU

aramaktadır.
İlgililerin:

Fax: 0.224 514 50 80 veya 
aydin@aydinmadencilik.com 
CV göndermeleri rica olunur.

İNGİLİZCE ÖZ€L 
D€RS VERİLİR

OYTUN AKINCI 
GSM : (0.532) 762 68 70

SATILIK VİLLÂ
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

Gemlik Ksrffez Sayfa 9

SATILIK DAİRE

için harcaması 
gereken asgari tutarı 
ifade eden yoksulluk 
sınırı ise ayni 
dönemde 2 bin 
40 YTL 28 YKr'den 
2 bin 30 YTL 49 
YKr'ye geriledi. 
Bu yılın ilk yarısı 
itibariyle gıda 
harcaması tutarındaki 
artış yüzde 1,32, 
son 12 aylık artış 
oranı yüzde 9,06 
oldu. Gıda harca
masındaki yıllık 
ortalama artışın 
yüzde 11,67 oranında 
hesaplandığı 
belirtilerek, bu oranın 
geçen yıl yüzde 7,36 
düzeyinde olduğuna 
işaret edildi.

ÇİZİYORUM
Bar/ş Güler'in kaleminden

7 YAŞ

Firmamızda çalışmak üzere 
İşletme mezunu bay 

ÖN MUHASEBE ELEMANI 
alınacaktır.

KİLİM MOBİLYA
TEL: 0.224 513 65 00

HürriyetCadNo^30 - GEMLİK

eleman aranıyor
Akaryakıt

İstasyonunda çalışacak

3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 
İki balkonlu, otoparklı geniş 

- daire SATILIKTIR.
Namtaş 2 Daire 21 

Diş Hekimi Özcan VURAL 
■ CepjO.536817 2105

KUMANUK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÛCREKl'Z KESİM HİZME1İMİZVMDIR

SATILIK OTO bay • bayan aranıyor İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.
2004 MODEL 

FIAT MAREA MARKA 
FULL OTO SATILIKTIR 

TEL : 513 96 83 GEMLİK

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

mailto:aydin@aydinmadencilik.com
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Klima ve vantilatör satışları arttı

Elektrik kesintileri kapıda
Afrika üzerinden 
gelen çöl sıcakları, 
hayatı olumsuz 
etkilemeye devam 
ederken, bazı illerde 
yüksek oranda soğ- 
tucu ve klimaların 
kullanılması sebebiy- 
ile zaman zaman 
elektrik kesintileri 
yaşanıyor.
Bursa'da, aşırı yük
lenme sonucu şehir 
merkezlerindeki 
trafolarda meydana

Mahkumlar usta tiyatroculara taş çıkarttı
BurşaE Tipi Kapalı 
ve Açık Cezaevi'nde 
bulunan tutukly 
hükümlüler, "Mermi 
rin Faslı" adlı oyunu 
sahneledi;
Coşkun Irmak'ın 
yazdığı, Ertüğrul 
Bayraktar'tn yönettiği 
tiyatro oyunünu sah
neleyen mâhkumlar, 
seyircilerden tam not 
aldı. Cezaevinin tiya
tro salonunda sahne
lenen oyunu, Bursa 
Valisi Nihat Canpolat, 
Cumhuriyet 

gelen arızalar, kısa 
süreli elektrik kesin
tilerine yol açıyor. 
TEDAŞ Bursa Bölge 
Müdürü Durali 
Ferik, bölgesel . 
olarak trafolar 
konusunda bir 
sıkıntının söz 
konusu olmadığını, 
ancak ışın sıcaklar
da durumun neyi 
göstereceğini 
tahmin edemedik
lerini söyledi.

Başsavcısı Ahmet Er, 
Baro Başkanı Asude 
Şenol, hakim ve 
Savcıların yanı sıra 
mahkumlar seyretti. 
Oyun öncesi .
Konuşan. Cumhuriyet 
Başsavcısı Ahmet Er, 
cezaevinde kalan 
tutuklu ve hükümlü
leri misafir olarak 
gördüklerini söyle 
yerek, "Cezaevlerin 
de açtığımız iş kurs 
lan, folklor ve tiyatro 
gibi faaliyetler ile 
tutuklu ve hükümlü

leri normal hayata 
hazırlıyoruz. Cezaev 
lerirideki şartları iyi? 
(eştiriyoruz. Tutuklu 
ve hükümlülerin ceza 
larinı çekerken kötü 
şartlardan dolayı da 
ayrıca ceza çekme 
ferini istemiyoruz.
Farklı etkinliklere 
katılan tutuklu ve : 
hükümlüler, hem ha 
yata1 hazırlanıyorlar7 
hem de vakitlerinizi 
•iyi bir şekilde değer
lendirmiş oluyorlar.” 
dedi.

Bursa’da Çirishane Mahallesi’ne 
Hizmet Binası ve Sağlık Polikliniği
Son üç yıl içinde 26 
hizmet binası hayata 
geçiren Osmangazi 
Belediyesi, Çirişhane 
Mahallesi’ne 
yapacağı 27. 
hizmet binasının 
temelini attı.
Sağlık polikliniği, 
muhtarlık ofisleri ve 
TEDAŞ, BÜSKİ 
gibi kuruluşların 
tahsilat bürolarının 
yer alacağı 2 katlı 
modern binanın yıl 
sonunda mahalle 
halkının hizmetinde 
olması hedefleniyor. 
Toplam 450 
metrekare kullanım 
alanına sahip 
hizmet binasının

BUSMEK’ten 11 bin mezun daha
Büyükşehir Belediye 
si'nin kentteki iş 
gücü potansiyelini 
ortaya çıkarmak ve 
istihdama katkı 
sağlamak amacıyla 
başlattığı Bursa 
Sanat ve Mesleki 
Eğitim Kurslarr'na 
(BUSMEK) katılan 3. 
dönem kursiyerleri 
düzenlenen görkemli 
bir törenle serti
fikalarına kavuştu. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şa 
hin, Orhangazi Par 
kı'nda gerçekleştir! 
len ve ünlü tefeyiz 
yoncu Şoray Uzun'un 
sunduğu törende 
yaptığı konuşmada, 
bir milletin gele
ceğinin aldığı eğitime 
bağlı olduğunu belirt
ti. BUSMEK'in atıl 
durumdaki işgücünü 
harekete geçirdiğine 
dikkati çeken Şahin, 
"İstihdama katkının 
yanı sıra ev hanım
larımız, engelli vatan
daşlarımız kurslarla 
Sosyal hayata adap
tasyonlarım sağlıyor
lar Her meslek insan 
lan birbirine bağla 
yan altın zincirdir, 
BUSMEK aynı zaman 
da toplumsal birlik
teliği de sağlamak
tadır. Doktorlar psiko 
lojik sorunları olan 
hastalarına uğraşı 
tedavisini tavsiye : 
ederken BUSMEK 
kurslarını öneriyorlar. 
BUSMEK adetâ hasta 
reçetesi haline geldi" 
diye konuştu. 
İnsanları pınarlara . 
benzeten Başkan 
Şahin, "Önündeki 
engeli kaldırılan her

birinci katında 
muhtarlık ofisleri, 
çeşitli kurümların 
tahsilat büroları ve 
şağlik polikliniği 
laboratuvarları yer 
alacak. Binanın 
ikinci katı tamamen 

pınar daha güçlü 
akar. Üreten çalışan 
Bursa'nın gerçek 
potansiyelini hare 
kete geçirmek ama 
cıyla başlattığımız 
BUSMEK kursları ile 
binlerce insan el 
açmaktan kurtuldu. 
Geçen yıl 3 merkez 
ilçede 5 bin kişi kurs 
larımızdân faydaları 
dı. Bu yil İşe 7 mer 
kez ilçede 11 biri kur
siyer sertifikalarını 
alacaklar*. İki yılda 16 
bin hemşehrimiz sa 
nat ve meslek öğren
di. BUSMEK Bursa' 
da bir yaşam tarzı 
haline geldi" dedi 
2. GENEL 
SERGİ AÇILDI 
Konuşmaların ardın
dan Başkan Şahin ve 
eşi Neriman Şahin, 
eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan kursiyer

sağlık polikliniğine 
ait olacak. Bu katta 
2 muaynehane, bir 
eğitim odası, bek
leme salonu ve 
polikliniğe bağlı 
diğer birimler 
bulunacak.

lere sertifikalarını 
verdiler. Büyükşehir ‘ 
Belediyesi bürokrat- j 
larının da hazır 
bulunduğu sertifika 
töreninin ardından 
Başkan Şahin, 
BUSMEK'te eğitim 
alap 11 bin kursiyerin 
yaptığı el emeği göz 
nuru eserlerin teşhir 
edildiği BUSMEK 2. 
Genel Sergisi'nin 
kurdelesini kesti. 
Başkan Şahin, açılış
ta kursiyerlerin eser
lerinden satın almayı 
da ihmal etmedi.
Tayyare Kültür 
Merkezi(TKM) ve ■■ , 
Ressam Şefik 
BursalI Sanat 
Galerisi'nde açılan ve 
binlerce eserin yer 
aldığı sergiler
1 Temmuz Pazar 
ğününe kadar 
izlenime açık olacak.
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avale geçiren bebeği taşıyan ambulansa kamyon çarptı Bursa’da
Bursa’da, havale 
geçiren 17 aylık 
bebeği taşıyan 
ambulans kamyonla 
çarpıştı. - 
112 Acil Servisi'ne ait 
Ramazan A. (46) 
idaresindeki 16 BM 
293 plakalı ambu
lans, İznik'ten aldığı 
17 aylık havale 
geçiren Talha Açık 
isimli bebeği 
Bursa'ya getirirken, 
İznik kavşağına 
geldiği sırada, 
Mustafa B'nin (51) 
kullandığı 34 BOE 50 
plakalı kamyon ile 
çarpıştı. İznik - 
Orhangazi

Bursa’da trafik kazası: 3 yaralı
Bursa’da meydana 
gelen trafik kazasın
da piknik için 
Uludağ'a giderken 
otomobilleriyle takla 
atan yaşlı çift ve 
torunları yaralandı. 
Ters dönen otomobil 
içerisinde sıkışan 
yaşlı çifti jandarma 
ve sivil savunma 
ekipleri kurtardı. - 
Edinilen bilgiye göre, 
Uludağ yolu 15. kilo
metrede meydana 
gelen kazada, 73 
yaşındaki Ahmet ve 
Leman Uz çifti 
torunları Mustafa 
Uz'u (25) da yanları
na alarak piknik 
yapmak ve Uludağ 
yolu üzerindeki 

istikametinde seyre
den ambulans, 
kırmızı ışık yandığı 
esnada karşıdan 
karşıya geçmek 
istedi. Karşıdan 
karşıya geçmek 
isteyen ambulansa 
yolun en sağında 
bulunan kamyon yol 
Verirken Bursa - 
Yalova istikametinde 
seyreden 34 BOE 50 
plakalı kamyon ken
disine yeşil ışık yan
ması ve ambulanşı 
fark etmemesi üze 
rine kavşaktan 
geçerken ambulansa 
çarptı. Kazada ölen 
ya da yaralanan

Dolu Baba türbesini 
ziyaret etmek için 
yola çıktı. Ahmet Uz 
idaresindeki 16 RH 
613 plakalı otomobil, 
15. kilometreye geldi 
ğinde virajı alamayıp 
takla attı.
Sürücü Ahmet Uz 
ve eşi Leman Uz 
ters dönen otomobil 
içerisinde sıkışırken, 
torunları Mustafa 
Uz yara almadan 

olmazken, ambulans
ta büyük çapta 
maddi hasar mey
dana geldi. Bebeğin 
yakinlari Sinir krizi 
geçirirken, kamyon 
şoförü Ramazan A'ya 
saldırdı. Kaza son
rası olay yerine gelen 
başka bir ambulans 
ile Bursa Fomara 
Çocuk Hastanesi'ne 
kaldırılan Talha 
Açık'ın komaya 
girdiği, hayati 
tehlikesi olduğu 
öğrenildi. Acili :i 
baba Ercan Açık, 
üst üste yaşanan 
aksiliklerden dolayı 
adeta yıkıldı.

arabadan dışarı 
çıkabildi. Mustafa 
Uz'un ihbarı 
üzerihe olay yerine 
gelen jandarma 
ve 112 sağlık ekip
leri yaralı çifte araç 
içerisinde müdahale 
etti. Sivil savunma 

ekiplerinin de 
olay yerine 
gelmesinin ardından 
yaralılar ters 
dönen otomobilin 
içerisinden 
çıkarıldı.
Yaşlı çift ambulansa 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Jandarma olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

Bursa’da, 
Şanlıurfa'dan 
getirdikleri esrarı 
piyasaya sürmek 
istedikleri iddia 
edilen 2 şahıs 
narkotik polisi . 
tarafından yakalandı. 
Yapılan operasyonla 
14 kilogram esrar ele 
geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Narkotik 
Büro Âmirliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, M.E.K. (44) 
isimli şahsın 
Şanlıurfa'dan temin 
ettiği esrar maddesi
ni Romen vatan
daşların yaşadığı 
Kızyakup 
Mahallesi'ndeki bir 
aileye satmak için

Polis nezaretinde baz istasyonu kuruldu
Bursa'nın Arabayata 
ğı Mahallesi'nde bir 
GMS operatörü 
tarafından kurulmak 
istenen baz istasyo 
nuna vatandaşlar 
tepki gösterdi.
Bunun üzerine bölge 
ye sevk edilen çevik 
kuvvet polisi, öfkeli 
kalabalığa müdahale 
etti. Edinilen bilgiye 
göre, bir GMS şirke
tinin elemanları, 
Arabayatağı Mahal 
leşi Şile Sokak'ta

esrar operasyonu

yolcu otobüsüyle 
Bursa'ya getirdiği 
ihbarını alan narkotik 
polisi, M.K.E.'yi M.K. 
(30) isimli şahsa 
esrarları teslim 
ederken yakaladı. 
Şahsın spor çanta
lara sakladığı 5 kilo
gram esrara polis 
tarafından el konul
du. Zanlıların 
ifadeleri doğrultu 
sunda soruşturmayı 
derinleştiren narkotik 
ekipleri, şahısların 
Musababa Mahalle 

bulunan iki katlı bina 
ya baz istasyonu kur
mak için çalışmaya 
başladı. Bu sırada 
mahallelerine baz 
istasyonunu kurul
duğunu fark eden 
vatandaşlar hayat
larının riske atıldığını 
gerekçe göstererek, 
istasyonu kurul
masını engellemeye 
çalıştı. Bunun üze 
rine bölgeye giden 
karakol ekipleri öfkeli 
kalabalığı yatıştır

si'nde esrar mad
desini gizlemek için 
bir ev kiraladığını 
tespit etti. Eve 
yapılan operasyonda, 
9 kilogram esrar ile 
hassas teraziler ele 
geçirildi. Operasyon 
lar da ele geçirilen 
300 gramı kubar 14 
kilogram 75 gram 
esrarın piyasa 
değerinin 42 bin YTL 
olduğu belirtildi. 2 . 
zanlı, yapılan sorgu
lamanın ardından 
adliyeye sevk edildi.

makta güçlük çe 
kince, olay yerine 
çevik kuvvet gönde 
rildi. Polisinin bütün 
ikazlarına rağmen 
sakinleşmeyen ■• 
vatandaşlara çevik 
kuvvet ekipleri | 
müdahale etti.
Kısa süreli tartış
maların yaşandığı 
arbedede, Şehriye 
Biber isimli bir kadın 
polisler tarafından 
tartaklandığını 
ileri sürdü.

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
35 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
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Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Stat Projesi’nden vazgeçti

Yaz okullarına büyük ilgi
Bursa'ya, dünya 
standartlarında stad 
yum, olimpik yüzme 
havuzu ve spor salo
nundan oluşan bir 
spor kompleksi ka 
zandırmayı amaçla 
yan Büyükşehir 
Belediyesi, mevcut 
stad yeri satılarak 
elde edilecek kay
nakla gerçekleşti 
rilmesi planlanan 
projeden vazgeçti. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Meclis üyelerine 
teşekkür eden Baş 
kan Şahin, "Büyük 
şehir Belediyesi'nden 
geçmesine rağmen 
projeden vazgeçi 
yoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şa 
hin, dün Bursa Kül 
tür ve Tabiat Varlıkla 
rını Koruma Kurulu 
Başkanı ve UÜ Mü 
hendislik- Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık 
Bölümü Bşk. Prof. 
Dr. Nesli han Dost 
oğlu, UÜ Mühendis 
lik- Mimarlık Fakülte 
si Mimarlık Bölümü 
Öğr. Üyesi Prof. Dr. 
Nilüfer Akıncıtürk, 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı Adem 
Özdemir, Mimarlar 
Odası Başkanı Melih 
Tura ve Şehir Plancı 
lan Odası Başkanı 
Raşit Tuna ile Acem 
ler'deki başkanlık 
makamında bir araya 
geldi.
"AMACIMIZ 
BURSA'NIN 
KAYBETTİĞİ YILLARI 
TELAFİ ETMEK" 
Toplantıda, göreve 
geldiği günden bu 
yana yaptığı çalış
maları özetleyen Baş 
kan Şahin, amacının 
Bursa'nın kaybettiği 
yılların telafisi oldu 
ğunu kaydetti. Nüfu 
su 2 milyona yakla 
şan Bursa'nın 2004'e 
kadar yerel yönetim 
hizmetlerinde çoğu

kentin gerisinde 
kaldığını hatırlatan 
Şahin, "Ulaşıhı, hızlı 
feribot, kent mey
danı, Atatürk kongre 
kültür merkezi, çevre, 
kentsel dönüşüm, 
sosyal ve kültürel 
belediyecilik gibi ko 
nularda Bursa bir atı 
hm dönemi yaşıyor. 
Bursa'daki değişimi 
herkes görüyor. Ne 
yin sözünü verdiysek 
yapıyoruz " dedi. 
KAYSERİ VE 
ANTALYA MODELİ 
Yapılması planlanan 
yeni spor kompleksi 
nin Bursa'ya önemli 
katma değer sağlaya
cağını söyleyen Baş 
kan Şahin, Spordan 
Sorumlu Devlet 
Bakanlığı’nın ülke 
genelindeki stadiarın 
yenilenmesi girişim
leri ve bu doğrultuda 
Kayseri ve Antalya 
da somut adımların 
atılması üzerine 
Bursa'da da benzeri 
bir projenin gündeme 
geldiğipi ifade etti. 
"KONUT VE 
TİCARET MERKEZİ 
YAPILMASIN" 
Şahin, görüşme sıra 
sında katılımcıların 
tek tek görüşlerine 
başvurdu. Toplantıya 
katılan üniversite ve 
meslek odaları tem
silcileri, böyle bir top 

'Jantı düzenlenmesin
den dolayı Başkan 
Şahin'e teşekkür 
ettiler. Temsilcilef, 
toplantıda "mevcut 
stadın yerine konut 
ve ticaret merkezi 
yapılmaması" görü 
şünü ifade ettiler.

"ORTAK 
MUTABAKAT 
SAĞLANAMADI" 
Yeni spor kompleksi 
projesinin Bursa 
kamuoyunda bir 
süredir çeşitli yönler
den ele alındığını ve 
mevcut stadın yıkıl
ması konusunda 
genel bir mutabakat 
sağlanamadığını 
ifade eden Şahin, 
şöyle konuştu : 
"Yeni spor kompleksi 
fikrini ortaya atarken 
amacımız Bursa'ya 
katma değer 
kazandıracak büyük 
bir projeyi hayata 
geçirmekti. Projenin 
gerçekleştirilmesi 
için gereken ciddin 
kaynak da mevcut 
stad yeri satılarak 
elde edilecekti.
Ancak, Bursa 
kamuoyunda yeni 
spor kompleksi için 
ortak görüş oluş
madı. Bu noktada 
kamuoyu taleplerini 
dikkate alarak, de 
mokratik bir olgun
lukla projeyi yeniden 
değerlendirmeliyiz. 
Üniversite ve meslek 
odalarının temsilci
lerinin görüşlerine 
paralel olarak bu pro
jeden vazgeçiyoruz. 
Bu kararımız belki 
Bursa'nın tarihi bir 
fırsatı kaçırdığı şek
linde yorumlanacak
tır. Ama, kamuoyü- * 
nun görüşlerini 
saygılıyız. Bu konuda 
toplumun tümünün 
destekleyeceği bir 
nokta oluşmadı.
Bursa için hayırlısı 
olsun."

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 6-15 
yaş arası 6 branşta 
açtığı yaz okullarının 
ilk dönemi 650 
sporcunun katılımıy
la başladı. 
Büyükşehir 
Belediyespor Kulüp 
Başkanı Muammer 
Subaşı, çocuklara 
spor sevgisinin 
aşılanmasının yanı 
sıra sağlıklı geliş 
melerini de, sağlama 
amacıyla düzenledik
leri yaz okullarının 
bu yıl diğer yıllardan 
daha çok ilgi gördü 
ğünü söyledi. Bir 
ülkenin geleceğinin 
sağlam temeller 
üzerine oturmasında 
sporun önemine

Emniyet, TFF ve Kulüpler Birliği
şiddeti önleme platformunda buluşuyor
Futbolda yaşanan 
saha dışı ve tribün 
olaylarının önüne 
geçilmesi amacıyla 
Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) 
ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü işbir- 
liğiyle oluşturulan 
'Futbolda Şiddet ve 
Düzensizliği Önleme 
Platformu' yarın 
Abant'ta toplanacak. 
'Çözüme Doğru' 
konu başlıklı geniş 
katılımlı toplantıda, 
TFF ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
uzmanlarının hazır
ladıkları raporlar 
değerlendirilecek, 
mevcut uygulamada
ki aksaklıklar 
görüşülecek, alın
ması gereken önlem
lerle şiddet ve 
düzensizliğin daha 
etkin bir mücade
leyle nasıl önüne 
geçileceği tartışıla
cak. Kulüpler Birliği

dikkat çeken Subaşı, 
Büyükşehir Belediye 
si'nin de bu bilinçle 
spora ve sporcuya 
her türlü desteği 
sağladığını belirte 
rek, "Büyükşehir . 
Belediyespor Kulübü 
olarak Türk sporuna 
yeni yıldızlar yfetiş 
tiriyoruz. Geleceği 
mizi emanet edeceği 

temsilcilerinin de 
davet edildiği ve . 
görüşlerine başvuru
lacağı toplantıda, 
TFF çalışma grubuna 
Affan Keçeci, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü çalışma 
grubuna ise Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
Güvenlik 
Dairesi Başkanı 
İsmail Çalışkan 
başkanlık edecek. 
Yarın saat 11.00'de 
TFF Başkanvekili 
Affan Keçeci ile 
Emniyet Genel, 
Müdürlüğü Güvenlik. 
Dairesi Başkanı 
İsmail Çalışkan'ın 
yapacakları konuş
malarla açılacak ' 
toplantının ilk 
gününde durum 
tespiti yapılacak, 
ikinci gününde ise 
çözüm önerileri 
görüşülüp, izlenecek 
yöntemlerle . 
ilgili kararlar 

miz çocuklarımızın 
sağlıklı bir şekilde 
yetişmelerine 
katkıda bulunacak 
yaz okullarında 
bu yıl 6 branşta 
650 sporcuyu 
ağırlayacağız. 
Amacımız sağlıklı 
bir nesil, sağlıklı 
bir Bursa" 
dedi.

oluşturulacak. 
Futbolda Şiddet ve 
Düzensizliği Önleme 
Platformu'na 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nü tem- 
silen Güvenlik 
Dairesi ile birlikte 
Turkcell Süper 
Ligi'nde takımı bulu
nan Ankara, Bursa, 
Denizli, Gaziantep, 
İstanbul, Kayseri, 
Konya, Manisa, 
Trabzon, Rize ve 
Türk Telekom 
Lig A'da takımı 
bulunan illerden 
Diyarbakır Ve 
İzmir Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
üst düzey yönetici
leri katılacak. 
Toplantının 
başlangıç aşaması | 
basına açık olacak, 1 
daha sonra ise 
gerekli bilgilendirme; 
Türkiye Futbol 
Federasyonu tarafın
dan yapılacak.

GEMİÎK SİNEMA GÜNlPGÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
SEVİMLİ DİNAZOR 

CEVAPSIZ ARAMA 3

(Rezervasyon Tel : 51 3 33 21) 
Seanslar
14.00 - 16.15 ■ 20.30
14.15 - 16.30 - 20.30

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 64 06) 
S1RADIŞI SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 20.30

ÖGemlik Körfezi çok yakinda
-.....gazete bayilerinde

Ali Bilgin Fenerbahçe’de
Fenerbahçe Kulübü, 
Antalyasporlu Ali 
Bilgin'in transferinde 
mutlu sona ulaştı. 
Antalyaspor 
Başkanı Sedat 
Peker, Ali Bilgin'i 
Fenerbahçe'ye 
verdiklerini söyledi. 
Peker, Fenerbahçe 
Başkan Vekili 
Nihat Özdemir'in 
kendisini aradığını 
ve yapılan görüş
menin ardından

Ali Bilgin'in transferi 
konusunda anlaştık
larını belirterek, 
"Ali Bilgin'i 
Fenerbahçe'ye 
yerdik. Hayırlı 
olsun" dedi, । 
Peker, şöyle konuş
tu: "Fenerbahçe, 
Ali Bilgin'e karşılık 
iki futbolcuyu 
kiralık, artı pa 
verdi. Verilen 
para Antalyaspor'u 
tatmin edecelf

düzeyde"
Pekdr, Fenerbah | 
çe'nin bejdelsil | 
olarak vereceği 
iki oyuncu 
konusunda anlaşma 
sağlamadıklarını, jfl 
teknik direktör 
Raşit Çetiner'in 
vereceği rapor 
doğrultusunda 

e'den 
cak oyun

cuların belirleneceği
ni sözlerine ekledi.
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“2,5 milyon 
çocuk ölümü 

engellenebilir”

Sıcak havada tok karnına denize girmeyin

Uluslararası Çocuk 
Merkezi (ICC) 
Başkanı Prof. Dr. 
Tomris Türmen, aşı 
ile dünyada her yıl 
2.5 milyon çocuk 
ölümünün engel
lenebileceğini bildir
di. Başarılı aşı kam
panyaları ile birçok 
hastalığın önlenebi- 
lineceğine işaret 
eden Türmen, "Çiçek 
hastalığı yok edildi, 
çocuk felci yüzde 
99 oranında azaldı, 
tetanos ve kızamık 
hastalıkları ise 
nadiren görülür 
hale geldi" dedi. 
"Aşılarla, sadece 
2003 yılında 2 milyon 
çocuğun, erişkin 
hayatta olabilecek 
600 bin hepatit B 
ölümü önlenmiştir" 
diyen Türmen, her 
yıl, rutin olarak 

uygulanması 
gereken aşıların 
yapılamaması 
nedeniyle beş 
yaşından küçük 
1.4 milyon 
çocuğun yaşamını 
yitirdiğini söyledi. 
Türmen, yeni 
geliştirilmiş zatürre 
önleyici pnomokok 
aşısı, menenjit 
önleyici meningokok 
aşısı ve ishal 
önleyici rotavirüs 
aşısının yapılama
ması nedeniyle her 
yıl dünyada 1.1 
milyon çocuğun hay
atını kaybettiğini 
bildirdi. Eski aşıların 
da tam olarak uygu
lanması gerektiğine 
dikkati çeken 
Türmen, "Yani her 
20 saniyede bu 
nedenle bir çocuk 
ölmektedir" dedi.

Sıcak havanın sağlık 
üzerinde olumsuz 
etkilerine karşı 
uzmanlar vatan
daşları uyarıyor. 
Denize ya da havuza 
tok karnına girmenin 
olumsuz etkileri 
olduğunu vurgulayan 
uzmanlar, mümkünse 
yemekten en az iki 
saat sonra suya gir
ilmesi gerektiğini 
belirtti.
Kalp ve Damar 
Cerrahisi Uzmanı Op. 
Dr. İbrahim Erdinç, 
aşırı sıcaklarda, 
yemek yedikten 
hemen sonra denize 
girilmemesi gerektiği
ni belirtti. Özellikle 
kalp hastası olan ya 
da hastalık riski

Ceviz şifa küpü
Ordu Üniversitesi 
(ODÜ) Ziraat Fakül 
tesi Bahçe Bitkileri 
Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Turan Karadeniz, 
cevizin kanda zararlı 
kolesterolün birikme 
sini önlediğini ve yük 
sek kolesterolü düşür 
düğünü söyledi.
Prof. Dr. Karadeniz, 
yaptığı açıklamada, 
taze cevizde yüzde 5- 
6 oranında C vitamini 
bulunduğunu belirte 
rek, aynı zamanda 
bol miktarda B1, B2, 
A ve E vitaminlerini

taşıyan kişilerin daha 
dikkatli olması gerek
tiğini ifade eden Op. 
Dr. Erdinç, "Tok 
karnına ve özellikle 
çok sıcak havda 
denize girmek ya da 

içerdiğini söyledi. 
Cevizin mide, bağır
sak, böbrek ve deri 
rahatsızlıkları gibi 
birçok hastalığa iyi 
geldiğini vurgulayan 
Karadeniz, "Cevizin 
sadece meyvesi 
değil, kabukları ve 
yaprakları da birçok 
rahatsızlık için kul
lanılmaktadır" dedi. 
Cevizin kanda zararlı 
kolesterolün 
birikmesini önlediği
ni, yüksek koles
terolü düşürdüğünü 
ifade eden Karadeniz, 

vücut yükünden fazla 
kuvvet uygulamak 
sağlık açısından risk 
taşıyabilir." dedi.
Sıcak havada fazla 
yemek yemenin veya 
aşırı yağlı ve hazmı

"Ceviz, damar tıkanık 
lığı ve şeker hastalı 
ğının tedavisinde kul
lanılmaktadır. Mide 
gazını giderir. Grip ve 
nezleye iyi gelir. 
Öksürüğü keser. 
Sindirim sistemi 
bozukluğunu giderir. 
Ceviz, vücudu soğuk
tan korumak için de 
yenir. Yorgunluğu ve 
bitkinliği giderir. 
Zehirlenmelere ve 
zehre karşı etkilidir. 
Zindeleşmeyi sağlar" 
diye konuştu. Prof. 
Dr. Karadeniz, cevizin 

zor yemek yemenin 
vücudun metaboliz
masını hızlandıracağı 
için , kalbe aşırı yük 
bineceğini ve kalbin 
zorlanmasına neden 
olacağını belirten 
Erdinç, "Kalp rahatsı
zlığı ya da hipertan
siyonu olan kişilerde 
kalpte yorulma ve 
zorlanma meydana 
gelir. Bu nedenle 
yemek yedikten en az 
iki saat sonra denize 
ya da havuza gir
ilmeli, kalp rahatsı
zlığı olan ya da risk 
taşıyan kişiler fazla 
efor sarfetmemeli, 
suya girilecekse bu 
saatler 10.00 ile 16.00 
dışındaki saatler 
olmalıdır" dedi.

yapraklarından 
elde edilen juglon 
maddesinin e 
czacılıkta kan temiz
leyici ve kuvvet verici 
olarak kullanıldığını 
kaydederek, şöyle 
devam etti: "Şeker 
hastaları ceviz 
yaprağını kaynatıp 
içmelidir. Ceviz 
yaprağı ve kabukları 
kaynatılıp balla karış 
tırılarak içildiğinde 
kansızlığa iyi gelmek
te, bu çay kanı temiz 
temekte, kalbi güçlen 
dirmekte, ishali ve 
dizanteriyi kesmekte, 
sinir sistemini güçlen 
dirmektedir.”

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 oq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 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
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 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 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 51 3 35 71

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

TÜP DAĞITICILARI

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
28 Haziran 2007 Perşembe 

ÖZER ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı No: 18 

Tel:513 5682 GEMLİK

Gemlik Körfez
• ■■LİK'İH İLK «ÖNLÜK SİYASİ «AZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2787 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Karsak Deresi pislik yuvası oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'in Büyükşe 
hir'e dahil edilmesin
den sonra bakımı

DSİ'ne geçen Karsak 
Deresi pislik yuvası 
haline dönüştü.
Eski Terme Tesisleri 
önünden itibaren de

nize doğru uzanan 
kesimde insanları 
rahatsız eden kokular 
yayan dereye 
BUSKİ'den boşaltılan 
kanalizasyon suyu 
çevreye rahatsızlık 
vermeye başladı. 
Temizlenmeyen dere 
içinin her geçen gün 
bataklık konumuna 
gelmesine göz yumu- 
lurken BUSKİ'den 
akıtılan kanalizasyon 
suyu çekilmez oldu. 
Karsak Deresi’nin ba 
kımsız ve pislik yuva

sı haline dönüşmesi 
sonucu sıcak yaz 
akşamlarında sivrisi 
nek istilasına uğru 
yor. Kokuyla birlikte

sivrisineklerin bolca 
ürediği Karsak Dere 
si’nin içler acısı hali 
ne gelmesinin । 
ne zaman önleneceği

me rak konusu 
olurken, çevrede 
yaşayanların her 
geçen gün 
tepkileri çoğalıyor.

• • V
İNGİLİZCE

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI 2007-2008 DONEMİ KAYITLARI BAŞLADI

OKULUMUZUN
YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER

Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir,Yeniliklere açıktır, yenilikleri alır ve hayata geçirir,Süreç odaklıdır,Paylaşımcıdır, başarıyı, mutluluğu, 

sevgiyi, hüznü, acıyı paylaşmayı bilir.Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır,Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,Özgüveni tamdır. 

Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar. Engel tanımaz, " Başaracağım ” der, başarır..

Anasınıfları, 1.2.3. ncü sınıflar haftada 6 Saat
4.5.6.7 sınıflar haftada 8 Saat 

2007-2008 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ
ANASINIFI 3.750 YTL Deneyimli
1. SINIF 4.400 YTL kadromuz ve
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF

5.250 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sizlere en yakın
6. SINIF 5.250 YTL özel okuluz
7. SINIF
8. SINIF

5.250 YTL
5.250 YTL Tel: 513 50 84

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.k12.tr

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 51 2 29 67 - GEMLİK / BURSA

http://www.aykentilkogretim.k12.tr


2006 ■ 2007’DE 2006 - 2007 'de
Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü

DÜNYA TÜRKİYE

Sanat €ğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİY6 1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni nde TÜRKİVC 3.1ÜGÜ

DERECESİ
Z007-Z008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

“Bilgiyle Sevginih Kucaklaştığı Yer" 

Adres : Radar Cad. No : 170 Yalova 
Tel : O 2Z6 811 04 74

Sosyal Bilimler Olimpiı/adı'ncJa 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALYA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA

www.yucebilgili.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
29 Haziran 2007 Cuma www.gemlikkorfczgazctcsi.com infoî/ ggjjilikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Sırsa Biiyüksehir'den 
‘Göletlere girmeyin'uyarısı 
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı Orhan Doğan, serinle
mek için girilen göletlerin yüzme için 
tehlikeli olduğuria dikkat çekerek, 
özellikle anne ve babaları çocuklarını 
böyle yerlere göndermemeleri konu 
sunda uyardı. Haberi sayfa 10’da

Hisar Sitesi önünde yola akan su nedeniyle kayan kamyon az daha faciaya neden olacaktı

Ucuz kurtuldu
60 hektar kül oldu

v Dün sabah 
saat 08.15 sıralarında 
Dörtyol kavşağına 
300 metre kala 
asfaltın ıslak olması 
nedeniyle 08 K 5145 
plakalı bidon yüklü 
kamyon orta refüjdeki 
tabelalara çarptıktan 
sonra yola devrildi. 
Kamyon sürücüsü 
Mehmet Yılmaz, "Oto 
büse çarpmamak için 
direksiyonu kırmak 
zorunda kaldım" dedi.

1 Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Önceki gün saat 
I6.00 sıralarından 
Engürücük Köyü ile 
Yeniköy arasında 
bulunan Kızılçam 
ormanında çıkan 
yangında 60 
hektarlık alanın 
yandığı belirlendi. 
Gerilim hattından 
sıçrayan kıvılcım 
ile çıktığı tahmin jr, 
edilen yangın aşın*8 
sıcaklar nedeniyle 
de zor kontrol 
altına alınmıştı.
Bursa, Gemlik, 
Orhangazi, Mudanya,

Yalova Orman ve 
Orman İtfaiyesi 
ekipleri ile 3 helikop 
ter, 2 yanğın söndür 
me uçağı Körfez’den 
su taşıyarak müda
hale ettiği yangın 
zaman zaman 
kereste depolarını 
da tehdit etmişti. 
Gece geç saatlerde 
kontrol altına alınan 
yangında 60 hektar
lık ağaçlık alanın 
yandığı belirtildi. 
Öte yandan yangında 
kasıt unsuruna rast
lanmadığını bildirildi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri__guler@hotmail.com

İhmale bakın
Dün sabah, Dörtyol Kavşağı’na 300 metre 

uzaklıkta bir trafik kazası meydana geldi. 
A Gemlik’te trafik kazalarının en yoğun 
yaşandığı yer, Dörtyol Kavşağı'dır.

Dörtyol Kavşağı'ndaki kazalar nice canla 
ra maloldu.

Dünkü kazada şans eseri ölen olmamış.
Türkiye'nin en işlek yollarından biri ilçe 

mizden geçiyor.
Yıllar önce Dörtyol Kavşağı'nın üzerlerine 

yapılan gecekondular, şimdi bir mahalle 
oldu.

ANAP iktidarı döneminde ise, Sunğipek 
Fabrikası'nın karşıları imara açıldı. Dev. 5'de

Partilerin 
radyo-tv 

propaganda 
süreleri 

belirlendi
Milletvekili genel se
çimi için siyasi parti
lerin radyo ve televiz 
yon propaganda ko 
nuşmalarına ilişkin 
süreler belli oldu.
Propaganda konuş
maları 15-21 Tem - 
muz 2007 tarihleri 
arasında yapılacak.
Haberi sayfa 7'de

‘Baz istasyonu kurmaktan vazgeçmiyorlar?
Orman Sokak sakinleri baz istasyonunda kullanılacak malze 
melerin kamyondan indirilmesini engellediler. Haberi sayfa 5’de

AV

süper Yaz Kampanyası!

(Stancİart ' PerFormans ' MİNİbüs - KAMyoNET' Midibüs) 
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 

İstiklal Cad. No. 104 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 11 75

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfczgazctcsi.com
ggjjilikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri__guler@hotmail.com
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Buluşma Kumla’ya asılan afiş
Büy üksehir Belediyesi’ni kızdırdı jj^J^ürhan ÇETİNKAYA

22 Temmuz Dönüm Noktası....
Türkiye seçime gidiyor..
Eski hükümetten yeni iktidara devredile

cek bir yığın sorunla..
Ekonomi...
PKK...
Cumhurbaşkanlığı..
Dış politika..
Eğitim..
Sağlık...
Ortalık lime lime...
Onun için Türkiye'nin çok sağlıklı bir poli

tik yapıya gereksinimi var..
Sorunlara egemen... Çözümleri aklında.. 

Bilgili ve dinamik kadroları ve ardında güçlü 
bir kamu oyu desteği olan siyasal erk...

Çünkü...
Ekonomi ithalata dayandırılmış..
Düşük kur yüksek faiz sanayicinin, 

işadamının belini büküyor..
Üretimi ciddi ölçüde baltalıyor..
İstihdam sorununa yol açıyor..
Borç bini aşıyor..
Toplam nüfusun yarısından fazlası direkt, 

kalanı indirekt olarak borçlandırılıyor..
İşçinin memurun emeklinin aldığı ücret 

doğrudan kredi kartı taksitlerine akıyor..
İnsanoğlu; anayasal hakkı olan beslen

me,barınma, giyinme, sağlık, eğitim 
gereksinimlerini karşılayamıyor..

Dolayısıyla toplum açlık sınırına doğru 
kayıyor..

Ya PKK..
Güneydoğu'da bölge halkının arasında 

bulunan işbirlikçilerden destek alan,dışarı
dan beslenen bir terör örgütü var..

Bu terör örgütü Türkiye'yi bölmek ve 
bölerek elde etmek isteyenlerin taşeron
luğunu yapıyor..

Hükümetin uyguladığı politika ise terörü 
önlemekten çok bölgede düşman sayısını 
arttırıyor..

PKK'nın yanı sıra...
Talabani ve Barzani de T.C. düşmanları 

arasına katıldılar..
Çünkü parçalanmadan onların da beklen

tileri var..
Kaldı ki...
Şimdiden ve ne hikmetse Türkiye Kuzey 

Irak'taki kürt devletinin güçlenmesi için 
çaba harcıyor..

Örnek vermek gerekirse..
İskenderun'daki Barzani taraftarı kişiler 

ve Türkiye'deki bazı kürt işadamları tarafın
dan kurulan şirketler; kürt yönetiminin 
ihtiyaç duyduğu tüm yiyecek, giyecek, ham
madde, su, benzin, inşaat malzemesini böl 
geye sevk ediyor.

Ayrıca ve daha da önemlisi Habur Sınır 
Kapısı'ndan Kuzey Irak'a giren her araçtan 
Barzani haraç alarak önemli rant sağlıyor.

Bunlar biliniyor..
Bilindiği halde önlem alınmıyor..
Sonra da Türk Askeri'nin Kuzey Irak'ta 

PKK sorununu çözmesi bekleniyor..
Genelkurmay Başkanı toplumsal reflek

sten söz ediyor..
İşbirlikçilerin kurutulmasını öneriyor..
Kimsenin umurunda olmuyor..
Neden olsun ki..
Karşılıklı çıkar köprüsü kurulmuş..
Kimse düzenine çomak sokulsun istemi 

yor..
Ama... Başbakanın ellerine oynasınlar 

diye verdiği çomağı 22 Temmuz'da Türk 
Halkı gereken bağlantıların içine sokacak..

Hem de öyle bir sokacak ki...
Ne göz kalacak.. Ne köprü..
Hepsi darmadağın olacak..

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Büyükşehir 
Belediyesini 
düzenlediği basın 
toplantısında 
topa tutan Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre'nin astığı 
afiş günün 
konusu oldu. 
Büyükşehir 
hizmetlerinden 
yararlanamadıklarını 
ileri sürerek 
açıklamalarda 
bulunan Eşref 
Güre, belde girişine 
astırdığı afişle de 
Büyükşehir'in 
hedefi oldu.
Küçük Kumla'da 
hizmet verdikleri 
bir çok işin 
Büyükşehir'e 
geçmesiyle birlikte

CHP’li adayların destek turu sürüyor

CHP milletvekili aday
larından Emir Birgün 
ve Mehmet Morsün 
bül, Gemlik'te bir dizi 
ziyaretlerde bulunarak 
destek istedi. Adaylar 
Gemlik ziyaretlerinde 
moral bulduklarını 
söylediler.
CHP milletvekili aday
larından Emir Birgün 
ve Mehmet Morsünbül 
önceki gün Gemlik'te 
vatandaşla buluştu.
Yoğun ilgi ve sevgiden 
memnuniyetlerini dile 
getiren Birgün ve Mor 
sünbül'ün, ilk ziyaret 
durakları Gemlik 
Ticaret Borsası oldu. 
Burada Yönetim Kuru 
lu Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, Meclis Baş 
kanı Mustafa Doğan 
ve Meclis Genel 
Sekreteri Melih Karbay

i A GEREfL. > j-* ~~ "— —1 - ı İ 1 — ——  ..SAYIN K.KUMLA SAKİNLERİ 5216 SAYILI YASA GERE
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ellerinden alındığını 
yazlığa gelen 
vatandaşlara 
anlatamayan 
Eşref Güre, 
çareyi afiş 
asmakta buldu.

ile bir araya gelen 
milletvekili adayları, 
zeytin toptancıları ve 
çiftçilerle yapılan 
toplantının sonuçları 
hakkında bilgi aldı. 
ÇİFTÇİYİ EĞİTECEĞİZ 
CHP İlçe Başkanı Er 
dem Akyürek’in katıl 
dığı ziyarette CHP 6. 
sıra milletvekili adayı 
Emir Birgün, Gemlik 
zeytininin var olan 
menşei zorunluluğu 
ve haklarına sahip 
çıkılması konusundaki 
hassasiyetini dile 
getirdi. Çiftçinin yalnız 
bırakılmasını doğru 
bulmadıklarını belirten 
Birgün, "Gemlik zeyti
ni tadı ve kalitesiyle 
dünyada ün yapmış. 
Tek sorun sahipsiz 
olması. İktidara geldi 
ğimizde öncelikle çift 

Asılan afişte "Sayın 
Küçük Kumla 
sakinleri 5216 sayılı 
yasa gereği Su, 
Kanalizasyon, 
Ulaşım ve Ana 
cadde temizliği, 

çiyi eğitecek sonra da 
örgütlenmeleri için ge 
rekli altyapıyı oluştu
racağız" diye konuştu. 
Milletvekili adayları, 
daha sonra Gemlik 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi, Gemlik 
Ziraat Odası, Balıkçılar 
Derneği, Gemlik Sivas 
hlar Yardımlaşma 
Dayanışma ve Kültür 
Derneği ile Gemlik 
YozgatlIlar Yardım 
laşma Dayanışma ve 
Kültür Derneği'ni 
ziyaret ederek 
destek istedi. 
ULUSAL ÇIKARLAR 
İÇİN CHP’Lİ OL 
CHP milletvekili adayı 
Mehmet Morsünbül 
İse, "Gençlerimiz ener
jik, zeki ve çevik. Bu 
enerjiyi boşa harca
mak en büyük günah.

1 ,

çöplerin toplanması 
tamamen 
Büyükşehir 
Belediyesi yetki 
ve sorumlulukların- 
dadır" sözleri 
yer alıyor.

İş bulamadığı için kah 
vede oturan üniversite 
öğrencisi gördükçe, 
içimiz sızlıyor, hırsla 
nıyoruz. Bu seç/m/er 
de, vatanını, çocuğu
nun geleceğini düşü
nen herkesten oy 
istiyoruz." dedi.
Türkiye'nin 23 
Temmuz'da çağdaş bir 
geleceğe kapılarını 1 
sonuna kadar 
açacağına inancının 
tam olduğunu belirten 
Morsünbül, "Zaman ’ 
vatandaşın, sağı 
solu düşünme zamanı 
değildir. Ulusal 
çıkarlarımızı, aydınlık 
ve çağdaş Türkiye'yi i 
düşünme zamanıdır, fl 
Halkımızdan Atatürk 
Türkiye'sini geri 
getirmek için oy 
istiyoruz" dedi.

İGemlik Körfez]
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Hisar Sitesi önünde yola akan su nedeniyle kayan kamyon az daha faciaya neden olacaktı

Ucuz kurtuldu
Dün sabah saat 08.15 sıralarında Dörtyol kavşağına 300 metre kala asfaltın ıslak olması nedeniyle 08 
K 5145 plakalı bidon yüklü kamyon orta refüjdeki tabelalara çarptıktan sonra yola devrildi. Kamyon 
sürücüsü Mehmet Yılmaz, “Otobüse çarpmamak için direksiyonu kırmak zorunda kaldım” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hisar Mahallesi’nde 
meydana gelen trafik 
kazasında şans 
eseri ölen olmadı. 
Kaza dün sabah 
saat 08.15 sıralarında 
meydana geldi. 
Hisar Mahallesi Hisar 
Sitesi önünde mey
dana gelen kazada 
İzmir'den yüklediği 
bidonları İstanbul'a 
götürmekte olan 
08 K 5145 plakalı 
kamyonun sürücüsü 
Mehmet Yılmaz, yola 
akan suda lastiklerin 
kayması sonucu 
direksiyon hakimiyetini 
kaybetti.
Orta refüjde bulunan 
tabelalara çarpan kam 
yon sürücüsü Mehmet 
Yılmaz, karşı yoldan 
gelmekte olan yolcu 
otobüsüne çarpmamak 
için direksiyonu sağa 
çevirince kullandığı 
kamyon Hisar Sitesi 
girişinde büyük bir 
gürültüyle yan yattı. 
Sabah saatlerinde 
duydukları gürültüyle 
evlerinden fırlayan 
Hisar Sitesi 
sakinleri, gördükleri 
manzara karşısında 
adeta şok oldular.
Yan yatan kamyonun 
içinden araç 
sürücüsünü çıkaran 
vatandaşlar, kazanın 
geliyorum demesine 
aldırış etmeyen 
Karayollarına tepki 

I gösterdiler.
DEPODAN YOLA 
SU AKIYOR
Site sakinleri Sunğipek 
Fabrikası üstünde 
bulunan ve şu anda 
Gemlik Gübre işletme
sine ait olan İznik'ten 
gelen göl suyu hattın
da kaçak olduğunu ve 
suyun yola akmasıyla 
aşağıya doğru inen 
araçlara tehlike 
yaşattığı gerekçesiyle 
Karayollarına 
defalarca şikayette 
bulunduklarını 
söylediler.
Geçtiğimiz yıl içinde 
aynı yerde yine su 
kaçağı olmuş ve 

’ yolun bir süre trafiğe 
kapatılmasından sonra 
borunun eskiyen kısmı 
değiştirilmişti.
Kamyon sürücüsü 
Mehmet Yılmaz, yola 
akan suyu gösterirken, 
"Bir anda araç 
kaymaya başladı, 
direksiyona hakim

olamadım ve orta 
refüjden karşıya 
çıkmak üzereydim. 
Gelen yolcu otobüsünü 
de düşünerek direksi 
yonu sağa kırdım ve

sitenin girişinde kam 
yonum yan yatarak 
ancak durdu" 
dedi.
Kamyon sürücüsünün 
hayati tehlikesinin

bulunmadığı , 
kazada başka 
araçların da 
kazaya karışmadan 
atlatılması ise 
sevindirici oldu.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcan vurall 933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

YaaYORUM

Bu unutulmasın.....

İki parti arasında geçmişten gelen kırgınlık
lar, küslükler, kızgınlıklar olduğunu hepimiz 
biliyoruz.

Gün, bunları unutma ve geride bırakma 
günüdür.

CHP'li ya da DSP'li olsun veya olmasın her 
kese düşen görev, bu geçmişe ve dolayısıyla 
kırgınlıklara sünger çekmektir.

Bu işin şakası yok.
Türkiye AKP iktidarından kurtulmak zorun

da.
Cumhuriyet rejiminin ilkeleri paspas gibi 

çiğneniyor.
Milli eğitim yok ediliyor.
Laik düzen, devrim ler ayaklar altına alını 

yor.
Türkiye soyuluyor.
Hırsızlık, yolsuzluk inanılmaz boyutlarda.
Devlette ve belediyelerde milyarlarca dolar

lık alım ve ihaleler eşe dosta, partili yandaş 
lara ve aile bireylerine peşkeş çekiliyor.

AKP'li belediyelerde ve bunlara bağlı bele 
diye şirketlerinde yaşanan soygun, vurgun, 
talan düzeni hepimizin gözleri önünde olu 
yor.

İktidarın hiçbir makamı bunların üzerine git 
mediği gibi, üstelik paralar kendi adamlarına 
hortumlandığı için teşvik ediyor.

Kul hakkı, haram yiyorlar..
Ulusal varlıklarımızın satışı sürüyor.
İktidara yandaş para babaları ve sermaye 

çevreleri ile yerli ve yabancı işbirlikçileri tam 
4.5 yıl boyunca, bu soyulan Türkiye pas
tasından beslendiler.

İşçi, memur, emekli (Bağ-Kur'lu 4oo lira alı 
yor) esnaf, çiftçi ve bütün kesimler ezildikçe 
ezildi.

Türk milleti bu soygun düzenine 22 Tem 
muz günü son vermek zorunda.

Son vermek zorunda...
Bu iki partiyi seçim işbirliğine toplumun 

baskısı sürükledi...
Çünkü toplum son 2002 seçiminden gerekli 

dersi çıkarmıştı.
Meclis'e sadece iki parti girmiş, yüzde 34 

oy alan AKP, dünyada örneği olmayacak bir 
biçimde milletvekili kelle sayısının yüzde 66' 
sini elde etmişti.

Düşünün ki, yüzde 9'dan fazla oy alan Doğ 
ru Yol Partisi ile yüzde 8'den fazla oy alan 
Milliyetçi Hareket Partisi, bu baraj ve bölün
me nedeniyle Meclis'e girememişti.

Oy bölünmesinin ne anlama geldiğini Türk 
milleti o seçimde gördü.

Halende cezasını çekiyor...
Cumhuriyet Halk Partisi- Demokratik Sol 

Parti işbirliğini izleyeceğiz.
Ben bunu "solda işbirliği" olarak görenler

den değilim.
Bunu "Atatürkçü, Atatürk milliyetçisi, laik, 

çağdaş, vatanın bölünmezliğinden yana" iki 
partinin işbirliği ve milletin sesi olarak görü 
yorum.

Dünkü başlangıç sonrasında Türkiye'nin 
yeni bir aşamaya geleceğine inanmak istiyo 
ruz.

Bu büyük yolculukta her iki partinin de 
Türk milletini hüsrana uğratma hakkı yoktur.

Bunu yapan olursa ensesine biner ve boza 
şişiririz.

Bundan hiç kuşkuları olmasın.
BU UNUTULMASIN...

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Karfez ABONE OLUN 

OKUTUN 
OKUYUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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MHP’li adaylar Umurbey ve Kumla’da nabız yokladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
Milletvekili adayları 
dün önce Umurbey 
daha sonra gittikleri 
Küçük Kumla’da 
vatandaşlarla 
sohbet edip 
kendilerini tanıttılar. 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
ve çok sayıda partili 
tarafından karşılanan 
Milletvekili 
adaylarından İsmet 
Büyükataman, Hamit 
Homriş, Çetin Elmas, 
Fatih Şenöz, Haşan 
Toktaş, Şaban Ali 
Yanıklar, İsmail Tatlı 
oğlu, Muharrem Koca 
ve Hüsnü Serdar ziya 
retlere önce Umurbey 
beldesinden başladı 
lar. Umurbey belde 
sinde Merhum Celal 
Bayar'ın mezarını 
ziyaret eden MHP 
Milletvekili adayları 
saygı duruşunda 
bulunup dua ettiler. 
Belde içinde kahvele 
ri ziyaret edip vatan
daşlarla sohbet eden 
Milletvekili adayları 
"MHP'nin çözemeye
ceği hiçbir sorun yok

DP'li adaylar Büvükorhan’da

tur, bunu 22 Temmuz 
seçimlerinden sonra 
göreceksiniz" dediler. 
MHP Milletvekillerinin 
ikinci durağı ise par
tiye yeni katılan Kü 
çük Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre 
oldu. Kalabalık kon
voy eşliğinde Küçük 
Kumla'da gövde 
gösterisi yapan 
MHP'li ler genel 
seçimlerde "Kumla' 
nın sorunlarına biz 
çözüm bulacağız" 
mesajı verdiler.
Eşref Güre ile birlikte 
çay bahçeleri ile

esnafa kendilerini 
tanıtan MHP Bursa 
Milletvekili adayları 
yaklaşık 2 saat bo 
yunca sahildeki es

nafla Kumla ile ülke 
nin sorunları konu 
sunda görüşme 
yaparak şikayet 
ve istekleri not ettiler.

Demokrat Parti (DP) 
Bursa milletvekili 
adayları dağ 
ilçelerini dolaştı. 
DP milletvekili 
adaylarından Kemal 
Cantürk, Harun 
Akın, Ahmet Okur, 
Murat Kahraman, 
Yıldız Yurttaş, 
DP İl Başkanı 
Mümin Ekici ve 
il yönetim 
kurulu üyeleri, 
Büyükorhan’da 
pazar ve çarşı 
esnafını ziyaret

ederek, sıkıntılarını 
dinledi. Milletvekili 
adayları, "Tek 
başımıza iktidar olun
ca, çiftçi ve esnafın 
durumunu düzelte
ceğiz. Bu hükümet 
döneminde sizin elin
izden alınan hakları 
vereceğiz. Tekrar 
belde durumuna 
düşürülmek istenen 
Büyükorhan’ı eski 
haline getirip kurum
lan tekrar Büyük 
orhan’a kazandıra
cağız" dediler.
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Baz istasyonu kurmaktan vazgeçmiyorlar Güne Baku
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hisar Mahallesi 
Orman sokakta 
kurulmak istenen 
baz istasyon direğine 
çevrede yaşayanlar 
tarafından engel 
olunmasının ardından 
50 metre ileride 
yine aynı kişiler 
tarafından yapılan . 
teşebbüs engellendi. 
Açılan direk çukuru
nun belediye ekipleri 
tarafından kapatıl
masının ardından 
önceki akşam 50 
metre ilerine 
bulunan boş bir 
arsaya getirilen araç 
içindeki parçalar 
vatandaşların 
gösterdiği tepki 
üzerine indirilemedi. 
Boş arsa sahibinin 
müsaade ettiği öğre
nilen ve özellikle 
karanlıkta gelerek 
kepçe ile direk 
çukuru kazıp baz 
istasyonu kurmak 
isteyenlere sokak
larında nöbet tutan 
vatandaşlar engel 
olmaya devam ediyor. 
Baz istasyonu 
için kullanılacak 
malzemeleri getiren 
kamyonun önüne

toplanan vatandaşlar 
"Biz yaşadığımız 
sokakta radyasyon 
yayan baz istasyonu 
istemiyoruz.
Kaymakamlığın 
olsun, belediyenin 
olsun hatta Polisin 
bile kurulmak istenen 
baz istasyonundan 
haberi yok, burası 
dağ başı mı?" 
diyerek araçta 
bulunan aletlerin 
indirilmesini 
engellediler.
Vatandaşların tepki
leri nedeniyle aletleri

getiren kamyon 
malzemeleri indi-

remeden ayrılmak 
zorunda kaldı.

T* Kadri GÜLER
I I kadri guler@hotmail.com

İhmale bakın
Böylesine yoğun bir trafik akışının 

geçtiği ana yolun bir bölümüne binlerce 
insanı barındıran siteler kuruldu.

Bence şehircilik açısından bir cinayettir 
bu.

Dörtyol’da ölenlerin büyük çoğunluğu 
yolun üst kısmında oturanlardır.

Bidon yüklü kamyon kavşağa yak
laşırken, büyük ihtimal, şoförün frenlere 
dokunmasıyla direksiyon hakimiyetini 
kaybetti ve araç savruldu.

Kamyon şoförü başka bir araca vurma
mak için direksiyon kırınca da aracının 
devrildiğini söylüyor.

Kamyon sitelerin önünde oynayan 
çocukların arasına dalabilirdi.

Veya başka bir araca, minibüse, oto
büse çarpıp büyük faciaya yol açabilirdi.

Şükür ki can kaybı olmamış..
Kazanın nedeninin ise anayola akan su 

sızıntısı olduğu iddia ediliyor.
Bu su sızıntısının uzun zamandan beri 

devam ettiği ilgililerin ise site sakinleri 
tarafından uyarıldığı söyleniyor.

Tabii biz de bir müeyyide olmayınca iş 
Allah’a kalır.

Kalır da basit bir su sızıntısı büyük 
facialara yol açabileceği hiç düşünülmez.

Biz Gemlik Körfez olarak duyarlı 
davranıp, bir çok konuda ilglileri uyarı 
yoruz.

Acaba sızıntıyı ilgililere bildiren vatan
daşın sesine neden kulak verilmemiş?

Bu soruşturulacak mı?
Suyun sahibine ne yapılacak?

I CHP Gemlik İlçe Başkanı Erdem Akyurek, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutladı

~ “Kabotaj hakkı ulusumuzun lam bağımsızlığını pekiîlirıııistir”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

1 Temmuz Denizcilik
ve Kabotaj Bayramı 
nedeniyle CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek 
yazılı açıklama yaptı. 
Türkiye
Cumhuriyeti'nin 
yüce Atatürk'ün 
ileri görüşlülüğü 
sayesinde çağdaş ve 
her türlü gelişmeye 
açık dinamik bir 
yapıda kurulduğunu 
hatırlatan Akyürek, 
“Geçen yıllar 
içersinde Türkiye'nin 

| her alanda kapsamlı 
dönüşümler yaşan
mış gelişme ve 
ilerleme sürecinde 
büyük başarılar 
elde edilmiştir" dedi. 
Cumhuriyet tari- 

1 himize bakıldığında, 
ekonomik, siyasal 
ve sosyal alanlarda 

J bugüne kadar 
I gerçekleştirilen tüm 

atılımların, bağımsız 
Türk ulusunun yük
seltilmesi amacına 
yönelik olduğunun 
görüldüğünü ifade 
eden Akyürek; 
"Kabotaj hakkının 
alınması, ulusal kur

tuluş savaşının 
başarıya ulaşmasının 
ardından atılan ve 
ulusumuzun tam 
bağımsızlığını 
pekiştiren önemli 
bir adımdır. 1926 
yılında atılan bu 
adımla, Lozan 
Antlaşması'nda da 
kabul edilen ve 
uzun yıllar boyunca 
başka ülkeler tarafın
dan kullanılan, 
denizlerimizdeki 
egemenlik haklarımız 
geri alınmıştır.
Bir devletin 
sahip olduğu 
kara sularında 
egemenlik haklarının 
kullanılmasından 
daha doğal bir şey 
olamaz. Kabotaj 
aynı zamanda,

ulusumuzun bu 
güne kadar başarıyla 
sürdürdüğü 
çağdaş uygarlık 
yürüyüşünün ereğine 
ulaşması inanç ve 
kararlılığını ortaya 
koyan bir kazanım 
olmuştur. Ülkemizin 
zengin bir denizcilik 
potansiyeli 
bulunmaktadır.
Üç tarafı denizlerle 
çevrili olan Türkiye, 
sahip olduğu 
İstanbul ve 
Çanakkale boğazları 
ile önemli deniz 
ticaret yollarının 
kesişme noktasıdır. 
Denizcilik 
sektörünün 
geliştirilmesi 
geleceğimiz açısın
dan da büyük 
önem taşımaktadır. 
Bu bakımdan, 
denizlerimizdeki 
mevcut potansiyeli 
mizin en iyi biçimde 
değerlendirilmesi 
başarısını 
gösterebilmeliyiz. 
CHP İlçe örgütü 
olarak Kabotaj 
Bayramı'nı bu 
düşüncelerle 
kutluyoruz" 
dedi.

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
flAZ KURSU AÇILIVOR

KİMLER KATILABİLİR ?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

M E

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR?
Yüzme branşı haftada 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR ?
KURS ÜCRETİ AYLIK (24) SAAT
Yüzme 160 YTL.

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR ?
1 .Dönem : 2 Temmuz - 27 Temmuz
2 .Dönem : 30 Temmuz - 24 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM ?
18 Haziran 2007 tarihinden itibaren
okulumuza gelerek kursa kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel: 513 50 84 web:
www.aykentilkogretim.k12. tr

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

mailto:guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12
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DP’den baraj tepkisi

Demokrat Parti (DP) 
Genel Başkan Yardım 
cısı Celal Adan, par
tisinin yüzde 10'luk 
seçim barajını aşa
mayacağı iddialarına 
tepki gösterdi 
Adan, “DP barajın 
altında diyerek halkın 
iradesine baraj kur
maya kalkanlar o 
barajların altında 
kalacak” dedi. DP 
Genel Başkan Yar 
dımcısı Celal Adan 
yaptığı yazılı açıkla
mada, hayatında 
siyaset adına bir kere 
bile halkın karşısına 
çıkmamış, bir vatan
daşın elini sıkmamış 
“bezirganların bu 
gün yine iş başında 
olduğunu ve merkez 
sağ üzerinde toplum
sal mühendislik yap

W mitintıleriııe sıcak hava ayarı
AKP, aşırı sıcak 
nedeniyle miting
lerinde yeniden saat 
ayarlaması yaptı. 
Özellikle kavurucu 
sıcakların yaşandığı 
Adana, İzmir ve 
Antalya'daki miting
leri bir saat ileriye 
alan AKP, İzmir ve 
İstanbul mitinglerinde 
kalabalığı serinlete
cek bir sistem kurma 
kararı aldı.
Türkiye son yılların 
en sıcak yazını 
yaşarken, siyasi par
tiler mitinglerini tüm 
hızla sürdürüyor. 
Liderler aşırı sıcak
lara rağmen meydan
larda halkın karşısına 
çıkarak, partileri için 
oy istiyor. Seçim 
öncesinde 54 ili geze
cek olan Başbakan 
Erdoğan, günde 2 ile 
giderek, halka hitap 
ediyor. Aşırı sıcaklara 
rağmen mitingden 
mitinge koşan 
Başbakan Erdoğan'ın 
miting saatleri 11.00, 
12.00, 14.00 ve 16.00 
olarak ayarlandı. AKP 
aşırı sıcaklar nedeniy 
le bazı illerde yeniden 
saat ayarlaması yaptı. 
Kavurucu sıcakların

maya çalıştığını 
savundu. Adan şun
ları söyledi: “Yıllardır 
sabahtan akşama 
kadar otel lobilerinde, 
lüks bürolarda oturup 
genel başkan atayan, 
gölge hükümetler 
kuran çıkar grupları 
Demokrat Parti'nin 
bu seçimlerden zayıf 
bir şekilde çıkması 
için karanlık, şaibeli 
ilişkiler içindeler. 
60 yıldır demokra 
sinin, halk rızasının, 
özgürlüklerin, şef
faflığın önceliğini 
yapmış Demokrat 
Parti üzerinde, 
toplumsal mühendis
lik hesaplarıyla, 
karanlık ilişkilerle 
etkili olmaya kalkış
mak, en hafifinden 
had bilmezliktir.”

yaşandığı Adana, 
İzmir ve Antalya'daki 
mitingler bir saat 
ileriye alındı. Yeni 
düzenlemeye göre, 
AK Parti Adana'da 
saat 18.00'de, 
Antalya'da 11.00'de, 
İzmir'de saat 18.00'de 
miting yapacak. AKP 
meydanlara toplanan 
vatandaşları serinlet
mek için partinin 
kurumsal renklerinde 
şapka dağıtırken, bazı 
illerde farklı önlemler 
alacak.
AKP seçim kampanya 
sini yürüten Başba 
kan Erdoğan'ın 
siyasal iletişim danış
manı ve Arter Reklam 
Ajansı'nın sahibi Erol 
Olçak, mitingleri ge 
nelde öğleden sonra 
yaptıklarını belirterek, 
"Batı illerinde sıcak
ları göz önünde bulun 
durarak bir iki saat 
kaydırma yapabiliriz" 
dedi. Olçak, aşırı 
sıcakların yaşandığı 8 
Temmuz'daki İzmir ve 
15 Temmuz'daki İstan 
bul mitinglerinde ise 
halkı serinletmek için 
klimatize bir sistem 
üzerinde çalıştıklarını 
açıkladı.

Seçime girmeyen 
Anavatan Partisi'nden 
CHP'ye Ankara'dan 
önemli destek geldi. 
Anavatan Partisi 
Ankara eski İl Başkanı 
Muharrem Soğuksu ve 
bir çok parti yöneticisi 
CHP'li Meclis Başkan 
vekili Yılmaz Ateş ile 
yaptıkları toplantıda 
desteklerini açıkladı. 
Anavatan Partisi 
Ankara eski İl Başkanı 
Muharrem Soğuksu ile 
çeşitli teşkilatlarda 
görevleri bulunan 
Adem Kızılateş, 
Uğurhan Ergün, 
Fatmagül Çınar, 
Seyide Takmaz, Adnan 
Kürü ile çok sayıda 
partilinin yanı sıra 
Çağdaş Türkiye 
Partisi Genel sekreteri 
Mehmet İrmeşe ve 
Genel Başkan 
Yardımcısı Bekir Kara, 
İşadamı Urfan Çıkar, 
Ressam Alirıza Kılıç, 
Açıköğretimliler Birliği 
Genel Sekreteri 
Durdağı Yıldırım,

Çankaya’da sağ seçmen sayısı yüzde 42.1 oldu
Siyasetin nabzının 
attığı Ankara'da anket 
yarışları sürüyor.
Ankara 1. bölgede 
yapılan anket ise 
Sol'un kalesi olarak 
bilinen Çankaya böl
gesinde sağ partilerin 
oy oranının arttığını 
ortaya çıkarttı. 
Metropol Stratejik ve 
Sosyal Araştırmalar 
Şirketi Ankara birinci 
bölge içindeki Çanka 
ya, Mamak, Sincan, 
Etimesgut, PolatlI, 
Haymana, Gölbaşı, 
Bala, Elmadağ, 
Şereflikoçhisar, Evren 
ilçesindeki seçmen 
tercihlerini araştırdı. 
Kendisini siyasi a 
yelpazenin sağında 
görenlerin oyundaki 
artış dikkat çekti.

Bağımsız adaydan YSK’ya propaganda başvurusu
Muğla Bağımsız 
Milletvekil Adayı 
Galip Baran, Yüksek 
Seçim Kurulu'na 
(YSK), siyasi parti
lerin propaganda 
yapmak için 
kullandığı tüm 
hakların bağımsızlara 
da tanınması .• 
başvurusu yaptı. 
Galip Baran, 
YSK Başkanlığı'na 
sunduğu

Ankara Kahveciler 
Odası Başkanı İsa 
Güven; Meclis 
Başkanvekili CHP 
Ankara Milletvekili 
Yılmaz Ateş ve Ankara 
milletvekili adayı 
Hakkı Süha Okay ile 
yaptıkları toplantıda 
22 Temmuz 
seçimlerinde 
CHP'ye oy desteği 
vereceğini açıkladılar. 
Anavatan eski İl 
Başkanı Muharrem 
Soğuksu, Anavatan 
Genel Başkanı Erkan 
Mumcu'nun partilileri 
oy kullanmaları 
konusunda serbest 
bıraktığını hatırlatarak 
şunları söyledi: 
"Anavatan Partisi'nin 
seçime girmemesi 
elbetteki bizleri 
üzmüştür. Ama bunun 
sorumlusu ne sayın 
genel başkanımızdır 
nede bizleriz. Hepimiz 
tüm iyi niyetlerimizi 
birlik için ortaya 
koyduk ama birileri bu 
iyi niyeti oyuna getir

Kendisi siyasi yel
pazenin sağında 
görenlerin oranı 
yüzde 42.1 iken, 
solunda görenlerin 
oranı yüzde 24. Fikri 
olmayanların oranı 
yüzde 8.2, hiçbiri 
diyenlerin oranı yüzde 
10.4, ortada olanların 
oranıysa yüzde 15.4. 
ÇANKAYA'DA SAĞA 
YÖNELİŞ
Ankara 1. Bölge'de 
ilçe bazında yapılan 
araştırmada seçmen 
eğiliminin ağırlıklı 
olarak sağa kaydığı 
görüldü.
LAİKLİK TEHLİKEDE 
Araştırmada kadın 
seçmenlerin yüzde 
42.5'u kendisini 
sağda, yüzde 21.4 
solda tanımlıyor.

dilekçesinde, 
Milletvekili Seçimi 
Yasası'nın siyasi 
partilerin radyo ve 
televizyonlarda 
propaganda yapması
na ilişkin usul ve 
esasların bağımsız 
adayları da kap
samasını istedi. 
Baran, dilekçesinde 
şunları ifade etti: 
“Resmi-özel-yerel 
veya ulusal; siyasi 

mek istedi. Partimizin 
tabelası asılı bulun
duğu sürece biz 
Anavatanlıyız. Ben 
ve arkadaşlarım 22 
Temmuz'da CHP'ye 
oy desteği vereceğiz 
ve toplantıya 
katılamayan diğer 
arkadaşlarımıza da 
demokrasi ve 
cumhuriyet adına 
destek vermeleri 
çağrısında bulunuyo
rum. Çünkü; 
CHP'nin seçim 
beyannamesindeki 
vaatleri ve özellikle 
eğitim konusunda 
takip edeceği yol 
takdirimizi kazan
mıştır. Öte yandan 
CHP'nin terör 
konusunda ki 
duyarlığı Anavatan ile 
eş değerdir." 
ATEŞ: "ANAVATAN'- 
DAN KAYGIMIZ YOK" 
TBMM Başkanvekili ve 
CHP Ankara milletve 
kili Yılmaz Ateş ise 
yaptığı konuşmasında 
Anavatan Partisi'den

Erkeklerin ise yüzde 
41.7'si kendisini 
sağcı, yüzde 26.3 ken
disini solcu olarak 
tanımlıyor. Birinci 
bölge seçmeninin 
yüzde 44.8'i laikliği 
tehlikede görmezken, 
yüzde 43.6'sı laikliği 
tehlike de görüyor. 
Araştırmada seçmen
lerin yüzde 32.5'u 
AKP'ye oy vereceğini 
belirtirken, yüzde 
22.6'sı CHP-DSP itti

İlçe bazında bu eğilimler şöyle gerçekleşti :
İlçe Sağ/yüzde Sol/yüzde
Çankaya 33.1 35
Etimesgut 44.9 20.3
Gölbaşı 58.8 13.7
Mamak 42.6 24.5
Sincan 60.8 8.5
Bala 37.3 17.6

partiler ve 'bağımlı' 
adayların yararlandığı 
Radyo ve televizyon
larda propaganda;
Yasada gösterilen 
usul, esas ve 
prosedür dahilinde 
‘Toplantı, gösteri ve 
miting düzenleme' 
önceden saptanan 
alan ve yerlere a. ? 
asma, parti adayla > 
gibi birlikte hareket 
etme, dernekler ve 

bugüne kadar CHP'nin 
hiç kaygısı olmadığını 
vurgulayarak, şöyle 
dedi: "Ülkenin ulusal 
bütünlüğü ve Cumhu 
riyetin kazanımları 
yönünden Anavatan' 
dan bu güne dek zerre 
kadar kuşkumuz 
olmadı. Şehit cenaze 
lerinde aynı duyguyu 
paylaştık. Keşke 
Anavatan partisi bizim 
rakibimiz olsa idi. 
Sayın Muharrem 
Soğuksu'nun başkan
lığı döneminde verdiği 
mücadele hepimizin 
takdirini kazanmıştır, 
ayrıca güzel bir 
dostluğumuz 
bulunmaktadır.
İhanet içinde 
bulunan bu acemi ve 
beceriksiz iktidardan 
kurtulmak için hep 
birlikte güç birliği 
yapmalıyız. 22 
Temmuz'da 
CHP'ye kan ve can 
vermenizden dolayı 
hepinize teşekkür 
ederim." 

fakına oy vereceğini 
bildirdi. MHP'ye oy 
vereceğini söyleyen
lerin oranı ise yüzde 
9.9'da kaldı.
GP diyenlerin 
oranı yüzde 3.2, 
DP diyenler 
yüzde 6.4, kararsızlar 
yüzde 10.3, geçer 
oy kullanacağını 
belirtenler yüzde 2, 
sandığa gitmeyenler 
yüzde 3, diğerleri de 
2.2'de kaldı 

ilgili diğer kanunlarda 
karşılıklı işbirliği 
imkanı sağlanan 
kurumlarla iştirak ve 
işbirliği gibi bilumum 
hak ve imkanlardan 
adil bir biçimde 
yararlanma hakkının 1 
‘bağımsız adaylara' 
da sağlanması 
hakkında, Bilgi, 
•in» -.-e karar 
ittihazını arz ve talep 
eylerim.”

11
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Milletvekili genel seçi
mi için siyasi partilerin 
radyo ve televizyon 
propaganda konuş
malarına ilişkin 
süreler belli oldu.
YSK'nın 23'üncü 
Dönem Milletvekili 
Genel Seçimi'nde 
siyasi partilerin radyo 
ve televizyonda 
yapacakları propagan
da konuşmaları ve 
görüntülü propagan
daların gün ve yayın 
saatlerinin belirlenme
sine ilişkin usul ve 
esaslara dair karar, 
Resmi Gazete'nin 
mükerrer sayısında 
yayımlandı. Yüksek 
Seçim Kurulu'na 
(YSK) göre Radyo 
ve televizyon propa
ganda konuşmaları 
15-21 Temmuz tarihleri
arasında yapılacak. 
YSK'nın kararına 
göre 15-21 Temmuz 
tarihleri arasında 
AKP 3 kez 10, 1 kez 20
dakikalık, CHP 4 kez 
10 dakikalık ve diğer 
siyasi partiler 2'şer 
kez 10'ar dakikalık 
radyo ve televizyon 
propaganda konuş
ması yapacak.
Karara göre. 298 sayılı

■t—»n'imı

Seçimlerin Temel 
Hükümleri Hakkındaki 
Kanun uyarınca radyo 
ve televizyonda propa
ganda konuşmalarına 
15 Temmuz 2007 
Pazar günü başlana 
cak ve 21 Temmuz 
2007 Cumartesi günü 
saat 18.00'e kadar 
belirlenecek gün ve 
saatlerde yapılmak 
koşuluyla devam 
edilecek.
Seçime katılacak 
Aydınlık Türkiye 
Partisi, Bağımsız 
Türkiye Partisi, 
Saadet Partisi, 
İşçi Partisi. Halkın 
Yükselişi Partisi, 
Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi,

Genç Parti, 
Demokrat Parti, 
Liberal Demokrat 
Parti, Emek Partisi. 
Milliyetçi Hareket 
Partisi ve Türkiye 
Komünist Partisi'nin 
10'ar dakikalık iki, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi'nin 10'ar 
dakikalık dört, 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi'nin 10'ar 
dakikalık üç ve 
ilaveten 20 dakikalık 
olmak üzere dört 
konuşma hakkı 
olacak.
298 sayılı yasa 
uyarınca siyasi 
partiler, 10'ar 
dakikalık iki konuşma 
hakkından birini

15 Temmuz 2007 
Pazar günü, diğerini 
de 21 Temmuz 
2007 Cumartesi 
günü kullanmak 
zorunda olacak. 
Bu konuşmalardan 
ayrı olarak Cumhu 
riyet Halk Partisi'nin 
10'ar dakikalık iki ve 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi'nin de 10 ve 20 
dakikalık olmak üzere 
iki konuşma hakkı 
daha olacak.
AK PARTİ VE CHP'YE 
GÖRÜNTÜLÜ 
PROPOGANDA 
Yasada, siyasi parti
lerin radyo ve tele
vizyonda yapacakları 
propagandanın "görün 
tülü" ve "görüntüsüz" 
olmak üzere ikiye 
ayrıldığına değinilen 
kararda, görüntüsüz 
propagandanın 
"konuşma", görüntülü 
propagandanın ise 
partilerin yaptıkları ve 
yapacakları icraatı 
görüntüye yer vermek 
suretiyle anlatmaları 
olarak tanımlandığı 
belirtildi.
İçerik yönünden farklı 
olmaları nedeniyle bu 
iki propaganda 
türünün ayrı ilkelere 

bağlandığı anlatılan 
kararda, yasa uyarınca 
ilk ve son gün 10'ar 
dakikalık konuşma 
sürelerinin görüntülü 
olarak kullanımına 
olanak olmadığı, 
uygulamanın da bu 
yönde oluştuğu 
kaydedildi.
Kararda, seçime 
katılan siyasi partiler
den sadece Adalet ve 
Kalkınma Partisi ve 
Cumhuriyet Halk 
Partisi'nin görüntülü 
propaganda yapma 
hakkına sahip olduk
larının kabulünün 
gerektiği kaydedildi. 
PARTİLERİN YAYIN 
ZAMAN VE SIRALARI 
İÇİN AD ÇEKİLECEK 
YSK'nın kararına göre 
radyo ve televizyonda 
propaganda için 
başvuran partilerin 
yayın zaman ve 
sıraları, bunların birer 
temsilcisi ile TRT 
temsilcilerinin 
önünde Yüksek 
Seçim Kurulu’nca ad 
çekme suretiyle 
saptanacak.
Seçime katılan 
siyasi partilerden 
radyo ve televizyonda 
propaganda 

yapmak isteyenler, 
bu durumu en geç 
08 Temmuz 2007 
Pazar günü saat 
17.00'ye kadar 
Yüksek Seçim 
Kurulu'na bildirecek 
ve ad çekme işlemi 
10 Temmuz 2007 
Salı günü saat 
15.00'te yapılacak. 
Siyasi partilerin 
görüntülü propaganda 
yapacaklarını 
bildirdikleri gün ve 
yayın saatleri 
çakışırsa yayın 
sırası yine ad çek
meyle belirlenecek.
Görüntülerde suç 
teşkil eden bir 
husus bulunması 
halinde bunların 
yayınına izin 
verilmeyecek.
Kurulca 
görevlendirilecek 
üyeler ve Radyo 
ve Televizyon 
Dairesi'nde 
görevli kişiler 
tarafından radyo 
ve televizyon 
konuşmaları tespit 
edilecek ve Yüksek 
Seçim Kurulu adına 
bu görevi yürütecek 
üyelerin uyarılarına 
uyulacak
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raimi araç sayısı 12,4 milyona çıktı Tûrkive’tlekicezaevierin(le954vabancımahkuınvar
Türkiye'de bu yılın ilk 
dört ayında trafiğe 
251.3 bin aracın kaydı 
yapılırken, 25.1 bin 
aracında kaydı silindi. 
Böylece, trafikteki 
araç sayısı da nisan 
ayı sonu itibariyle 12.4 
milyona kadar çıktı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), motor
lu kara taşıtları istatis
tiklerinin nisan ayı 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, bu yılın 
ilk dört ayında trafiğe 
251 bin 311 adet 
taşıtın trafiğe kaydı 
yapılırken, 25 bin 150 
taşıtın ise trafikten 
kaydı silindi. Böylece 
trafikteki toplam araç 
sayısı da 12 milyon 
453 bin 554'e yükseldi. 
Trafikteki araçların 
yüzde 50.Tini otomo
bil, yüzde 15’ini moto
siklet, yüzde 14. T ini 
kamyonet, yüzde 
10.5’ini traktör, yüzde 
5.7’sini kamyon, 
yüzde 2.9'unu 
minibüs, yüzde 
1.4’ünü otobüs, 
yüzde 0.3’ünü ise özel 
amaçlı taşıtlar 
oluşturuyor.

1 AYDA 62.6 BİN 
ARAÇ TRAFİĞE GİRDİ 
Bu yıl nisan ayında 
trafiğe 62 bin 615 
taşıtın kaydı yapıldı. 
Bunların içinde oto
mobil yüzde 40.2 
pay ve 25 bin 160 
adetle ilk sırada yer 
alırken, otomobili 
yüzde 23.5 pay ve 14 
709 adetle kamyonet, 
yüzde 22.3 pay ve 
13 bin 958 adetle 
motosiklet, yüzde 4.8 
pay ve 2 bin 975 ade
tle traktör takip etti. 
Nisan ayında trafiğe 
kaydolan araçların 
yüzde 9.2’si ile 
5 bin 813 adetini ise 
minibüs, otobüs, 
kamyon ve özel amaçlı 
taşıtlar oluşturdu. 
Bu kapsamda, trafiğe 
kaydı yapılan motorlu 
taşıt sayısı nisan ayın
da bir önceki aya 
göre yüzde 2.4 azaldı. 
Bu azalış otomobilde 
yüzde 0.6, minibüste 
yüzde 1.7, otobüste 
yüzde 16.7, kamyo
nette yüzde 4.3, 
kamyonda yüzde 5.5, 
traktörde yüzde 13.7 
olarak gerçekleşti.

Motosiklette yüzde 
0.9, özel amaçlı 
taşıtlarda ise 
yüzde 17 arttı, 
Trafiğe kaydı yapılan 
motorlu taşıt sayısı 
geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 43 azaldı. 
Bu azalış otomobilde 
yüzde 26.7, minibüste 
yüzde 12.8, otobüste 
yüzde 7.6, kamyonette 
yüzde 22.3, kamyonda 
yüzde 21.4, motosik
lette yüzde 69.4, 
özel amaçlı taşıtlarda 
yüzde 15.4, traktörde 
yüzde 27.3 oldu. 
Nisan'da trafikten ilk 
defa tescil belgesi 
alan 62 bin 615 taşıtın 
yoğunluk sırasına 
göre; İstanbul yüzde 
36.0 ile ilk sırayı 
alırken, İzmir yüzde 
7.3, Ankara yüzde 7.2, 
Antalya yüzde 4.8, 
Bursa yüzde 3.6, 
Kocaeli yüzde 2.5, 
Muğla yüzde 2.5, 
Adana yüzde 2.3, 
Hatay yüzde 1.8, 
Manisa yüzde 1.7 ile 
onuncu sırayı aldı. 
Taşıtların yüzde 
30.3‘ü ise diğer 
illerde bulunuyor.

Türkiye'deki cezaev
lerinde 954 yabancı 
uyruklu mahkum 
bulunurken, bu kişi
lerin büyük çoğun
luğu Bilecik L Tipi 
Cezaevi'nde kalıyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
Antalya'da yaşanan 
tecavüz olayı, 
Türkiye'deki yabancı 
uyruklu mahkumları 
gündeme getirdi. 
Türkiye’de bulunan 
toplam 424 cezaevin
de 82 bin tutuklu ve 
hükümlü bulunurken, 
bunlardan 954'ü 
yabancı uyruklu 
kişilerden oluşuyor. 
Yabancı uyruklu 
mahkumlar, can 
güvenliği açısından 
Bilecik L Tipi 
Cezaevi'nde kalıyor.

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

Yabancı hükümlü ve 
tutuklular, belge
lendirmeleri koşuluy
la üçüncü dereceye 
kadar akrabaları 
tarafından haftada 
bir kez en fazla 
3 kişi tarafından 
yarım saatten 
az bir süre ve 
çalışma saatleri 
içinde ziyaret 
edilebiliyor.

Yabancı uyruklu 
ziyaretçilere öncelik
le açık görüş hakkı 
kullandırılıyor ve 
kurumca belirtilen 
ziyaret günleri dışın
da da ziyaret izni 
veriliyor. Ülkelerin 
diplomatik temsilci
lerinin de, vatan
daşlarını cezaevinde 
ziyaret etme 
hakkı bulunuyor.

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİ^ |
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa
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

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

400 KİŞİLİK 
TERAS 
SALONUMUZDA 
KINA ve NİŞAN 
CEMİYETLERİ 
ULAŞIM DAHİL

400KjjİlİKORGANİZASyONUMUZİÇİN |O O O O O O«fflİMEffl tarnşııI / TOÇEİKİ
Atatürk Caddesi Parsbey Mh, No:55 ■ tabey/GEMlİK 

TEL:0.2245251700 -GSM:053254; T75- www.8LTen.com,İr
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erteleme
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, 40 ilde 
başlattığı kuraklık 
tespitine ilişkin 
çalışmaların ardından 
yayınlayacağı 
kararname ile zarar 
gören çiftçinin 
borçlarını ertelemeye 
hazırlanıyor. 
Kararname ile, 
kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin 
Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi 
Kooperatifleri'ne 
olan borçları bir 
yıllığına, faizsiz 
ertelenecek. Ayrıca, 
ücretsiz sertifikalı 
tohum yardımı

yapılacak.
Kuraklık yardımının 
toplam maliyetinin 
1 milyar YTL olacağı 
tahmin ediliyor.
Yaşanan kuraklık 
nedeniyle bir çok 
ilde ekinler olgunlaş
madan kururken, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı 40 ilde 
başlattığı kuraklık 
tespitine ilişkin çalış
malarına hız verdi. 
Mevcut yasaya göre, 
kuraklık nedeniyle 
zarar gören çiftçilere 
destek verilemeyeceği 
için bakanlığın 
kararname 
hazırladığı öğrenildi.

Q— Gemlik Lisesi’nden aldığım 
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.

ERKAN YILMAZ

ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışmak 

üzere vasıfsız' 
bay-bayan eleman ve 

mutfakta çalışacak 
bayan eleman aranıyor. 

VERONA GRANİT 
TEL: 0.224 513 47 39

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik'te bulunan 

fabrikamızda çalışacak 
MUHASEBE SORUMİUSU 

aramaktadır.
İlgililerin:

Fax: 0.224 514 50 80 veya 
aydin@aydinmadencilik.com 
CV göndermeleri rica olunur.

SÂTÎLÎK VİLLÂ
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

SATILIK OTO
2004 MODEL 

FIAT MAREA MARKA 
FULL OTO SATILIKTIR 

TEL : 513 96 83 GEMLİK

L^lııi
■BSSOEimS^^

Firmamızda çalışmak üzere 
İşletme mezunu bay 

ÖN MUHASEBE ELEMANI 
alınacaktır.

KİLİM MOBİLYA
TEL: 0.224 513 65 00

HürriyetCadNo^O -GEMLİK

Akaryakıt 
İstasyonunda çalışacak 
bay - bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

SATILIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
daire SATILIKTIR.
Namtaş 2 Daire 21

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Cep^5368172105

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

MİZDEÛClîEniZMHİZMEJİMİZVra

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.
BERKAY ET

Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

mailto:aydin@aydinmadencilik.com
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Bursa Büyükşehir’den 
Göletlere girmeyin uyarısı

Okulların tatil olması 
ve havaların ısın
masıyla vatan
daşların serinlemek 
için girdikleri 
göletler, ölüm 
saçıyor. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı 
Orhan Doğan, serin
lemek için girilen 
göletlerin yüzme için 
tehlikeli olduğuna 
dikkat çekerek, 
özellikle anne ve 
babaları çocuklarını 
böyle yerlere 
göndermemeleri 
konusunda uyardı. 
Doğan, boğulma 
olaylarının sıkça 
yaşandığı özel 
mülkiyetli yerlerde 
incelemelerde bulun
du. Yer sahiplerini 
boğulma olaylarına 
uyarıcı levha ve 
bölgenin etrafının 
çevrilmesi yönünde 
ikaz eden Doğan, 
yüzmek isteyen 
vatandaşları deniz

Bursa’da çiftlik yangını korkuttu
Bursa’da bir çiftlikte 
çıkan yangın korku 
dolu dakikaların 
yaşanmasına sebep 
oldu. Alev alev yanan 
ahırda mahsur kalan 
büyükbaş hayvanları 
itfaiye ekipleri 
dışarıya çıkardı.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Yenicebat 
Mahallesi'ndeki 
Mustafa Çırakoğlu'na 
ait çiftliğin yakılan 
çöplerden sıçrayan 
kıvılcım, üzerinde 
saman balyaları bulu
nan römorku tutuştu

Bursalı anneler web sitesi kurdu
Çocuklarını en iyi 
şekilde yetiştirmek 
ve anneliği her 
yönüyle paylaş
mak için www.bur- 
salianneler.com 
sitesinde buluşan 
bir grup anne, sit
ede, annelikle ilgili 
her konuya ve
soruna cevar verdiği 
gibi, bebeğin kullanıl 
mayan eşyalarına da 
müşteri buluyor. 
Özgür ide Acarbaba 
can tarafından 16 
Ekim 2003 yılında 
Yahoo'da oluşturul
muş bir mail grubu

sahilleri ile havuzları 
tercih etmeleri 
gerektiğini vurguladı. 
Göletler konusunda 
her yıl olduğu 
gibi bu yıl da sıkı 
denetimleri 
sürdürdüklerini ve 
doldurularak etkisiz 
hale getirilmesini 
sağladıklarını 
belirten Doğan, 
göletlerini doldur
mayan işletmeciler 
hakkında yasal 
takip başlattıklarını 
ifade etti.
Doğan, "Havaların 

runca yangın çıktı. 
Alevler rüzgarın da 
etkisiyle kısa 
sürede içerisinde 
60 büyükbaş 
hayvan ve 
30 bin adet saman 
balyasının bulun
duğu ahıra sıçradı. 
Alevler büyüyünce 
paniğe sebep oldu. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri yanan saman 
balyalarına köpük 
sıkmak istedi.
Ancak yurt 
dışından yeni 
ithal edilen köpük 
sıkma makinesi 

olan Bursalı anneler, 
annelik tecrübeleri 
nin paylaşıldığı, soru 
lara cevapların aran 
dığı sanal bir ortam
dan bugün dostluk
ların kurulduğu 
gerçek bir oluşum 
haline geldi. Gelişen 
dostluk ve samimiyet 

ısınmasıyla birlikte 
yüzmek isteyen 
vatandaşlarımız, 
halka açık deniz 
sahillerini ve şehir 
içinde yüzmek için 
hizmete açılmış 
havuzları tercih 
etsinler. .Yüzme 
bilmeyenler 
kesinlikle suya 
girmesin. Yüzmede 
acemi olanlar 
ise, can simidiyle 
suya girmeli ve 
kenar kıyılardan 
uzaklaşmamalı." 
dedi.

çalışmayınca ekipler 
yangına müdahale 
etmekte zorlandı. 
Ahırda bulunan 
büyükbaş 
hayvanlar itfaiyeciler 
tarafından dışarıya 
çıkarıldı. Çiftlik 
sahibi Mustafa 
Çırakoğlu yangında 
hafif şekilde 
yanan Kangal 
cipsi köpeğini 
dışarıya çıkardı. 
Yangın 1 saatlik 
çalışma sonrası 
söndürüldü.
Olayla alakalı 
soruşturma 
başlatıldı.

ile daha çok 
annenin buluşma 
noktası olmasını- 
hedeflediklerini 
belirten Özgür 
İde Acarbabacan, 
anneliğin zor 
bir şey olduğunu 
ve grup olarak 

buna dair bildiklerini 
ve yaşadıklarını 
daha fazla anne ile 
paylaşmak istedik
lerini ve bu 
nedenle www. 
bursalianneler. 
com sitesini 
kurduklarını 
söyledi.

Yoksullara kömür yerine 
doğalgaz önerisi

Tesisat Mühendisleri 
ve İşadamları 
Derneği (TEMİDER) 
tarafından gündeme 
getirilen kış ayların
da yoksul ve yardıma 
muhtaç ailelere 
ücretsiz olarak 
kömür yerine doğal- 
gaz verilmesi öneri
sine Bursagaz yeşil 
ışık yaktı. TEMİDER 
Başkanı Mehmet 
Çakmaker 
Bursagaz yetkilileri 
ile görüştüklerini 
ve projeyi detay- 
landırmaya başladık
larını söyledi.
TEMİDER Başkanı 
Mehmet Çakmaker 
Valilik ve Büyükşehir 
Belediyesi'ne 1 yıl 
önce gerçekleştirdik
lerini nezaket ziyareti 
sırasında ilk kez 
konuyu gündeme 
taşıdıklarını bildirdi. 
Çakmaker, "Bu 
ziyaretlerde Valilik ve 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
yoksullara ücretsiz 
kömür yerine 
doğalgaz vermesr^ 
çağrısında 
bulunduk" dedi.
Mehmet Çakmaker, 
yoksullara ücretsiz 
gaz verilmesi için 
abonelik ve tesisat 
giderlerinin de karşı 
lanması gerektiğini 
belirterek, "Elbette 
bu giderlerin karşı 
lanması için ciddi bir 
çalışma gerekiyordu. 
Bursagaz bizim pro
jemizi değerlendire 
rek geriye dönüş 
yaptı. Belirlenecek 
ailelere kış aylarında 
belirli bir miktarda 
ücretsiz doğalgaz 
vermeyi taahhüt 
ediyorlar" diye 
konuştu.
SİYASETÇİLERDEN 
GİRİŞİM 
BEKLENİYOR 
Bursagaz yetkilileri 
yaptıkları görüşmede 
projenin hayata geçi 
rilmesi yönünde

4. ncii kattan düsen çocuğun burnu bile kanamadı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, dördüncü 
kattan düşen 
çocuğun burnu 
bile kanamadı. 
Edinilen bilgilere 
göre, Hamidiye 
Mahallesi Yeşil 
Barış Sokak numara 
18'deki apartmanın 
dördüncü katında 
ikamet eden 
Çetin ailesinin

canertaş | VI l

somut adımlar attık
larını da belirten 
Çakmaker, "Görüş 
me sırasında Bursa 
gaz yetkilileri kış 
aylarında belirli bir 
metreküp doğalgazı 
ücretsiz vereceklerini 
bize iletti. TEMİDER 
olarak da doğalgaz 
tesisatları konusun
da yardımcı olacağız. 
Ancak burada sorun 
doğalgaz abonelik 
bedellerindedir.
Bunun çözümü için 
konu Sosyal> 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Fon'u 
yetkililerine iletildi. 
Bursagaz yetkilileri 
bu konuda somut 
ilerleme kaydetme 
çabasındalar. Bize 
göre Bursa'yı 
hava kirliliğinden 
kurtaracak projenin 
hayata geçmesi için 
siyasetçilere de 
büyük görevler 
düşüyor. Eğer AK 
Parti Grup Başkan 
Vekili Faruk Çelik 
konu ile ilgilenirse 
Bursa’da örnek bir 
uygulama hayata 
geçirilebilir" diye 
konuştu.
"KÖMÜR 
YASAKLANMALI" 
Bursa’da kış ayların
da lodos olmayan 
günlerde kirli 
havanın kentin 
üstüne çöktüğünü

çocukları 2 yaşındaki 
Halenur Çetin, 
evde oyun oynadığı 
sırada, açık 
bırakılan pencerenin 
önündeki koltuğa 
çıkarak, aşağı 
bakmaya çalıştı. 
Bu sırada dengesini 
kaybeden kü 
çocuk dördün^ 
kattan zemine düştü. 
Ailesi tarafından 

hatırlatan Mehmet 
Çakmaker, temiz 
bir hava için tek 
çözümün kentte 
doğalgaz kul
lanımının yaygın
laştırılması 
olduğunu belirterek, 
şunları söyledi: 
"Bize göre yerel 
yönetimlere bu konu
da büyük sorumluluk 
düşüyor. İl Hıfzısıhha 
Kurulu'nun tedbirler 
alması gerekir.
Bursa’da özellikle 
son yıllarda doğalgaz 
yaygıniaşu. Kentin 
büyük bir bölümüne 
doğalgaz ulaştırıldığı 
halde hala abone 
olmayan ve kullana
mayanlar çoğunluk
ta. Bursa’da doğal
gaz olan bölgelerde 
kömür ve diğer kirlil
iği yüksek katı yakıt
ların kullanımına 
sınırlama getirilmeli." 
Temider olarak ilk 
kez doğalgaz kullan
mak isteyenlere 
ücretsiz danışmanlık 
yaptıklarını da kayde
den Mehmet Çak
maker, "Tesisat 
dönüşümleri hakkın
da doğru bilgi almak 
isteyenler TEMİDER 
üyesi herhangi bir 
tesisat firmasına 
giderlerse gerekli 
bilgilere kolayca ve 
ücretsiz ulaşabilirler" 
şeklinde konuştu.

hemen İnegöl 
Devlet Hastanesi’ne 
getirilen küçük 
Halenur tedavi altına 
alındı. Halenur'un 
çekilen röntgen 
filminde hayati 
tehlikeye yol 
açacak bir 
şeye rastlanmadı.
i i ar.ıur Çetin, has
tanede müşahede 
altında tutuluyor.

http://www.bur-salianneler.com
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Terör örgütüne darbe
8 terörist öldürüldü, 7 terörist yakalandı, 3 terörist de teslim oldu.

Mehmetçik sınırda gece eğitimi yapıyor
Terörle kararlı 
mücadele, sonuç 
veriyor.
Şırnak'ta güvenlik 
güçleriyle, çatışmaya 
giren 8 terörist ölü 
ele geçirildi.
Şırnak'ta ve Bitlis'te 
örgütten kaçan 3 
terörist güvenlik 
güçlerine sığındı. 
Tunceli, Van ve 
Gümüşhane'de 7 
terörist yakalandı. 
Şırnak'ta Çatışma 
Şırnak'ın Uludere 
ilçesi yakınlarındaki 
Kelmehmet 
Dağlan'nda, güvenlik 
güçleri bir grup 
teröristle karşılaştı. 
Çıkan çatışmada, 
ikisi kadın 8 terörist 
silahlarıyla birlikte 
ölü ele geçirildi.
3 Terörist 
Teslim Oldu 
Öte yandan örgütten 
kaçış da sürüyor.

Teröristbaşına ‘Sayın’ ifadesi I
Sincan 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi, Başba 
kan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, terörist- 
başından söz eder 
ken "Sayın" ifadesi 
kullanması nedeniyle 
yapılan incelemede, 
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nın 
verdiği takipsizlik 
kararını kaldırdı.
Ankara Cumhuriyet

Örgütten kaçan 2 
terörist Şırnak'ın 
silopi ilçesinde, 1 
terörist de Bitlis'te 
güvenlik güçlerine 
sığındı.
Teröristler, örgüt 
içinde herkesin bir
birine düştüğünü bu 
yüzden insanlık dışı 
uygulamaların 
dayanılmaz boyuta 
ulaştığını belirtti. 
Teröristler, bir çok 
teröristin de kaçmak 
için fırsat kolladığını 
ifade etti.
7 Terörist Yakalandı

Başsavcılığı, 
Başbakan Erdoğan'ın 
"bu sözleri 2000 
yılında sarfettiği için 
zaman aşımına 
uğradığı, ayrıca 
suç işleme kastı 
olmadığı" gerekçe
siyle takipsizlik 
kararı vermişti.
Sincan 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi, bu 
karara itiraz üzerine 

Tunceli'de de 4 
terörist yakalandı. 
Teröristlerle birlikte 
plastik patlayıcı, 
bomba yapımında 
kullanılan malzeme 
ve örgüte ait dokü
man ele geçirildi. 
Gümüşhane ve 
Van'da da 
3 terörist sağ 
ele geçirildi. 
Torul ilçesinde 

yakalanan teröristin, 
Gümüşhane kırsalın 
da bir eri şehit eden 
teröristlerin ele başı 
olduğu öğrenildi.

yaptığı inceleme 
sonunda,.Erdoğan'ın | 
2000 yılında 
sarfettiği sözleri 
için henüz zaman 
aşımının dolmadığı, 
ayrıca "delillerin 
mahkemece takdir 
edilmesi gerektiği" 
görüşüyle, 
"takipsizlik"
kararının kaldırıl
masına karar verdi.

Kuzey Irak sınırında 
konuşlanan 
Mehmetçik, PKK 
terör örgütüne göz 
açtırmazken, eğitim 
atışları ile muhtemel 
sınır ötesi operasyon 
hazırlıklarını 
sürdürüyor.
Hakkari'nin Çukurca 
ilçesinde sınırdan 
Irak topraklarını 
gözetleyen Türk 
Silahlı Kuvvetleri, 
PKK terör örgütüne 
yönelik 'Balyoz 
operasyonu' 
hazırlıklarını 
sürdürürken, gündüz 
ve gece eğitim 
atışları yapıyor.

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2006/279 ESAS

Davacı Abdullah Pamuk vekili tarafın
dan davalı Hazine ve Muratoba Köyü 
Muhtarlığı aleyhine açılan tescil davasın
da;

Bursa ili Gemlik ilçesi Muratoba Köyü 
Kurtuldere mevkiinde kain doğusu ve 
güneyi tescil harici çalılık, batısı kısmen 
arazi yolu, kısmen 1744 nolu kadastro 
parseli, kuzeyi 1744 nolu kadastro parseli 
ile çevrili 8814,50 m2 lik taşınmazın 
davacı Abdullah Pamuk tarafından senet
sizden tescili istenildiğinden dava konusu 
taşınmaz hakkında hak iddiasında bulu
nanların ilan tarihinden itibaren 3 ay 
içerisinde mahkememizin 2006/279 ESAS 
sayılı dosyasına itirazda bulunmaları ilan 
olunur. 31.05.2007 B - 3417

Öte yandan, ilçe 
merkezinin güvenliği
ni sağlayan Çukurca 
Emniyet Amirliği'nde 
görevli Özel Harekat 
timleri zırhlı araçlarla 
bütün mahalleleri 

kontrol etti. Zırhlı 
araçlarla mahalleri 
gezen Özel Harekat 
timleri bahçe, dere 
ve dağlara ışık 
tutarak tarama 
yaptı.

KİRALIK 
DAİRE
KÜÇÜK 
KUMLA

ÖZ 
GÜZELYALI 
SİTESİ’NDE

EŞYALI 
KİRALIK
DAİRE

513 96 83

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
35 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
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Yaz Spor Okulu bugü sı açılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

2007 yılı Yaz Spor 
Okulları bugün saat 
17.30 da İlçe stadında 
yapılacak açılış 
töreniyle başlayacak. 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, 
yaptığı açıklamada; 
İlçe Yaz Spor 
Okullarında Futbol, 
Basketbol, Voleybol, 
Güreş, Yelken, 
Halk Oyunları, 
Masa Tenisi, Judo, 
Karate, Tekvando ve 
Yüzme branşlarında 
kursların açıldığını 
söyledi.
Futbol kursunun 
İlçe stadında 
Pazartesi, Çarşamba 
ve Cuma günleri 
17.30 ile 19.30 saat
leri arasında yapıla
cağı bildirilirken 
Voleybol kursu

Spor salonunda 
Pazartesi, Çarşamba 
ve Cuma günleri 
saat 15.00 ile 17.00 
saatleri arasında 
yapılacak.
Basketbol kursunun 
yine Spor salonunda 
Pazartesi, Çarşamba 
ve Cuma günleri 
saat 13.00 ile 15.00 
saatleri arasında 
yapılacağı 
bildirilirken Yüzme 
kursu ise Cuma, 
Cumartesi ve Pazar 
günleri Tibel Oteli 
havuzunda saat 09.00 
ile 11.30 saatleri 
arasında yapılacak. 
Yaz Spor Okulu 
Yemken kursunun 
da Kayıkhane 
Hesislerinde hafta içi 
her gün olmak üzere 
saat 09.30 ile 17.00 
saatleri arasında 
yapılacağı bildirildi.

Bursaspor’da kombine 
bilet fiyatları açıklandı
Turkcell Süper 
Ligi'nde mücadele 
eden Bursapor'da, 
kombine bilet fiyat
ları açıklandı.
VIP A-B 1. sıra 4 bin 
100 YTL, VIP A-B 2. 
sıra 3 bin 100 YTL, 
VIP A-B 3-4-5-6. 
sıralar 2 bin 100 YTL, 
kapalı tribün B bin 
350 YTL, kapalı 
tribün A-C bin 100 
YTL, maraton tribün 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gem I i kko rf ezg azetes i. co m

275 YTL, yeni mara
ton tribün 250 YTL, 
kapalı kale arkası 
tribün 150 YTL ve 
açık kale arkası 
tribün kombineler ise 
75 YTL'den satılacak. 
Açıklamada, eski 
kombine bilet sahip
lerinin 2-12 Temmuz 
tarihleri arasında 
eski yerlerini alabile
cekleri, kombine 
biletlerin sadece

Turkcell Süper Ligi 
maçları için geçerli 
olacağı kaydedildi. 
Dileyen taraftarların 
kombine biletlerini 
12 aya kadar taksitle 
alabileceği, ayrıca 
VIP ve kapalı tribün 
kombine bilet 
sahiplerine
1 yıllık Bursapor 
Dergisi hediye 
edileceği ifade 
edildi.

Bursaspor’da yeni sezon 
hazırlıkları sürüyor

Bursaspor kaptanı 
Egemen Korkmaz, 
yeni sezonda 
herkese güzel futbol 
oynayan bir takım 
izlettirmek istedikleri
ni söyleyerek, "Yeni 
sezonda elimizden 
gelenin en iyisini 
yapıp ligi iyi bir 
yerde bitirmek 
istiyoruz" dedi. 
Kulüp binasında yeni 
transferlerden 
Mustafa Sarp ile bir
likte bir basın toplan
tısı düzenleyen 
Kaptan Egemen 
Korkmaz, yemi sezon 
hazırlıklarının aşırı 
sıcaklara rağmen 
oldukça iyi geçtiğini 
söyledi. Yeni bir 
yönetimin ve teknik 
heyetin oluştuğunu 
belirten kaptan 
Egemen Korkmaz, 
"Yeni transferler ve 
pilot takım Bursa 
Merinosspor'dan 
aramıza katılan 
arkadaşlarla uyum 
içinde çalışıyoruz. 
Takımda arkadaşlık 
üst düzeyde.
Takımda 
arkadaşlığın, 
birlik ve beraberliğin 
üst düzeyde 
olması çok iyi. 
Bu takıma yeni 

katılan arkadaşlar 
için de çok önemli. 
Yeni sezonda 
herkese güzel 
futbol oynayan bir 
Bursaspor izlettirmek 
istiyoruz. Bunu 
yaparsak zaten 
başarı gelecektir.
Elimizden gelenin en 
iyisini yapıp ligi iyi 
bir yerde bitirmek 
istiyoruz" diye 
konuştu.
Kadronun büyük 
ölçüde korunmasının 
avantaj olduğunu 
belirten kaptan 
Egemen Korkmaz, 
"Daha önce birlikte 
oynayan futbolcu
ların takımda yer 
alması bana göre 
avantaj. Bu takım 
içinde uyumu sağlar. 
Yeni arkadaşlarımızla 
birlikte bu uyumu 
sağlayacağımızı 
düşünüyorum" dedi. 
"Teknik Direktör 
Bülent Korkmaz, 
hedeflerini sizinle 
paylaştı mı ?" 
şeklindeki bir 
soruya kaptan 
Egemen Korkmaz, 
"Daha önce 
başkanımız A!
Karasu bizimle 
yaptığı konuşmada, 
'Elinizden gelenin 

en iyisini sahaya 
yansıtın, başarı 
gelecektir' demişti. 
Biz de bunu 
yapacağız. İnşallah 
ligi üst sıralarda 
bitirmek istiyoruz" 
şeklinde 
cevap verdi.
Yeni transferlerden 
Mustafa Sarp da, 
öncelikle başta 
Bursaspor camiası 
olmak üzere ligdeki 
tüm takımların 
sakatsız, belasız 
bir sezon geçirmesini 
dilediğini kaydetti. 
Bursaspor'a geldiği 
için çok mutlu 
olduğunu dile 
getiren Mustafa 
Sarp, "Bursaspor'a 
transfer olmadan 
önce daha önce 
burada oynayan 
arkadaşlarımla 
görüştüm.
Bursaspor hakkında 
güzel şeyler 
duydum. Takımdaki 
arkadaşlık bekledi 
ğimden de daha iyi. 
Sanki hiç takım 
değiştirmemiş, 
geçen yıl da 
Bursaspor’da 
oynamışım gibi 
İiisp..-». :/orum kendi
mi" ifadelerini kul
landı.

1 ı

http://www.gem
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Internet sosyalizasyonu önlüyor Sürücülere sıcak hava uyarısı
Abant izzet Baysal 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Psikiyatri 
Ana Bilim Dalı Öğre
tim Üyesi Doç. Dr. 
Özden Arısoy, inter
netin yanlış kul
lanımının sosyalizas 
yonu ortadan 
kaldırdığını söyledi. 
Doç. Dr. Arısoy, 
Türkiye'de aile 
yapılarının çözülm
eye, boşanmaların 
artmaya, tahammül 
oranlarının azalmaya 
başladığını ifade etti. 
Türkiye'nin hızlı 
değişim geçiren bir 
toplum olduğunu 
vurgulayan Arısoy, 
şöyle devam etti: 
"Türk toplumu göçe
belikten şehir hayatı
na, şehir hayatından 
da endüstrileşmeye 
çok hızlı geçmiştir. 
Bizim bir özelliğimiz, 
değişime çok çabuk 
uyum sağlıyoruz. 
Çok çabuk uyum 
sağlarken de bazı 
özelliklerimizi çok 
hızlı kaybediyoruz. 
Hızlı değişim, 
toplumun temel 
değerlerinin de 
hızlı bir şekilde 
yitirilmesini 
beraberinde getirdi." 
Türkiye'nin bilişim

I teknolojisindeki 
i yenııiKiere ae çok 
| hızlı ayak uydur

duğunu, internet 
teknolojisinin de 
bunlardan biri 
olduğunu anlatan 
Arısoy, konuşmasına 
şöyle devam etti: 

"İnternet, 
dejenerasyonu 
hem artırdı hem 
azalttı. İnternete 
girdiğiniz zaman 
sanal bir dünya var. 
Sanal ilişkiler var; 
yüz yüze, karşı 
karşıya değilsiniz. 
Sohbet yapıyor
sunuz, karşınız
dakinin içsel 
dünyasından 
yüz ve mimiklerinden 
habersiz olarak 
yazışıyorsunuz, 
hatta karşınızdaki 
kişinin cinsiyetinden 
bihabersiniz.
Güya ikili duygusal 
ilişki yaşıyorsunuz 
ama karşınızdaki 
kadın mı erkek mi, 
onu bile bilmiyor
sunuz? Gerçeklikten 
uzak bir durum." 
İnternetin yanlış 
kullanımının 
sosyalizasyonu da 
ortadan kaldırdığını 
anlatan Arısoy, 
"İnsanlar, aynı 
evin içindeler ve 
'mutfakta buluşalım' 
diyorlar. Aynı 
salonda oturup, 
günün nasıl 
geçtiğine dair 
sohbet etme, 
'ne yaptın, ne 
ettin?' diye sormak, . 
birbirine dokunmak, 
birbirinin gözünün 
içine bakmak, 
duygusal konuş
malar kalktı, ayrı 
odalardan bilgisayar 
üzerinden ilişki 
kuruyorlar" diye 
konuştu.

Mevsim normallerinin 
üzerinde seyreden 
sıcak havanın, 
sürücülerin refleksini 
zayıflattığı ve 
kaza riskini artırdığı 
bildirildi.
Türkiye Trafik 
Kazalarını Önleme 
Derneği Başkanı 
Hitay Güner, yaptığı 
açıklamada, sıcak 
havanın kaza riskini 
artırdığını belirterek, 
sürücülerin ve ya 
yaların normal gün
lerden daha dikkatli 
ve tedbirli olmaları 
gerektiğini söyledi. 
Güner, sıcak hava 
nedeniyle sürücüler 
kadar yayaların da 
bilinçli hareket ede
bilme kabiliyetlerinde 
zayıflama olabileceği 
uyarısında bulundu. 
Sıcak havanın, 
yorgunluğa neden 
olduğunu ve hareket 
kabiliyetini yavaşlat
tığını ifade eden 
Güner, "Dolayısıyla 
refleksler zayıflıyor 
ve sürücülerin dikka

Sıcak hava hayvanları da etkiliyor
Güneşe maruz kalan 
hayvanin başına, 
boynuna, bacakları
na, göğsüne ve karnı
na ıslatılmış havlu 
yerleştirilmesi, vanti
latör yardımıyla serin
letilerek hayvanın ön

tini toplaması zor
laşıyor" dedi.
Yola Çıkarken Tıka 
Basa Yemeyin 
Sürücülere, uykusuz 
ve yorgun trafiğe çık
mamaları uyarısında 
bulunan Güner, sıcak 
havanın da etkisiyle 
dikkat kaybının arta
bileceğini belirtti. 
Güner, sürücülerin 
trafiğe çıkmadan 
önce tıka basa 
yememeleri ve yağlı 
yiyecekler tüket
memeleri gerektiğini 
ifade ederek, sıvı 
kaybının önlenmesi 
için de bol su 
içilmesini tavsiye etti.

ve arka bacaklarının 
alkolle ovulması 
gerektiği bildirildi. 
Selçuk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi İç 
Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Haşan 

Güner, sürücülerin, 
sıcak havadan çok 
fazla etkilenmemek 
için mümkün 
olduğunca klimalı 
araçlar kullanması, 
klimanın olmadığı 
araçlarda ise mutlaka 
camların açılması 
gerektiğini söyledi. 
En Az 2 Saatte-.& 
Bir Araçtan İnin, 
Hareket Edin 
Uzun yola çıkan sürü 
cülere, sık sık durma 
lan ve kan dolaşımı 
nın hızlanması için 
araçtan inerek 
hareket etmelerini 
öneren Güner, "En az 
2 saatte bir araçtan

Güzelbekteş, yaptığı 
yazılı açıklamada, yaz 
aylarında güneş ışın
larının doğrudan hay
vanların baş bölgeler
ine etki etmesi sonu
cunda beynine, boy
nuna, bacaklarına, 

inerek, hareket etmek 
lazım" dedi. Güner, 
kısa mesafede yolcu
luk yapan sürücü
lerin ise sıcaklığın 
daha az olduğu 
sabah ya da akşam 
saatlerini tercih 
etmelerini istedi. 
Sürücülere iklim şart
larına uygun giysi 
kullanmalarını 
tavsiye eden Güner, 
"İnce ve teri emen 
kıyafetler, ayağın 
rahat hareket ede
bileceği, topuksuz 
ayakkabılar tercih 
edilmeli" dedi. 
Gevşemiş Asfalta 
Dikkat!
Güner, sıcak havanın ş 
etkisiyle asfaltlarda, 
da erime görüldü 
ğüne dikkati çekerek,' 
bu nedenle sürücü
lerin aracın kon
trolünde zorluk çek
ilebileceğine işaret 
etti. Güner, "Gevşe 
miş asfalta aracın 
tutunması zayıflar ve 
kayma riski doğar" 
diye konuştu.

göğsüne ve 
karnına ıslatılmış 
havlu yerleştirilmesi 
gerektiğini ifade 
eden Güzelbektaş, 
hayvanın vantilatör 
yardımıyla 
serinletilmesi, ön 
ve arka bacaklarının 
alkolle ovulması 
gerektiğini 
kaydetti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DÂİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 '45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1.174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları' 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42:
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Şicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 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

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

ULAŞIM

Yalova (226) 8.14 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 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

NÖBETÇİ ECZANE
29 Haziran 2007 Cuma 

ONUR ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK 

Tel: 513 73 94

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2788

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-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Festivale Süper Star damgasını vurdu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
Sanat ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) tarafından 
bu yıl 46.'sı düzenle
nen 'Uluslararası 
Bursa Festivali' Türk 
Pop Müziği'nin 'Süper 
starı' lakaplı ismi 
Ajda Pekkan'ı ağır
ladı. BursalI hayran
larının büyük ilgi gös
terdiği Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu'n 
daki konserine 
'Sensiz Yıllarda* adlı 
şarkısıyla başlayan

Ajda Pekkan, izleyen
lerinin gönlünü bir 
kez daha fethetti. 
'Amazon', 'Bugünlerin 
Yarınları Var', 'Sevdim 
Sevilmedim' ve "Sen 
de yaz yaz" gibi en 
sevilen şarkılarını 
hayranlarından olu 
şan dev bir koro eşli 
ğinde seslendiren Sü 
perstar Ajda Pekkan, 
dinleyicileri coşturdu. 
Tansiyonun bir an 
olsun düşmediği 
konserde, beyaz 
kostümüyle güzelliği

ni sergileyen Ajda 
Pekkan, şarkılarının 
yanı sıra danslarıyla 
da hayranlarına 
görsel bir şölen 
yaşattı.
Bursa'ya gelerek 
festivalde sahne 
almanın mutluluğunu 
yaşadığını belirten 
Ajda Pekkan, 
"Bursa'da sizlerle 
bir arada olmak ve 
birlikte şarkı söyle
mek beni çok keyiflen 
dirdi. Bursa Festivali' 
ne emeği geçenlere

teşekkür ediyorum" 
diye konuştu. Sahne 
performansıyla din
leyicilerine keyifli 
anlar yaşatan Ajda 
Pekkan, 1,5 saat 
boyunca sahneden 
hiç inmeden en sevi 
len şarkılarını 
seslendirdi. "Sen 
İste" ve "Uykusuz Her 
Gece" adlı şarkılarını 
da BursalI sevenler
ine söyleterek, festi
vale adeta imzasını 
atan süperstar, kon
serinin sonunda

hayranları tarafından 
ayakta alkışlandı.
Süperstarın konserini 
eşi Neriman Şahin ile 
izleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Hikmet Şahin, Bursa 
lılara yaşattığı muh 
teşem gece için 
teşekkür ederek, 
sanatçıya İznik çinisi 
bir vazo hediye etti.

OKI II I İMİ I7I İKİ Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, 
UrULUMUZUN çağa ayak uydurmasını bilir,Yeniliklere açıktır, yenilikleri alır ve hayata geçirir,Süreç odaklıdır,Paylaşımcıdır, başarıyı, mutluluğu, 
YETİŞTİRDİĞİ sevgiyi, hüznü, acıyı paylaşmayı bilir.Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır,Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
ÖrRPkirİl FR Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,Özgüveni tamdır.
UbKtNLlLtK Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar. Engel tanımaz " Başaracağım " der, başarır..

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

Anasınıfları, 1.2.3. ncü sınıflar haftada 6 Saat
4.5.67 sınıflar haftada 8 Saat

2007-2008 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ
Deneyimli 

kadromuz ve 
çağdaş eğitim 

anlayışıyla 
sîzlere en yakın 

özel okuluz 

Tel: 513'50 84
Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.k12.tr

VARAN

MİZAN MUHENDISUK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE TESİSAT
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE

KAMPANYAMIZ STOKLARLA SINIRLIDIR. 

KA PANYA BİTİŞ TARİHİ. 30 HAZİRAN 2007

Airfel Kombi
Airfel Petek (6mt)

Airfel vana 12 adet 
Fırat folyolu boru tesisatı 
l Dogalgaz iç tesisat

VARAN2

3.100,00 YTL

KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL 
60.00- YTL’den başlayan taksitler

ARTIK KİMSE
KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN

Mak. Müh.
Erdal DOĞRU

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh.
Mahmut KÖKBIYIK

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK 
Tel: 513 54 92 - Fax: 513 55 3

http://www.aykentilkogretim.k12.tr


2006-2007DE 2006-2007 'de
na'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpi yadı'nda DÜN V A 3. lüğü 
Sanat Gğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİVE1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni nde TÜRKİVC 3.LÜĞÜ

DERECESİ
' “Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer”

Adres: Radar Cad. No: 170 Yalova 
Tel : 0 226 81104 74

2007-2008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

Sosyal Bilimler Olimpiyadı'nda 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALVA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALVA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALVA

www.yucebilgili.com

Gemlik K
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİY.

ii.com 25 Ykr.30 Haziran 2007 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com

Cazibe Merkezi 
inşaatına onay çıktı 
Gemlik Belediyesi tarafından yıkılan 
eski Yeni Çarşı ve eski Belediye Binası 
arsasına yaptırılmaya başlanan Cazibe 
Merkezi inşaatı temel çalışmalarında 
tarihi eserlerin çıkması sonucu inşaat 
durdurulmuştu. Yüksek Anıtlar Ku 
rulu, tarihi bulguların korunarak inşaa
ta izin verdi. Haberi sayfa 2'de

lözel Halk Otobüsü, asfalta akan su nedeniyle kayarak az daha siteye giriyordu

Hisar Sitesi önünde ikinci kaza
1 i ..

> ▼ Önceki sabah 
i Tersane rampasında 

bir kamyonun yola 
akan su nedeniyle 
Hisar Sitesi önünde 

Uyarmıştık..
Önceki gün Hisar Sitesi’nin önünde yola 

akan su nedeniyle bir kamyonun devrilerek, 
büyük bir facianın kıl payı atlatıldığını haber 
yapmıştık.

Konuyu ben de köşeme taşımış ve 
“İhmale Bakın” diye ilgilileri uyarmıştım.

Tabii her zamanki gibi konuyla ilgilenen 
çıkmadığı için dün sabah aynı yerde, aynı 
nedenle, bu kez bir Halk Otobüsü kayarak, 
büyük bir tehlike atlattı.

Hisar Sitesi sakinleri feryat ediyor.
Günler önce bu tehlikeyi görerek, önlem 

alınmasını istediklerini söylüyorlar.
Devamı sayfa 5’de

devrilmesi sonucu 
araç sürücüsü ölüm
den kıl payı kurtul
muş, site önünde 
oturanlar ise korkulu 

anlar yaşamışlardı.
Dün sabah aynı yerde 
gazetemizin uyarılara 
karşın önlem alınma
ması nedeniyle asfal
ta akan su, bu kez 
içinde bir yolcu bulu
nan Özel Halk Otobü 
sü’nün kayarak site 
nin bahçesine girme
sine neden oldu.
Araçta bulunan yolcu 
şok geçirerek, hasta 
neye kaldırıldı. Mahal 
leli akan suyun önlen 
mesi için her makama 
başvurduklarını, ilgile 
nen olmadığını söyle
di. Haberi sayfa 3’de

Küçük Sanayi 
Köprülü 

Kavşağı’nın 
ilk etabı açıldı
"Ulaştıran ulaşım" 
hedefi doğrultu
sunda temeli 
Mart ayında atılan 
Küçük Sanayi 
Köprülü Kavşa 
ğı'nın, Bursa'dan 
İzmir istikametine 
gidiş yolu 
trafiğe açıldı.
Haberi sayfa 10’da

Özürlü gençler iş sahibi oldu
18 yaş üstü engelli gençlere bitirme belgeleri verildi.. 
Kursu bitirenlere iş imkanı yaratıldı. Haberi sayfa 4’de

süper Yaz Kampanyası!

(StanÖart / PerFormans ' MİNİbüs< Kam/onet / Midibüs) 
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 

İstiklal Cad. No:l04 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 İl 75

http://www.yucebilgili.com
ii.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Derin uykulardan uyanmak gerek...

Başbakan eleştirmiş..
CHP’yle MHP yakınlaşıyor diye..
Ulusal değerler etrafında buluşarak 

Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için 
yakınlaşmak neden eleştiriliyor anlamak 
güç..

CHP Genel Başkanı da;
"Siz de Güneydoğu'daki taşeronları 

destekleyenlerle yakınlaşıyorsunuz" diye 
yanıt vermiş..

Şimdi gün uyanık olmayı gerektiriyor..
Uyanık olalım ve çevremizi uyaralım..
Çünkü;
T.C.'nin dost görünen düşmanları ile 

işbirlikçileri uzun yıllardır dolaplarında sak
ladıkları Sevr’i yeniden indirmeye ve 
önümüze koymaya hazırlanıyorlar..

Göstergeler de bu yaklaşımı doğruluy
or.. Deniz Baykal'ın öne sürdükleri de..

Şöyle ki.-..
Eli kanlı terör örgütü, DTP adaylarının 

olmadığı yerlerde AKP'ye oy verilmesini 
istiyor.

MHP ve CHP'den düşman diye söz edili 
yor.

AKP'yi de devletin partileri arasında gör 
meşine rağmen daha ehven-i şer bul
duğunu söylüyor

AKP yöneticilerini ümmet kültüründen 
geldiği için Türk Milliyetçisi saymıyor ye do 
layısı ile o yapıda bulunanları kendileri için 
diğerlerine oranla daha az tehlikeli görüyor.

AKP nin gizli gündemlerinde federasyon 
modelinin bulunduğu efsanesine inandığı 
için, bu partiye diğerlerine oranla daha bir 
sempati ile bakıyor.

AKP'ye Barzani ve Talabani ile kurduğu 
iyi ilişkiler nedeniyle de sempati besliyor.

Büyük Ortadoğu Projesi bağlamında bu 
projenin eşbaşkanı olan zata özel bir min
net duvuvor..

Eli kanlı taşeron terör örgütü BOP'un 
Bağımsız Kürdistan'ın projesi ya da yol har
itası olduğunu bildiğinden, bunun içinde 
olanları özellikle kutsuyor.

AKP'ye, kendilerine hamilik yapan ABD 
ve İsrail ile kolkola girmesinden ötürü de 
şükran duyuyor.

Ayrıca AKP'ye, inlerinin başına yıkılması 
anlamına gelecek olan K. Irak operasy
onunu engellediği için de sevgi duyuyor.

Evet eli kanlı terör örgütünün 'mn 
amaçları ya da kimilerine göre zırvaları 
böyledir...

Doğruluğu yanlışlığı, saçmalığı elbette 
sorgulanabilir... terör örgütü doğal olarak

AKP'ye iftira da ediyor olabilir.
Ancak
Taleplerle uygulamalar arasında ciddi 

bir bağlantı var..
Ve ...
Ya da ..
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz...
Onun için...
22 Temmuz'da ..
Üniter devlet yapısını bozdurmak iste

meyenlere, dış güçlerle işbirliği yapmayan
lara, Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılan temel 
taşlarını yeniden dizecek olanlara,

ABD'ye, AB'ye ulusal çıkarları 
ezdirmeyecek olanlara oy vermek gereki 
yor.

Yüksek Anıtlar Kurulu, Belediye’nin hazırladığı tadilat projesini onadı 

Cazibe Merkezi inşaatına onay çıktı 
Gemlik Belediyesi tarafından yıkılan eski Yeni Çarşı ve eski Belediye Binası arsası
na yaptırılmaya başlanan Cazibe Merkezi inşaatı temel çalışmalarında tarihi eser
lerin çıkması sonucu inşaat durdurulmuştu. Yüksek Anıtlar Kurulu, tarihi bulguların 
korunarak inşaata izin verdi. Belediye buna göre planda tadilat yaparak kurula 
sundu. Kurul yaptığı toplantıda projeyi inceleyerek onayladı. Belediye Başkanı 
Mehmet Tugurt, inşaata başlanacağını ve yaklaşık 10 milyon YTL harcanacağını 
açıkladı. Cazibe Merkezi, 3 katlı olacak ve yaklaşık 72 işyeri bulunacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yılan hikayesine 
dönen eski Yeni Çarşı 
alanında yapılması 
projelendirilen Cazibe * 
Merkezi için Bursa 
Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu'ndan 
onay çıktı.
Yaklaşık 8 ay önce 
şikayetler sonucu 
inşaat çalışmaları 
durdurulan Cazibe 
Merkezi alanında 
tarihi eserlerin 
çıkması sonucu 
temel çalışmaları 
durdurulmuştu. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, dün 
yaptığı basın toplan
tısında, kurulun önceki 
gün yaptığı toplantıda 
tadilat projelerinin 
onaylandığını ve 
inşaat çalışmalarına 
izin- verildiğini söyledi. 
KALINTILAR 
KORUNACAK 
Kurul kararından 
"Mevcut temel kalın

tılarının korunması 
şartıyla" izin çıktığını 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Büyük bir 
sıkıntıyı nihayet 
aştık, yaklaşık 
8 aydan bu yana 
bazı kişilerin şikayeti 
sonucu durdurulan 
çalışmalar Kurul 
kararının bize ulaş
masından sonra 
yeniden başlatılacak 
ve buraya dönmek 
isteyen esnafımız da 
mağdur olmaktan 
kurtulacaklar" dedi. 
Yaklaşık 10 bin 
metrekare kapalı 
alan üzerinde proje
lendirilen cazibe 
merkezi inşaatında 
çıkan Hellenistik tarihi 
eserlerin korunması 
amacıyla yeniden 
tadilat projesi 
hazırlanmış ve 
kurula sunulmuştu. 
Projede ufalma 
olmadığını da belirten 
Başkan Turgut, 
inşaatın Gemlik 
Belediyesi'nin kendi

maddi olanaklarıyla 
tamamlanacağını 
söyledi.
8 milyon YTL ihale 
bedeliyle ÖZSA İnşaat, 
A.Ş. tarafından yapıl
makta olan cazibe 
merkezi inşaat alanının 
2 milyon YTL ile şu 
anda mahkeme tarafın
dan kararı beklenen 
öndeki dükkanların da 
kamulaştırılmasından 
sonra yaklaşık 10 mil 
yon YTL'ye çıkması 
bekleniyor.
Öndeki yıkılacak 
işyerlerinin zeminin 
altında olmak üzere 
araç otoparkı olarak 
düşünüldüğünü 
söyleyen Başkan 
Turgut, bu çalışmalar 
için de 1,5 milyon YTL 
harcanacağını açıkladı. 
ESNAF GERİ 
DÖNECEK 
Katlı otopark çarşısına 
taşınan esnafın 
istemeleri halinde 
yapımı bitecek cazibe 
merkezinin dükkanları
na geri dönebilecek

lerini de belirten 
Başkan Mehmet Tur 
gut, inşaatın en alt 
bodrumunda kapalı 
otopark ile sığınak 
yer aldığını, birinci 
bodrum katında ise 
bir adet banka 
şubesi ile 45 adet 
dükkan ve tuvaletin | 
bulunduğunu söyledi. 
Cazibe merkezinin 
görünecek olan zemin 
katında ise bir adet 
market, bir adet bay 
bayan tuvaleti, 7 adet 
dükkan ile çınarlı 
bahçe olacağını 
söyleyen Başkan 
Turgut, birinci katta 
2Î> adet dükkan ve ' 
tuvaletler, ikinci katın
da ise oyun alanları, 
kuaför, yemek bölüm
leri, restoran, 2 adet 
dükkan ve tuvaletlerin 
yer alacağını belirtti. 
Başkan Turgut, cazibe 
merkezi inşaatının 
2008 yılının yaz 
aylarına girildiğinde 
bitirilerek hizmete " 
açılacağını söyledi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN 
OKUYUN

Gemlik Körfez ÇOK YAKINCA
TÜM GAZETE BAYİLERİN DE
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Özel Halk Otobüsü, asfalta akan su nedeniyle kayarak az daha siteye giriyordu

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Rüyalarımızın peşinde, 
Katil Amerika!

Önceki sabah Tersane rampasında bir kamyonun yola akan su 
nedeniyle Hisar Sitesi önünde devrilmesi sonucu araç sürücüsü 
ölümden kıl payı kurtulmuş, site önünde oturanlar ise korkulu 
anlar yaşamışlardı. Dün sabah aynı yerde gazetemizin uyanlara 
karşın önlem alınmaması nedeniyle asfalta akan su, bıi kez 
içinde bir yolcu bulunan Özel Halk Otobüsü’nün kayarak sitenin 
bahçesine girmesine neden oldu. Araçta bulunan yolcu şok 
geçirerek, hastaneye kaldırıldı. Mahalleli akan suyun önlenmesi 
için her makama başvurduklarını, ilgilenen olmadığını söyledi,
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Hisar Sitesi önünde 
bir gün arayla 
meydana gelen iki 
kazada can kaybı 
olmaması sevin
dirirken, yola akan 
suya uyarılarımıza 
karşın önlem alınma
ması tehlikeye 
davetiye çıkardı. 
İznik Gölü’nden 
Sunğipek üstünde 
bulunan su 
istasyonuna gelen 
hatta kaçak olması 
nedeniyle yola 
akan su, rampadan 
aşağıya hızla inen 
araç sürücülerine 
korkulu anlar 
yaşatıyor.
Dün sabah 
saat O7.oo sıralarında 
meydana gelen kaza
da Ali Zümrüt'ün 
kullandığı 16 ZT 503 
plakalı Özel Halk 
Otobüsü, Hisar 
Sitesi önüne 
geldiğinde yolda 
kayarak sitenin 
girişinde zor 
durabildi.
Halk otobüsünün 
sol tarafı hasar 
görürken, otobüste 
sadece bir bayan 
yolcunun bulunduğu 
ve geçirdiği şok 
nedeniyle hastane 
kaldırılarak 
tedavi altına alındığı 
öğrenildi.
Manastır ile Ata 
Mahallesi arasında 
sefer yapan Özel 
Halk Otobüsünün 
bir gün önce yaşanan 
kamyon kazasının 
olduğu yerde kaza 
yapmasına tepki 
gösteren Hisar Sitesi 
sakinleri, başta 
Kaymakam olmak 
üzere her yere 
şikayetlerini bildirdik
lerini söylediler. 
Ana yola akan 
suyun Gemlik 
Gübre İşletmeleri’ne 
ait olması nedeniyle 
kapatılarak 
onarımının yapıl
masını isteyen

vatandaşlar, 
"Korkudan 
evlerimizin Önünde 
oturamıyoruz,

her an üstümüze 
bir araç gelmesinden 
korkar olduk." 
diyerek zaman

geçirilmeden akan 
suyla ilgili gerekli 
önlemin alınmasını 
istediler.

ABD’l.r bilim adamları rüya şatin alıyorlar
mış. Ülkemizde pilot olarak seçtikleri yöre 
lere giderek 7'den 70'ine herkesin rüyalarını 
dinleyip, satın alıyorlarmış..-

Tarlada oturan çobanın, sevdalı gençlerin, 
çoraksızlıkta verimli sevgilerin üretildiği 
ailelerin sofralarından düşlerini delerek(!) 
mutluluğun ne olduğunun araştırması mı 
bu? .

Çok şaşıracaklar çok!..
Demek ki, 'rüyalarımız' para edecek!..
Rüyalara göre 'mankurt' yaratmanın keşfi 

mi bu!.
Baksanız ya ABD’li bilim adamları rüyalarla 

İlgili laboratuar kurmuşlar..
Ne deriz, 'güzel rüyalar gör'
Güzel bir rüya ile uyandığımızda güne 

gülerek başlarız. Zevkle.,
Hatta kemgözlülerin olduğunun şüphesi ile 

herkese de 'rüya anlatma' diyen ninelerimiz, 
dedelerimizi şimdi daha anlıyorum!..

Platonik savaş sarhoşluğu içinde 
rüyalarından kopamayahlara inat, rüyanın 
büyüsünün bozulmaması için ne derler?

Sabah ilk kalktığında musluğu açıp rüyanı 
suya.anlat..

Çünkü o güzelim rüya.-ki kötü olsa da- 
suyun hikmetinde Berrak gibi aknialı 
toprağın mayasına değil mi?

O rüyalar belki bitkilerimizdeki, çiçeklerim
izdeki en büyük enerjidir!.

Üstelik 'Su da' kem göz yok!...
Su çıkarsın canını denir mi?
Birde karanlıkta rüyana sahip çıkacaksın!,.
Oldu ya gece aniden gördüğün rüyayı 

anımsadın...
'Hayır olsun' demenle, o rüyayı ışığa doğru 

anlatmanı öğütler büyüklerimiz..
Işık..
Çünkü ışık aydınlıktır...
Görülmeyen görüntünün ışık çalgısıdır!..
Allah hayretsin !
Sülükbaşı ABD’lik bilim adamları niye bu 

kadar yorarlar kendilerini?
Rüya satın almak için, bunca yolu niye 

teperler?!
Viyetnam, Japonya, Almanya, İtalya..^

Ve en son Irak..
Bu ülkelerin rüyalarını bombalarıyla yok 

ettiler yok..
Çocukların, annelerin, dedelerin, ninelerin, 

babaların rüyalarını bombaladılar!..
Güllerin köklerine, suya, ışığa, kadar 

rüyasız yaşamlar yaratan KATIL Amerikalı 
bilim adamları, çok uzaklara gitmeye gerek 
yok!..

Rüyalara yetişemez sizin bombalarınız!.. 
Bakın Irak'taki katliama, çocukların gözbe- 

beklerinde görürsünüz Amerikan rüyasının 
korkusunu! ,

Annelerin feryadındaki, o acının sesinde ..
ABD'lik bilim adamları katlettikleri rüyaları 

mı arıyorlar?
O zaman Amerikalı askerlerin Irak'taki 

korkulu rüyalarını satın alsınlar!..
Allah sonumuzu hayretsin Emi?!

KRŞ€D€ BEKLEMEK 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
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Özürlü aencler is sahibi oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği ile Gemlik 
Kaymakamlığı, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Halk 
Eğitimi Merkezi

Müdürlüğü ve Iş-Kur 
Bursa il Müdürlüğü 
işbirliği ile yapılan 
18 yaş üstü Engelli 
Gençlere Bulaşıkçılık 
ve Temizlik İşçiliği 
kursunu bitirenlere 
belgeleri düzenlenen 
törenle verildi.

Ata Mahallesi’nde 
bulunan özel Türe 
Özel Eğitim kurs 
Merkezi Bahçesinde 
düzenlenen belge 
törenine Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünat, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercumen, Halk eğitimi 
Merkezi Müdürü

AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, CHP İlçe 
Başkanı Erdem Akyü 
rek, Saadet Partisi 
İlçe Başkanı Recep 
Aygün ile yönetim 
kurulu üyeleri ve DP 
Kadın Kolları üyeleri, 
özürlü gençler ile 
aileleri katıldı.
Üç aylık Bulaşıkçılık 
ve Temizlik işçiliği 
kursunu bitiren 20 
özürlü gence işyer
lerini açarak staj yap 
ma imkam'veren 
Âtamer Turistik 
Tesisleri ile Gold 
Star ve Çakırlar 
Yemek Sanayi yet 
kililerine de teşekkür 
plaketi verildi. 
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde staj 
yapan ve kursu 
başarıyla bitiren 2 
özürlü gence iş vere-, 
çek. olması kursu 
düzenleyenleri mem
nun ederken Atamer 
Tesisleri adına Halkla 
İlişkiler Sorumlusu 
Nursen Dilmaç'a 
ayrıca plaket yerildi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül Özürlü 
gençlerden Sedat 
Kaya'ya belgesini 
verirken başlayacağı

iş hayatında kendisin
den aynı başarıyı 
beklediklerini söyledi. 
Törene katılan 
misafirler tarafından 
kursu tamamlayan 
özürlü gençlere bel
geleri verilirken bu 
gençlere kucak açan 
işyeri sahiplerine 
teşekkür eden Bursa 
Zihinsel Engelli

Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri, kursun 
ikinci etabının 
Temmuz ayının 
ilk haftasında yeniden 
başlatılacağını ve 
amaçlarının özürlü 
gençlere iş imkanı 
yaratarak topluma 
kazandırmak 
olduğunu söyledi.
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Karsak Deresi çıkışı temizleniyor
Çevrede oturan insanlara kötü kokular salan 

Karsak Deresi kepçe ile temizlenmeye başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Karsak deresinin 
denize akan 
kısmında oluşan 
batak kepçe ile 
temizleniyor. 
BUSKİ'nin deniz 
deşarj borularını 
döşeyen firma 
tarafından akıntının 
olabilmesi amacıyla 
temizlemeye çalıştığı 
yerden çıkan batak 
tortu kayalara 
boşaltılıyor.
Dere içinden gelen 
pis kokuların batak 

olarak kayalara 
bırakılmasının ne 
kadar doğru olacağı 
bir yana düzensiz 
yapılması 
dikkat çekiyor.
Dere içinde bulunan 
sandalların da 
denize açılmalarını 
engelleyen batak 
tortusunu 
temizlemeye çalışan

kepçe küçük bir 
yeri temizledikten 
sonra çalışmayı 
durdurdu.

Çevrede oturan 
insanlara pis 
kokular salan 
bataklığın tamamının

temizlenmesi 
istenirken 
çözüm bulunamaması 
tepki çekiyor..

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

AKPli adaydan Kumla çıkartması

Ercüment ESEN
Genel seçimlere 
kısa bir süre 
kalırken seçime 
AKP çalışmalarını 
hızlandırdı.
Genel seçimler 
öncesi AKP Bursa 
Milletvekili adayları 
Küçük Kumla’da 
esnafı ziyaret etti, 
önceki akşam AKP 
Gemlik ilçe teşkilatı 
ve Belediye meclis 
üyeleri ile birlikte 
Küçük Kumla 
Beİdesi’ne vatan
daşlarla tanışma 
turu düzenleyen 
AKP'nin Bursa 
H.sıra Milletvekili

söyleyen Cennetadayı Cennet
Cankılıç yazlıkçılar
dan genel seçimlerde 
destek istedi.

Cankılıç, Küçük 
Kumla sahil 
kesiminde seçmen

"Herşey Bursa İçin" 
sloganıyla AKP 
Bursa Milletvekili

lere kendini 
tanıttı, seçildiği 
taktirde yapacağı

adayı olduğunu vaatleri anlattı,

Güne Bakı;
w I ~
.L Kadri GÜLER 
gjjtş I kadri_guler@hotmail.com

Uyarmıştık..
Site, sakinleri, Haber Müdürümüz 

Seyfettin Şekersöz’e, başta Kaymakam ol 
mak üzere şikayetlerini ilettiklerini, ama 
kazalar olana kadar ilgilenen çıkmadığını 
söylemişler.

Neden bu kadar vurdum duymaz bir 
toplum olduk.

Çok basit konuları zamanında çöze 
mediğimiz için büyük sorunlarla karşı 
taşıyoruz.

Dün sabah ki kazada, otobüs dolu da 
olabilirdi.

Otobüs yolda devrilip, arkadan gelen 
araç otobüse çarpıp büyük bir facia da 
yaşanabilirdi.

Allah’tan yaşanmadı.
Yola bir depodan akan suyun önlene

memesi bakın nelere neden olabiliyor..
Geçtiğimiz gün gazetedeki işimi bitirip, 

her zamanki gibi Umurbey’e giderken, kır
mızı ışıkta hızla geçen bir kamyon, kont 
rolsuz çıkış yapsaydık bizi biçecekti.

Dörtyol’da yeni bir facia her an yaşana 
bilir.

Oysa, Dörtyol kavşağındaki Koç fir
masına ait bilet satış noktası yanında 
sürekli bir polis otosu duruyor.

Burada duran görevliler trafik polisi 
olmayabilir. Neden bu tür olaylara müda- 
hele etmiyorlar?

Kurallara uymayan sürücüler, buradaki 
görevlilerce 155‘e bildirilip Karsak boğa
zında araçları durdurulabilir.

Bunu bile yapamıyoruz.
Ne diyelim. Allah beterinden saklasın.

ÖZEL AYKENT
II W I ' .

İLKÖĞRETİM okulu
YRZ KURSU (İÇİLİYOR

KİMLER KATILABİLİR ?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

M E

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR?
Yüzme branşı haftada 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR ?
KURS ÜCRETİ AYLIK (24) SAAT
Yüzme 160 YTL.

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR ?
1.Dönem : 2 Temmuz - 27 Temmuz 
2.Dönem : 30 Temmuz - 24 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM ? 
18 Haziran 2007 tarihinden itibaren
okulumuza gelerek kursa kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel: 513 50 84 web: 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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AKP'den sanal TV 2153 kanun tasarısı ve
teklifinden 914’ü yasalaştı

AKP, sanal alemde 
televizyon kurdu. 
AKP’nin internet 
sitesinden ’AK TV' 
adı altında yayına 
başlayan televizyon
da, Başbakan Recep 
Tayyih Erdoğan'ın 
seçim mitingleri 
yayınlanıyor.
AKP, 22 Temmuz 
seçimleri öncesinde 
atağa geçti. 
'akparti.org.tr' adlı 
internet sitesi 
üzerinden televizyon 
yayıncılığına başla 
yan parti, seçimler 
öncesinde Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın tüm 
mitinglerini bu 

demlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

televizyonda yayın
layacak. Başbakan 
Erdoğan'ın seçim 
meydanlarında halkla 
sohbetlerinden de 
görüntülere yer 
verilen televizyonda, 
Erdoğan'ın bugüne 
kadar gittiği seçim 
gezilerindeki ilginç 
görüntüler yayın
lanıyor. '22 Temmuz 
2007 Milletin Günü' 
sloganının da yer 
aldığı 'AK TV'de 
yayın, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 
sesinden 'Durmak 
Yok Yola Devam' 
sloganıyla sona 
eriyor

TBMM'ye 22. Yasama 
Döneminde sunulan 
toplam 2153 kanun 
tasarısı ve teklifinden 
914'ü yasalaştı. 
Genel Kurul, 617 
birleşim, 2 bin 366 
oturum yaparak, 
3 bin 384 saat 25 
dakika çalıştı, bu 
çalışmalar için 
158 bin 465 sayfa 
tutanak tutuldu. 
Dokunulmazlık 
konusunda TBMM'ye 
296 Başbakanlık 
tezkeresi gelirken, 
bunlardan 12'si 
Başbakanlık tarafın
dan geri alındı, 
284'ü ise dönem 
sonuna bırakıldı. 
Bu dönemde 8 
gensoru önergesi 
verildi ve tamamı 
Genel Kurul 
gündemine alınması 
reddedildi.
22. Dönemde 
Cumhurbaşkanı 
tarafından iade 
edilen 61 kanundan 
32’si aynen; 17'si 
de üzerinde değişiklik 
yapılarak kabul 
edildi. Cumhurbaşkanı 
tarafından iade 
edilen 12 kanun

ise yeniden 
görüşülmeyi bekliyor. 
Denetim çalışmaları 
kapsamında, 22. 
Dönemde milletve 
killerince TBMM'ye 
sunulan toplam 
25 bin 564 yazılı ve 
sözlü soru önergesin
den 15 bin 366 
tanesi yanıtlandı. 
TBMM'nin 22.
Dönemi, araştırma 
ve soruşturma 
komisyonları açısın
dan da yoğun geçti. 
Genel Kurulda, 37 

Genel Görüşme 
Önergesinden 
3'ü kabul edildi.
Verilen 434 Meclis 
Araştırma Önergesin

den 65'i kabul 
edilerek 27 Araştırma 
Komisyonu kuruldu. 
Bu komisyonlardan 
26'sı raporunu 
tamamladı, 20’sinin 
üzerinde genel 
görüşme yapıldı.
13 Meclis soruşturma 
önergesinden 
7'si kabul edildi ve 
5 Soruşturma 
Komisyonu kuruldu. 
Vatandaşların 
sorunlarının 
çözümüne yardımcı 
olan Dilekçe 
Komisyonuna 
gelen 12 bin 400 
dilekçenin tamamı 
sonuçlandırıldı.
İnsan Haklarını

İnceleme Komisyonu 
tarafından 61 alt 
komisyon kuruldu, 
gelen 5 bin 465 
başvurudan, 
tamamına yakını 
sonuçlandırıldı. 
Bu dönemde dünya 
parlamentolarıyla 
ilişkilerin geliştirilmesi 
amacıyla 86 dostluk 
grubu kuruldu.
TBMM Başkanı 
Bülent Arınç, 
41 yurtdışı, 113 
yurtiçi ziyaretinde 
bulunurken, Meclisi, 
SS Ljcvld Başkanı, 
47 Meclis Başkanı, 
25 Başbakan ve 
144 büyükelçi 
ziyaret etti

Meclis seçim öncesinde tezkere için toplanabilir
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül, Kuzey 
Irak'a yönelik muhte 
mel bir sınır ötesi 
operasyon için 
TBMM'nin seçimler 
öncesinde toplanarak 
bir tezkere çıkarma 
sının, ihtimal dışı 
olmadığını söyledi. 
Dışişleri Bakanı Gül, 
Türk uçaklarının 
Kandil Dağı'nı bom
balaması için bir 
tezkereye ihtiyaç olup 
olmadığı konusundaki 
bir soruyu "Her şey 
kapsamına bağlı" şek
linde yanıtlarken, 
sınır ötesi operasyona 
ilişkin bir tezkerenin 
22 Temmuz seçimleri 
öncesinde TBMM 
tarafından çıkarıl
masının "ihtimal dışı 
olmadığını" kaydetti. 
“BÜTÜN PLANLAR 
MASADA”
Sınır ötesi operasyon
la ilgili olarak, en iyi 
sinden en kötüsüne 
tüm planların masada 
olduğunu ifade eden 
Gül, konunun Genel

kurmay Başkanı Örge 
neral Yaşar Büyükanıt 
ile de detaylı biçimde 
ele alındığını söyledi. 
Dışişleri Bakan Gül, 
"(Ancak) bunları kamu 
oyu, basın önünde 
konuşmaya başlarsak 
her şey başarısız olur. 
Bunlar şakası olma 
yan işler burada 
askerimizin güvenliği
ni, tüm bunları düşü 
neceksiniz. Bizim için 
1 şehit 1000 şehit 
demektir. Tabii ki bir 

mücadele yarsa bu 
nun içerisinde maale
sef zayiatlar olacaktır 
ve oluyor da. Ama bu 
mücadeleyi de yap
mazsanız o zaman 
daha büyük acılar 
yaşarsınız" diye 
konuştu.
Terörle mücadelede 
güvenlik güçlerinin 
mücadelesi dışında 
faktörlerin de önemli 
olduğunu söyleyen 
Gül, "Diyarbakır'da 
son 3 senede bin 100 

köye su verilmiştir. 
Türkçe öğretmediğin 
insandan ne bek
lersin? İlk defa biz 
çocuklara Türkçe 
öğretiyoruz" dedi. 
“TOPU SADECE 
IRAK'A ATARSAK 
KENDİMİZİ 
KANDIRIRIZ” 
Gül, "Eğer biz topu 
sadece Irak'a atarsak 
kendimizi kandırırız. 
Kuzey Irak'tan da 
beslenme, lojistik 
destek alma var tabii. 
Bütün opsiyonlar 
hazır hepsi de 
maşanın üzerinde" 
diye konuştu. Dışişleri 
Bakanı Gül, PKK 
terörünün yeniden art
masının nedenini de 
Türkiye'deki 
demokratikleşmenin 
halkı kazanmaya 
doğru gitmesinden en 
çok terör örgütünün 
rahatsız olması 
şeklinde açıkladı. 
“367 KARARINI İKNA 
EDİCİ BULMAK 
MÜMKÜN DEĞİL” 
Anayasa 
Mahkemesi'nin 367 

kararını ikna edici bul
manın da mümkün 
olmadığını ifade eden 
Gül, “Bugün acı bir 
gerçekle karşı 
karşıyayız. Anayasa 
Mahkemesi bir senato 
değildir. Anayasa 
Mahkemesi uzun 
zamandır senato gibi 
davranmaya başladı. 
Bir mahkeme böyle bir 
şey yapamaz, buna 
siyaset karar verir” 
diye konuştu.
Siyaset yapılması 
gereken yerin TBMM 
olduğunu söyleyen 
Gül, “Yasa yapma, 
yargılama ve yürütme 
birbirinden ayrı 3 tane 
erktir. Siz mahkeme 
leri siyasi açıdan da 
yargılayan duruma 
getirirseniz o zaman 
hakimler devleti haline 
getirirsiniz. Ne yazık ki 
bugün Türkiye'nin 
geldiği nokta budur" 
dedi.
"ANAYASA 
MAHKEMESİ'Nİ' 
YAPISI DEĞİŞME^. " 
Gül sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Anayasa Mahkemesi 
Türkiye'nin 
öngörülebilirliğini 
etkileyen bir karar 
almıştır, tamamen 
siyasi bir karardır. 
Tehlikeli olan nokta, 
bu kararla istikrara da 
darbe vurulmuştur... 
Anayasa Mahkemesi 
açıkçası Anayasa'yı 
değiştirdi. Anayasa'yı 
milletin değiştirmesine 
razı değilsiniz ama 
atanmış insanlardan 
oluşan bir kurum 
Anayasa'yı değiştiriy
or. Bu çok vahim bir 
hata. Yapılması 
gereken hemen seçim
lerden sonra Anayasa 
maddelerinin bu içti- 
hatın doğru olmadığını 
gösterecek bir şekilde 
değiştirilmesidir. 367 
kararı Türkiye'yi kaosa 
sürükleyebilecek 
nitelikte. Hukukla 
oynamak bir 
ülkeye vurulabilecek 
en büyük darbedir. 
Anayasa
İHdnhv. asi'nin 
yapısı muhakkak 
değişmeli."

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Alkollü sürücü yol ortasındaki 
ağaca çarpıp otomobilde sıkıştı

Dedesinin traktörünü 
kullanan çocuk öldü

6 kilo altını çalıp 
kaçarken kaza yaptılar

Bursa'da meydana 
gelen trafik kazasın
da, 350 promil alkollü 
olduğu tespit edilen 
sürücü, yol ortasın
daki ağaca çarpınca, 
otomobilinin 
içerisinde sıkıştı. 
Uzun süre kurtarıl
mayı bekleyen 
alkollü sürücüyü 
itfaiye ekipleri 
olay yerine gelmekte 
gecikince vatandaşlar 
kurtardı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Yıldırım 
ilçesine bağlı 
Anadolu Mahallesi 
Karlıdağ Caddesi 
üzerinde meydana 
gelen kazada, 
16 GM 153 plakalı 
otomobili ile 
Ankara istikametin 
den şehir merkezine 
doğru seyreden 
Celal Ö. (39), yolun 

orta refüjündeki 
ağacı fark etmeyip 
otomobiliyle ağaca " 
çarptı. Hurdaya 
dönen otomobil, 
içerisinde sıkışan 
Celal Ö. uzun 
süre kurtarılmayı 
bekledi. Vatandaş . 
ların ihbarı üzerine 
olay yerine gellen 
112 Acil Servis ekip
leri, yaralı sürücüyü 
araç içerisinde müda
hale etti. İtfaiye 
ekipleri olay yerine : 
gelmekte gecikince, 
yaralı şahıs vatan
daşlar tarafından 
dışarı çıkarıldı. 
Ambulansla Bürsa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan sürücünün 
350 promil alkollü 
olduğu ortaya çıktı. 
Polis kazayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesine bağlı Maden, 
köyünde, izinsiz 
olarak dedesinin 
traktörünü kullan
maya kalkışan 9 
yaşındaki çocuk, 
devrilen traktörün 
altında kalarak 
hayatını kaybettik 
Edinilen bilgiye 
göre, kaza, önceki 
gün saat 19.00 
sıralarında Maden 
köyünde meydana 
geldi. Dedesi Halil 
Bosmak ve babası 
Metin Oran ile birlikte 
vişne toplamaya 
giden Maden Köyü 
İlköğretim Okulu 3. 
sınıf öğrencisi Kadir 
Oran, dedesine ait 
traktöre binerek 

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE 

Tel: 513 96 83 GEMLİK

kurcalamaya başladı. 
Bu şırada traktörün 
vitesini boşa alan 
küçük Kadir, bayır 
aşağı duran traktörü 
hareket ettirdi.
Yoldan çıkarak 
devrilen traktörün 
altında kalan Kadir 
Oran olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Durumu fark 
eden baba Metin 
Oran, ve dede 
Halil Bosmak, 
koşarak traktörün, 
yanında 
geldiklerinde, 
küçük çocuğun 
cansız bedeni ile . 
karşılaştı.
Jandarma kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Bağcılar'da birku 
yumcudan 6 kilogram 
altını çalan silahlrve 
kar maskeli 3 kişi, 
kendilerini bekleyen 
araçla kaçmak 
isterken kaza yaptı. 
Bölgeyi havadan da 
tarayan ekipler, soy
gunda kullanılan 
çalıntı olduğu belir
lenen otomobili ara 
sokakta, eldiven ve 
kar'maskelerini ise 
boş bir arazide buldu. 
Edinilen bilgiye göre, 
Bağcılar Güneşli 
Evren Mahallesi İstik
lal Caddesi Numara 
18'de bulunan Cihan 
Kuyumculük'ta mey
dana gelen olayda 
silahlı ve kar maskeli 
kimliği belirsiz 3 kişi, 
sabah saatlerinde 34 
VF 4657 plakalı oto
mobille işyerine gel 
di. Ellerindeki silah 
larla içerde bulunan 

işyeri sahibi Naim 
Bozkurt'u etkisiz hale 
getiren silahlı soy
guncular, vitrinde ve 
cam tezgahta bulu
nan yaklaşık 6 kilo
gram altını alarak iş 
yerinin önünde kendi 
lerini bekleyen oto
mobile bindi. 
Soygunun ardından 
olay yerinden hızla 
uzaklaşmaya çalışan 
silahli şahıslar, park 
halinde bulunan bir 
araca çarparak kaza 
yaptı. Ardından kaza 
yaptıkları otomobili 
Evren Mahallesi Ay 
Sokak'ta bırakan şa 
hışlar, kaçarak kayıp 
lara karıştı.
Park halinde bulunan 
araçtaki kurşun deliği 
dikkat çekerken 
ihbar üzerine olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, bölgede 
inceleme başlattı.
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Sağlık Ocakları ücretsiz oluyor
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, "1 Temmuz 
dan itibaren birinci 
basamak sağlık kuru
luşlarında, sağlık 
ocakları ve benzeri 
kuruluşlarda verilen 
bütün hizmetler 
memurlarımız, işçi
lerimiz, yeşil kartlı 
larımız ve sosyal 
güvencesi olmayan 
tüm vatandaşlarımız 
için tamamen ücret
siz hale getirilecektir. 
Ayrıca muayene için 
vatandaşlarımızdan 
kimlik belgesi dışın
da herhangi bir belge 
istenmeyecek" dedi. 
Seçim çalışmaları 
.için Erzurum'da 
bulunan Bakan 
Akdağ, Valilik toplan
tı salonunda düzen
lediği basın toplan
tısında, 1 Temmuz 
dan itibaren birinci 
basamak sağlık kuru
luşlarında muayene 
olan hiçbir vatandaş
tan ücret alınmaya
cağım açıkladı. Bu 
konuda hazırladıkları 
genelgeyi ilgili 
kuFumlara göndere

ceklerini dile getiren 
Akdağ, yapılan çalış
manın "Sağlıkta 
Dönüşüm Progra 
mı"nın bir parçası 
olduğunu, dile getirdi. 
Recep Akdağ, "Böyle 
bir uygulamanın baş 
(ayacağını ifade edin 
ce birileri (seçim za 
manı yaklaştı diye 
böyle bir uygulama 
yapıyorlar) diye iti
razda bulunabilir.
Bu uygulamanın süre 
cini biz çok önce 
başlattık" dedi. 
Birinci basamak sağ 
hk kuruluşlarında ya 
pılacak muayeneler 
de kimlik dışında bir 
belgenin istenmeye
ceğini ifade eden 
Bakan Akdağ, şöyle 
konuştu: "Artık sağ 
hk ocaklarına başvu

ru da çok kolay ola
cak. Hiçbir evrak bl 
maksızın vatandaş 
larımız kimlik belge 
leri ile muayene ola
bilecek. Ancak ilaç 
ların yazılması konu 
sunda sağlık kar
nelerinin yanlarında 
olması gerekir. Bir 
şekilde sosyal güven 
cesi olmayan vatan
daşlar ise muayene 
konusunda ücret ver
mezken ilaçların alın
masında ücret ödeye 
cek. Yoksul vatan
daşlarımız ilaçlarını 
yeşil kartla alacak. 
Ayrıca yapılan hiz 
metler konusunda 
tek tek faturalandır- 
ma da olmayacak. 
Artık toplu bir sözleş 
me yapıldı. Sağlık 
kuruluşlarımız ve 
geri ödeme kurumlan 
bu bürokrasiden de 
kurtulacak. Her yıl 
120 milyon fatura 
gönderiliyordu.
Şimdi sadece istatis
tik ve sağlık çalışan
larımızın performans 
ödemeleri için kayıt 
tutulacak."

KPSS bugün ve yarın yapılıyor
Lisans adaylarına 
yönelik Kamu Per 
söneli Seçme Sınavı 
(KPSS), bugün 
gerçekleştirilecek. 
KPSŞ, ÖSYM tarafın
dan 81 il merkezi ve 
Lefkoşa'da yapılacak. 
Sınav, bu sabah ve 
öğleden sonra, 1 ■ 
Temmuz Pazar günü 
sabah ve öğleden 
sonra olmak üzere 
dört oturumda 
gerçekleştirilecek. 
Sınavın bugün sabah 
Oturumuna 309 bin 
968, öğleden sonra 
oturumuna 212 bin 
928, pâzar sabah otu
rumuna 65 bin 631, 
pazar öğleden sonra 
oturumuna 42 bin. 
977 aday katılacak. 
Sınavın sabah otu
rumları saat 9.30'da, 
öğleden sonra otu
rumları ise 14.30'da 
yapılacak.
Adayların sınava 
gelirken yanlarında, 
OSS'deki gibi sınava 
giriş ve kimlik bel
geleri/nüfus cüzdan

ları, bir fotoğrafları 
ile yumuşak uçlu 
kalem ve silgi bulun
durmaları gerekiyor. 
Sınavın bu sabah ki 
oturumunda Genel 
Yetenek, Genel 
Kültür ve yabancı dil, 
öğleden sonraki otu
rumunda Eğitim 
Bilimleri, pazar günü 
sabah oturumunda 
Hukuk, İktisat, 
işletme, Maliye, 
Muhasebe; öğleden 
sonraki oturumunda 
Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstrisi 
İlişkileri, Ekonometri, 

istatistik, 
Kamu Yönetimi, 
Uluslararası ilişkiler 
testleri uygulanacak. 
Bu sabah oturumun
da Genel Yetenek ve 
Genel Kültür test
lerinin yanıtlanacağı 
birinci bölüm 2 saat, 
yabancı dil testinin 
yanıtlanacağı ikinci 
bölümün süresi 1 
saat, cumartesi öğle
den sonra oturumu 
2.5 saat sürecek. 
Pazar günü sabah ve 
öğleden sonraki otu
rumların süresi ise 
3.5 saat olacak;

BAY MUSTAFA ÖZALP Ellim»
İ

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

£ t 
I

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

ACLSATlUKveKİRALIKLARINE İÇİNBİZİARAYINIZ |
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa
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 t,

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

•?

î
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 

yeni atari makineleriyle satıhk.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
Ma elde ÖZALP

Tel: 513 2474 Fax: 51410 21
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SATILIK DAİRE
Ilıca Caddesi’nde 

3 oda 1 salon 
160 m? daire 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR.
Cemale ŞENER 

GSM: 0.532 361 86 21

ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışmak 

üzere vasıfsız 
bay-bayan eleman ve 

mutfakta çalışacak 
bayan eleman aranıyor.

VERONA GRANİT
TEL: 0.224 513 47 39

ELEMAN ARANIYOR
Satış mağazamızda 

çalışmak üzere 
BAY-BAYAN 

eleman aranıyor.
Müracaat Tel: 

^fcrstn 5251700
V 0.5,32 5464575

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesî’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

* SATILIK OTO
2004 MODEL 

FIAT MAREA MARKA 
FULL OTO SATILIKTIR 

TEL : 513 96 83 GEMLİK

* 1

x Siz de geleceğimize bugünden el koyun
41 » a 4 Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...
<Mjl EL KOYUN

Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464'e mesaj atın.

T MAâ
—Gemlik Kaymakamlığından aldığımız 

yeşil kartlarımızı kaybettik.
- Hükümsüzdür.

ZUHAL TUNA - TARIK TUNA 
GALİP TUNA

— kflfîTl H H ;1ö

Firmamızda çalışmak üzere 
İşletme mezunu bay 

ÖN MUHASEBE ELEMANI 
alınacaktır.

KİLİM MOBİLYA
TEL: 0.224 513 65 00

HürriyetCadMO -GEMLİK

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 
bay-bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

SATILIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
daire SATILIKTIR. 
Namtaş 2 Daire 21

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Cep^a53681721Û5

KURBflNUK ve DDIIKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

BMZDEÛOEnİZlESİMHİZMElİMİZVm
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Küçük Sanayi Köprülü 
Kavşağı’nın ilk etabı açıldı

Teleferik Projesi’ne Orman 
Mühendislerinden tepki

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin, şehir 
içinde kesintisiz 
ulaşımı sağlamak 
amacıyla başlattığı 
ulaşım yatırımları 
tüm hızıyla sürüyor. 
"Ulaştıran ulaşım" 
hedefi doğrultusunda 
temeli mart ayında 
atılan Küçük Sanayi 
Köprülü Kavşağı'nın, 
Bursa'dan İzmir 
istikametine gidiş 
yolu trafiğe açıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Bursa'da 
ulaşımı ulaşılır hale 
getirmek amacıyla 
kararlı ye programl'ı 
bir şekilde çalıştık
larını, bu kapsamda 
3 yılda 7 kavşağı 
hizmete açtıklarını, 
3'ünün de ağustos 
ayı başında tamam
lanacağını söyledi. 
"ULAŞIM, SADECE 
YOLLARIN YOLLARA 
DEĞİL, GELECEĞİN 
DE BUGÜNE DAHA 
HIZLI BAĞLANMASI 
DEMEKTİR" 
Ulaşım yatırımlarını 
kavşaklarla sınırla
madıklarını anlatan 
Başkan Şahin, "Bur 
sa'ya 32 km. alter
natif yol kazandırdık. 
Yol ışıklandırmalarımı 
uluslararası standart
lara yükselttik. 80 
kilometrelik ana arter 
lerde sürücülerimiz 
yollarda 24 saat gün 
düzü yaşıyor. Yönlen 
dirme tabelalarını 
yeniledik. Kent giriş
lerini güzelleştirdik. 
Sadece araçlar için 
değil, kaldırım çalış
mamızla yayaların da 
can güvenliğini sağla 
dik. Yoldan çıkan 
araçların yaya ve mal 
kaybına neden olma
ması için ana arter
lerde 120 kilometre 
oto korkuluk yaptık. 
Bütün bu hizmetleri 
halkımızı ulaştıran.. 
ulaşım konforuna 
kavuşturmak için 
yapıyoruz. Çünkü 

| ulaşım, sadece yol-

ların yollara değil, 
geleceğin de bugüne 
daha hızlı bağlan
ması elemektir" dedi. 
"YATIRIMLAR SÖZ 
VERİLEN SÜREDE 
BİTECEK" 
Başkan Şahin, şehir 
içinde kesintisiz 
trafik.akışını sağlaya
cak projelerin bir bir 
hayata geçtiğini anla
tan Başkan Şahin, 
Bursa- İzmir, Bursa- 
Ankara ve Yakın 
Çevre YölU'ndaki 
trafik keşmekeşiiğini 

. çözümlemek amacıy
la da 3 yeni kavşağın 
söz verilen sürede 
tamamlanacağının 
bildirdi.
"BÜYÜKŞEHİR 
BAŞLARSA, BİTİRİR 
SLOGAN OLDU" 
"Hizmetlerimizi 
zamanında bitirmek 
halkın arasıda slogan 
oldu. Artık insanlar 
'Büyükşehir başlarsa, 
bitirir' diyor. Küçük 
Sanayi Köprülü Kav 
şağı inşaatı yüzde 80, 
Otosansit ve Botanik 
Köprüleri'nin inşaatı 
ise yüzde 90'lar sevi 
yesinde. Otosansit 
ve Botanik Kavşak 
ları'nı Temmuz ayı 
sonunda hizmete 
açacağız?' dedi. 
"HİZMETLERİMİZ 
BURSA'DA GÜNEŞ 
GİBİ PARLIYOR" 
BursalIların inşaat 

çalışmalarına 
gösterdikleri sabra 
teşekkür eden Şahin, 
"Unutmayalım ki, 
gümüşün dışı aktır, 
berraktır ama onun 
yüzünden el de ka 
ran, elbise de. Biz de 
Bursa'yı sorunlar 
yumağından kurta 
rırken bazı sıkıntılar 
tabi ki yaşanacak. 
Önemli olan hizmet 
ler tamamlandığında 
ortaya çıkan, güzel 
tablo. BursalIlara 
daha çok güzellikler 
yaşatacağız. Güneşin, 
varlığına delil yine 
güneştin. Güneşe 
karşı gözlerini kap
atan güneşi inkar . 
edebilir mi? Bizirhde 
hizmetlerimiz 
Bursa'nın üzerine bir 
güneş gibi doğdu. 
Görmek istemeyenler 
gözlerini kapatabilir. 
Ancak hiç kimse 
hizmetlerimizi inkar 
edemez. Yolun açık 
olsun Bursa" 
"İZMİR AKSINI , 
RAHATLATACAK" 
Küçük Sanayi 
Kavşağı'nın şehir 
içindeki önemli . 
kavşaklardan biri 
olduğuna dikkâti

. çeken Şahin, inşaatı 

. hızla devam edeni, 
kavşağın ağustos ayi 
başında tamam
lanacağını ve trafiğe 
açılacağını şöyleği.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yapılmak istenen 9 
kilometrelik Teferrüç- 
Oteller Bölgesi 
arasındaki teleferik 
projesine Orman 
Mühendisleri 
Odası'ndan tepki 
geldi. Oda Başkanı 
İmdat Demir, "Proje •. 
uygulamaya konul
duğu takdirde Ulu 
dağ'ın felaketi ola
caktır. Bölgede bin
lerce araç kesilerek, 
doğal doku tahrip 
edilecektir" dedi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Teferrüç-Oteller 
Bölgesi arasında 
yapmak istediği 
teleferik projesinin 
9 kilometrelik etabı 
için yapılacak 
çalışmalara Orman 
Mühendisleri Odası 
ve sivil toplum örgüt
lerinden tepki geldi. 
Oda Başkanı İmdat 
Demir, geçmişte Mili 
Park olarak ilan edi 
lerek koruma altına 
alınmak istenen 
Uludağ'da tahribata 
yönelik çalışmaların 
devam ettiğini 
söyledi; Bûyukşem'r 
Belediyesi'nin uygu
lamaya koyacağı 
proje çerçevesinde 
bölgede binlerce 
ağâçın tahrip 
edileceğini ifade 
eden Demir; "9

Bursa İş Kadırları ve Yöneticileri Derneği kuruldu
Bursa'da farklı sek
törlerde fâaliyet 
gösteren, meslek
lerinde başarılı 
1.1, iş kadını 
'Bursa İş Kadınları 
ve Yöneticileri 
Derneği'ni 
(BUİKAD) kurdu. \ 
"İş Kadıhıyla Güçlü.

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketinıinin önlenmesi için siz de katilin

demlik Körfezi ,
TÜM CAZETE BAYİ L E RIN D E

‘Gemlik Körfez* internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

kilometrelik yeni 
bir hat yapıldığında 
Kadıyayla, 
Sarıalan ve Oteller 
Bölgesi'nde çok sayı
da tesis yapılması 
öngörülmektedir. 
Eğer bunlar olursa, 
birçok kafe„ restoran, 
otel ve konaklama 
yerleri buralara 
yapılacak ve halk 
buralara çekilecek. 
Küresel ısınmadan 
dolayı havaların 
sıcak olması sebe
biyle orman yangın
larıyla karşı 
karşıyayız. İnsanlar 
yapılacak proje 
sayesinde ormanlara 
çekilecek Ve Uludağ 
yangın tehlikesiyle 
karşı karşıya olacak. 
Ayrıca Uludağ gibi 
doaa harikası 
mekanda, binlerce 
ağaç kesilecek. 
Belediyeyi bu yanlış
tan geri dönmeye 
davet ederek, Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge

Bir Türkiye'ye 
Ulaşmak” vizyonu ile 
yola çıkan BUİKAD, 
BursalI iş kadınlarını 
ve yöneticilerini bir 
çatı altında toplamayı 
hedefliyor Yönetim 
KuruiU, Selma 
Çetinkaya başkan- . 
lığında, Aslı

Kurulu'nu 
belediyenin alt birimi 
olmadığını hatırlat
mak istiyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Uludağ Üniversitesi 
Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji 
Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Gönül Kaynak 
ise, Uludağ’ın zengin 
bitki örtüsüne sahip 
olduğunu belirterek, 
"Uludağ dünya 
üzerinde değişik bir 
yapıya sahip dağ 
konumundadır. 
Burada çok farklı 
bitki örtüleri bulun
maktadır. Bin 100 
adet bitki örtüsünü 
barındıran dağda 155 
tane başka yerde 
yetişmeyen bitki var. 
Uludağ bitki örtüsü 
çeşitlilik merkezidir. 
Binlerce ağacın 
tahrip edilecek 
olması çok acıdır. 
Bir köknar ağacı 
42 kişinin tükettiği 
oksijeni üretir" 
diye konuştu.

Gülener, Fatmanur 
Ceyhan, Gönül 
Uman, Güler imik, 
Necla Şen, 
Nezahat Yılmaz, 
Oylum Öztürk, 
Özlem Baş, 
Özlem Çelik ve 
Sevil Şaru* dan 
oluşuyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa, Açık Hava Müzesi haline geliyor BursalI kadınlar BUSMEK Sergisine akın etli
Son dönemlerde gizli 
kalmış tarihsel doku
ların açığa çıkarıl
masıyla adeta açık 
hava müzesine 
dönüşen Bursa, 
tarih ve inanç 
turizmi açısından 
önemli bir kent 
haline geldi.
Bursa'da 
belediyelerin yaptığı 
çalışmalar harabe 
haline gelmiş ve 
unutulmuş tarihi 
yapıları ortaya 
çıkarırken kent 
insanına da yanı

Uçak, balık adamları su ile birlikte alıyordu
Daha önce içinde 
balık olan havuzdan 
"balıklı su' alan 
söndürme uçağına 
benzer bir olay 
Bursa'nın İznik 
ilçesinde yaşandı. 
İznik Gölü'nde boğu
lan bir kişinin cesedi
ni arayan balık adam 
lar, az daha gölden 
su alan söndürme 
uçaklarının kurbanı 
oluyordu. Son anda 
fark edilen balık 
adamlar yapılan 
uyarılar üzerine 
arama çalışmalarına 
ara verirken, o sırada 
kıyada bekleyen 
ekiplerin yüreğini 
ağzına getirdi.
Balık adamlar, önceki 
gün İznik Gölü'nde 

başında duran 
fakat göremedikleri 
güzellikleri gösterdi. 
Birçok medeniyete 
beşiklik eden, 
Osmanh pevleti'ne 
başkentlik yapan 
Bursa, son 
dönemde yapılan 
tarihi eserlerin 
restore edilme 
çalışmalarıyla 
adeta bir açık hava 
müzesi haline 
geliyor.
Özellikle Ösmangazi 
Belediyesi'nin yaptığı 
çalışmalar sonucun

serinlemek isterken 
boğulan 40 yaşındaki 
Adnan İlmaz'ın cese
dini bulmak için ara 
ma yaptı. Ancak bu 
sırada Bilecik'in 
GöTpazarı ve ûsma 
niye ilçesindeki or 
man yangınına mü 
dahale etmek için 
söndürme uçakları 
gölden su almak için 
sorti yapmaya 
başladı. Göldeki 
balık adamları ilk 

da onlarca tarihi 
eser restore edilerek 
kente yeniden 
kazandırıldı. Çok 
sayıda medrese, 
cami, han, çarşı ve 
mekanı restore 
ettiren Ösmangazi 
Belediyesi, gerçek
leştirdiği tarihi 
surları restore proje
siyle de dikkat çekti. 
Bursa'nın prestij 
çalışmaları arasında 
yer alan surların 
restore ettirilme pro
jesi her kesimden 
destek gördü.

önce fark etmeyen 
söndürme uçakları, 
birkaç sefer yaptı. 
Ceset arama çalış
malarına katılan balık 
adamlar da aynı 
bölgede olduğu ı'çın 
kıyıda bulunan diğer 
ekiplerin yüreği ağzı
na gelirken, Yalova 
ve Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü Sualtı 
ekipleri, araçlarının 
sirenini sürekli 
çaldırıp uçağı uyardı.

Büyükşehir. 
Belediyesi'nin 
kentteki işgücü 
potansiyelini 
açığa çıkarmak 
ve istihdama katkı 
sağlamak amacıyla 
başlattığı Bursa 
Sanat ve Mesleki 
Eğitim Kurslan'nda 
(BUSMEK) eğitim 
alan kursiyerlerin 
hazırladıkları el 
emeği göz nuru 
eserler vatandaşlar
dan büyük ilgi 
görüyor.
BUSMEK'in 
2. dönem mezun
larının sertifikalarını 
almasının ardından 
yaklaşık 11 bin 
kursiyerin, 2 bin 
500 eseri, Tayyare 
Kültür Merkezi 
(TKM) ve Ressam 
Şefik BursalI 
Sanat Galerisi'nde 
BursalIların beğeni
sine sunuldu. 
El işlerinden, 
ahşap boyamaya, 
hat sanatından, 
karagöz ustalığına 
kadar 38 branşta 
aldıkları eğitimi, 
becerileri ile bir
leştiren kursiyerler, 
paha biçilmez 
eserler ortaya 
koydular. Çok uzun 
Olmayan eğitim 
süreci sonunda,
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her biri alanlarında 
profesyonelleşen 
kursiyerler, 
yalnızca becerilerini 
geliştirmekle 
kalmadı, meslek 
sahibi de oldular. 
TKM ve Ressam 
Şefik Bursah 
Sanat Galerisi'nde 
açılan stantlarda 
sergilenen eserleri 
inceleyen vatan
daşlar, çalışmaların 
profesyonel 
sanatçılarınkinden 
ayırt edilmesinin 
mümkün olmadığını 
belirttiler. 
Ziyaretçilerden 
Sema Artış, 
örmelerin ve 
işlemelerin göz 
alıcı güzellikte 
olduğunu belirtirken, 
verilen el emeğinin 
tüm güzelliği ile 
çalışmalara yan
sıdığını söyledi. 
Gördüğü eserler 
karşısında şaşkına 

döndüğünü ifade 
eden Mustafa Aydın 
ise "Resimler ve 
hat eserleri 
muhteşem. Ben 
ücretsiz bir kursun 
bu kadar yararlı 
olacağını bekle 
miyordum. 
Önümüzdeki yıl 
bende hat kursuna 
yazılacağım" dedi. 
Rezzan Akipek 
isimli bir genç ise, 
BUSMEK'in bu 
tip kurslardan 
yararlanmak isteyen 
ancak ücretli ( 
olduğundan dolayı 
gidemeyen binlerce 
kişiye eğitim 
sağlamasının 
Bursa'ya büyük 
bir hizmet olduğunu 
belirtti ve 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'e teşekkür etti. 
BUSMEK 2. Genel 
Sergisi, yarına kadar 
ziyarete açık olacaka

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

GÜNDE DAVETİYE BASILIR

35 YILLIK - 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı 
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Güldüren; “Biz Böleni Korkmaz’a inanıyoruz11 Türkiye’nin UEFA’da tarihi başarısı
Bursaspor'un ikinci 
kaptanı İsmail 
Güldüren, 
yeşil-beyazlı takımın 
başına getirilen 
Teknik Direktör 
Bülent Korkmaz'ın, 
Kayseri Erciyes'in 
başındayken yaptığı 
çıkışı bu sezonda 
Bursaspor'da 
yaparak başarılı 
olacağına inandık
larını belirterek, "Biz 
iyi çalıştığımız ve iyi 
konsantre olduğu
muz sürece inşallah 
Bursaspor'un yeni 
hocasını ve yeni 

yönetimini onur
landırırız" dedi. 
Vakıfköy Orhan 
Özselek Tesisleri'nde 
Bursaspor'un 
golcü isme Sinan 
Kaloğlu ile basın 
toplantısı düzenleyen 
İsmail Güldüren, 
amaçlarının geçen 
sene elde edilen . 
puanın üstüne çık
mak olduğunu söyle
di. Yeni Teknik 
Direktör Bülent 
Korkmaz'ın başarılı 
olacağına inandığını 
da belirten Güldüren, 
"Bülent J-loca,

Erciyeş'in başın
dayken yaptığı 
çıkışı bu sezonda 
Bursaspor'da 
yaparak başarılı 
olacağına inanıyoruz. 
Tabiki oyunumuzla 
hocamızı ve 
başkanımızı yücelte
cek olan bizleriz. 
Biz iyi çalıştığımız 
ve iyi konsantre 
olduğumuz 
sürece inşallah 
Bursaspor'un yeni 
hocaâınl ve yeni 
yönetimini onur
landırırız" diye 
konuştu.

Türkiye Futbol Fede 
rasyonu (TEF), 
UEFA’da ilk kez 
komitelerde yüksek 
katılımlı temşil hakkı 
kazandı. Michel 
Platini'nin başkanlığa 
seçilmesi sonrasinda 
yeniden oluşturulan 
UEFA Komiteleri'nde 
Türkiye 8 kişiyle tem
sil hakkını elde etti. 
UEFA tarafından yapı 
lan yeni belirlemeye 
göre, TFF Başkanı 
Haluk Ulusoy Milli 
Takım Müsabakaları 
Komiteşi'ne üye 
olarak atandı.
Yönetim Kurulu 
üyesi Süheyl Önen

Gençler ve Amatör 
Futbol Komitesi'nde 
görev alacak. Futbol 
Federasyonu Gehel 
Sekreteri Lutfi Arıbo 
ğan Pazarlama Danış 
ma Komiteşi'ne üçün 
cü başkanvekilı ola 
rak atanırken, Genel 
Sekreter Vekili Metin 
Kazancıoğlu Ulusal 
Federasyonlar Komi 
tesi'nde' görev yapa 
cak. Eski Başkanve 
kili Kemal Kapulluoğ 
lu'nun UEFA Disiplin 
Müfettişi olarak 
görevlendirildiği ata
malarda Prof. Dr. 
Mehmet Binnet Sağ 
lık, Dr. Levent Bıçak 

cı ise Tahkim Kurul 
ları'ndaki üyeliklerine 
devam ediyor. 
Bu arada UEFA 
Birinci Başkanvekili 
ve TFF Onursal 
Başkanı Şenes 
Erzik son düzenle
meyle yeni görevler 
üstlendi.
Erzik UEFA 
Hakem 
Komitesi asbaş 
kanlığının yanı 
sıra Fair Play ve 
Sosyal Sorumluluk, 
Stadyum Güvenlik ve 
Profesyonel Futbol 
Strateji Konseyi 
başkanlıkları 
yürütecek

FB; ‘Alex sakat değil’
Fenerbahçe Kulübü, 
Brezilyalı futbolcusu 
Alex de Souza'nın 
kasıklarındaki 
sakatlık nedeniyle 
ameliyat edileceği ve 
1,5 ay sahalardan 
uzak kalacağı yönün
deki haberlerin 
gerçeği yansıt
madığım açıkladı. 
Brezilya'da bulunan 
Ve telefonla 
gÖrüşüTen takım 
tercümanı Samet 
Güzel, kulübün 
internet sitesi 
aracılığıyla, Alex'in 
yeni bir sakatlığının 
bulunmadığını, 
kasıklarındaki 
ağrılar yüzünden 
sezon içinde 
oluşan sakatlığını 
ülkesinde bulunduğu 

‘".süre içinde 
tedavi ettirdiğini, 
bunun Türkiye'ye 
yeni bir sakatlıkmış 
gibi yansıtıldığını 
bildirdi.
Alex'in yeni 
sezona sakatlığı

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEM1İK SİNEMA GÜN1SI<O
.VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
KARAYIP KORSANLARI (3) 14.00 - 17.00 - 20.30
DÜNYANIN SONU
TUTKU SİNEMASI

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

ÇOK YAKINDA 
TÜM GAZETE BAYİLERİNDE

T IMAMIMMl'
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa h'aıcam:” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

tamamen geçmiş 
olarak başlayacağını 
söylediği bildirildi. 
Öte yandan, 
Fenerbahçe'nin 
geçen sezon 
Bursaspor'a kiral
adığı Brezilyalı 
Edmar Gees De 
Souza'nın yine bu 

takıma verildiği 
yönünde medyada 
yer alan haberin de 
gerçeği yansıtmadığı 
açıklanarak, 
"Kulübümüzün 
hiçbir yöneticisinin 
Bursaspor ile her
hangi bir görüşmesi 
olmamıştır" denildi

Şampiyonlar ligi kuraları çekildi
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi Ön eleme turu 
kuraları, İsviçre'nin 
Nyon kentinde 
çekildi.
Ligde 2. ön 
eleme turunda £ 
mücadele edecek 
olan Beşiktaş, 
Moldova'nın 
Sheriff ve 
Andorra'nın Rangers 
takımları arasında 
yapılacak maçın gali
biyle karşılaşacak^ 
Kupada 1. ön eleme 
turu maçları 17-18 
Temmuz, rövanşlar! 
ise 24-25 Temmuz 
tarihlerinde yapıla
cak. Ardından 
Beşiktaş, 2. ön eleme 
turundaki ilk maçını 1

PFDK’dan ve MHK’dan istifalar geldi
Futbol Federasyonu 
Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulu 
(PFDK) üyeleri ile 
Merkez Hakem 
Kurulu Başkanı 
(MHK) Mustafa 
Çulcü görevlerinden 
istifa.etti;/ 
Futbol Federasyonu 
Olağan Mali Genel 
Kuruİu'ndâ, başkan 
Haluk Ulusoy'un 
kurullarda değişikliğe 
gideceğini açıkla
masından 3 gün 
sonra, PFDK Başkanı 
Talay Şenol ve kurul 
üyeleri ile MHK 
Başkanı Mustafa

Ağustos Çarşamba 
günü Beşiktaş İnönü 
Stadı'nda, rövanşını 
ise 8 Ağustos 
Çarşamba günü rak
ibinin sahasında 
yapacak. 
Siyâh-beyazlıların 

Çulçu, göreylerinden istifa kararlarının 
ayrıldılar. ardından, MHK’ya
Başkan Ulusoy'u , Ali Aydın vekaleten
rahatlatmak amacıyla başkanlık
alındığı belirtilen edecek

bu turu geçmesi 
halinde, 3. ön 
eleme turundaki 
rakibi ise 
3 Ağustos 
Cuma günü yapıla
cak kura çekimiyle 
belli olacak.

I
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Sıcakta bilinci 
kaybeden hastaya 

sıvı vermeyin

londurmanın içindeki buz taneciklerine dikkat

Sıcak çarpmasına 
uğrayan ve bilinci 
yerinde olmayan 
hastalara ağızdan 
sıvı verilmemesi ve 
sıcak ortamdan uzak 
laştırılması gerektiği 
bildirildi.
Adana Numune 
Hastanesi Acil Servis 
Sorumlusu Dr. Zikret 
Köseoğlu, sıcak 
çarpması ve bu 
nedenle oluşabilecek 
sıvı kaybının ilk 
olarak yüksek ateş 
ve susuzluk hissi ile 
kendini gösterdiğini 
söyledi. Vücudun 
soğumak için ter
lemeyi tercih ettiğini 
belirten Dr.
Köseoğlu, "Vücut 
yüksek ısıda terleme 
yapamaz, sıcak çarp
ması belirtileri de 
kendini gösterir.
Solunum güçlüğü 
yaşar, ateş yükselir 
ve vücut sıcaklığı 41 
dereceyi bulur. Böyle 
bir durumda vücutta 
ilk etkilenen organ 
beyindir ve bilinç 
yavaş yavaş dağılır. 
Bu kadar çok ısınma 
beyni olumsuz etkil
er ve hastayı ölümün 
eşiğine kadar getirir. 
Dayanılmaz baş 
ağrısı hastayı 
oldukça huzursuz 

eder ve bitkinleştirir. 
Aşırı yorgunluk, hızlı 
nabız atımı ve 
beraberinde hızlı 
soluk alıp verme ve 
kas krampları birbiri
ni takip eder. Vücut 
hızla ısınır, yüze hızlı 
bir kan akımı olur ve 
terleme yoktur. 
Ardından da bilinç 
kaybı olur" dedi. 
Sıcak çarpması ile 
karşı karşıya kalan
ların öncelikle sıcak 
ortamdan uzak
laştırılması gerektiği
ni vurgulayan Dr. 
Köseoğlu, sıcak 
çarpmasına uğrayan 
ve bilinci yerinde 
olmayan kişilere 
kesinlikle ağızdan 
sıvı verilmemesi 
gerektiğine dikkat 
çekti. Hastanın bilin
ci açıksa su, ayran 
veya meyve suyu 
verilebileceğini kay 
deden Dr. Köseoğlu, 
yüzeysel damarların 
fazla olduğu kasıklar, 
koltuk altları, ayak 
bilekleri, diz altları, 
boyun ve baş bölge
sine soğuk kompres 
uygulanmasını, bilin
ci bulanıklaşırsa has
tanın en kısa sürede 
acil servise ulaştırıl
ması gerektiğini 
belirtti.

Yaz aylarının vazge 
çilmez keyifli yiyeceği 
dondurmanın, içinde 
buz tanecikleri 
olması, kurallara 
uygun üretilmediğini 
ve bozulduğunu 
gösterir.
Sinop İl Sağlık 
Müdürü Dr.
Abdülkerim Köroğlu, 
özellikle sıcak 
havalarda mikropların 
çok daha hızlı 
ürediğini, bu nedenle 
açıkta satılan 
dondurmaların 

tüketilmesinin 
oldukça sakıncalı 
olduğunu söyledi. 
İçerisinde buz 
tanecikleri içeren 
dondurmanın 'bozuk' 
olduğunun bulun
ması gerektiğini ve 
bunun boğazda tahri
bata yol açarak çeşitli 
enfeksiyonlara zemin 
hazırladığını belirten 
Dr. Köroğlu, 
"Dondurmanın asli 
yapısını süt oluşturur. 
Süt ise kalsiyum, fos

Yalancı meme mikrop yuvası
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
ve Neonatoloji 
Uzmanı Prof. Dr.
Şükrü Küçüködük, 
ağlayan bebeği sus
turmanın yolunun 
mikrop yuvası olan 
yalancı meme (emzik)

for, protein riboflavin 
B2, A vitamini ve 
diğer besin 
öğelerini içerir. Besin 
değeri çok yüksek 
olan dondurma, yaz- 
kış her mevsim 
tüketilmeli ancak üre
timden tüketime, her 
aşamada hijyenik 
kurallara uyulmalıdır. 
Aksi takdirde çok 
yararlı olan bir besin 
olan dondurma, 
birçok hastalığın 
kaynağı olabilir. 
Dondurmanın külaha 
konulmasında kul
lanılan kaşık ve 

vermek değil, ağla
maya sebep olan 
ihtiyacını gidermek 
olduğunu söyledi. 
Yalancı emziğin ağız 
için mikrop yuvası 
olduğunu kaydeden 
Prof. Dr. Şükrü 
Küçüködük, "Emzik 
alışkanlığı gelişmişse 
emziğin temiz tutul

benzeri aletler, 
özel solüsyonun 
içinde tutulmadığı 
için mikroorganiz
maların yuvası 
haline gelmedi. 
Kaşık üzerinde 
üreyen bakteriler, 
ister istemez 
dondurmaya 
bulaşmaktadır. 
İçinde buz tanecikleri 
olması, dondurmanın 
kurallara uygun 
üretilmediğini ve 
bozulduğunu gös
terir" dedi.
Sağlıksız şartlarda 
üretilen ve satışa 

ması gerekir. Yere 
düşen emzik kay
natılmadan çocuğun 
ağzına verilmeme
lidir. Bunun için ağzı 
kapalı bir kapta 
yedek emzik bulun
durulmalıdır" dedi. 
Bazı annelerin yere 
düşen emziği kendi 
ağızlarına götürerek 

sunulan dondur
maların kesinlikle 
tercih edilmemesi 
gerektiğinin altını 
çizen Dr. Köroğlu, 
"Özellikle mahalle 
aralarında açıkta 
satılan dondurmalar, 
sağlık için ciddi 
tehlike oluşturabilir. 
Bu alanlarda satışa 
sunulan dondurma, 
hijyenik şartlarda 
hazırlansa bile, 
külaha yerleştir
ilmesinde kullanılan 
kaşık, özel solüs 
yonun içinde 
tutulmadığı için 
mikroorganizmaların 
yuvası haline geliyor. 
Kaşık üzerinde 
üreyen bakteriler, 
her kaba daldırılıp 
çıkarıldığında 
dondurmaya 
bulaşıyor. Bu durum
larda özellikle çocuk
lar ve bünyesi 
zayıf olan yaşlılarda 
hasta olma riski 
daha fazla" diye 
konuştu 

temizlediklerini sanıp 
emziği tekrar bebeğe 
verdiğine dikkat 
çeken Küçüködük, 
bu davranışın son 
derece yanlış oldu 
ğunu vurgularken, 
"Çünkü anne farkına 
varmadan bazı mikro
pları ağzında taşıyor 
olabilir ve bu durum 
vücut direnci yeter
ince gelişmemiş be 
beğin hastalanması
na yol açabilir"dedi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 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 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

NÖBETÇİ ECZANE
30 Haziran 2007 Cumartesi 

S.SARAL ECZANESİ 5132973 
1 Temmuz 2007 Pazar 

SEDA ECZANESİ 513 70 68

Gemlik Karfez
OEMLİK'İH İLK SÜMLÛK SİYASİ KAZİYESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2789

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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yaz şenlikleri kapsamında Onur Akın, Nev, Bülent Ortaçgil 
ve Zuhal Olcay İkilisi ile Fuat Saka da konser verecek.
Bursa'da Nilüfer 
Belediyesi'nin düzen
lediği 8. Geleneksel 
Yaz Şenlikleri, pop 
müziğin sevilen sesi 
Sertab Erener'in kon
seri ile start aldı.
Ihsaniye Meydam'nda 
gerçekleştirilen 
konsere Nilüfer 
Belediye Başkanı

Mustafa Bozbey ve 
5 bini aşkın Bursah 
vatandaş katıldı. 
Ünlü şarkıcı 
"Kendime yeni 
bir ben lazım", 
"Kumsalda" ve 
Eurovision Şarkı 
Yarışması'nda 
Türkiye'ye birinciliği 
getiren "Every

way that I can" 
şarkısı ile Bursah 
hayranlarına 
unutamayacak 
bir gece yaşattı. 
Meydanı dolduranlar 
Sertab Erener'in 
şarkılarıyla 
kendilerinden 
geçti.
Nilüfer Belediyesi

tarafından 28 Haziran 
ile 24 Ağustos 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek 
yaz şenlikleri 
kapsamında Onur 
Akın, Nev, Bülent 
Ortaçgil ve Zuhal 
Olcay İkilisi ile 
Fuat Saka da 
konser verecek.

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI 2007-2008 DONEMİ KAYITLARI BAŞLADI

Anasınıfları, 1.2.3. ncü sınıflar haftada 6 Saat
4.5.6.7 sınıflar haftada 8 Saat 

2007-2008 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ
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

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, 
ur\ULUMU£.UN ğa k uydurmasını bilir,Yeniliklere açıktır, yenilikleri alır ve hayata geçirir,Süreç odaklıdır,Paylaşımcıdır, başarıyı, mutluluğu, 
YETİŞTİRDİĞİ sevgiyi, hüznü, acıyı paylaşmayı bilir.Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır,Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
ÖĞRENCİLER Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,Özgüveni tamdır.
VUKENLILEK Her yer(je ve |,er ortamda kendini ispatlar. Engel tanımaz, " Başaracağım ” der, başarır..

Deneyimli 
kadromuz ve 

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sizlere en yakın 
özel okuluz

Tel: 513 50 84
Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.k12.tr

VARAN

MİZAN MUHENDISIIK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE TESİSAT 
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE 

Kayıt için lütfen irtibata geçiniz. 
KAMPANYAMIZ STOKLARLA SİNİRLİDİR.

KA PANYA BİTİŞ TARİHİ: 30 HAZİRAN 2007
Aiıtel Kombi 

■ Airfel Petek (6mt) 
Airfel vana 12 adet 

Fırat folyolu boru tesisatı

VARAN2 KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL 
60.00- YTL’den başlayan taksitler

3,100,00 YIL

ARTIK KİMSE 
KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN

Mak. Müh. 
Erdal DOĞRU

Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh.
Mahmut KÖKBIYIK

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK 
Tel: 513 54 92 - Fax: 513 55 36

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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