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Adli tatil 
bugün başlıyor 
Yargıda toplu izin kullanımı anla 
mına gelen adli tatil, bugün başlı 
yor. Adli tatil boyunca, yüksek 
yargı dahil tüm mahkemelerde 
nöbetçi heyetler görev yapacak 
ve sadece acil konuları değer
lendirecek. Haberi sayfa 2’de

Halil İbrahim Akoğlu adlı Yeniköy’lü vatandaş, köyünde yapılan cami inşaatının kaçak 
yapıldığını iddia ederek, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Tapusuz ve ruhsatsız yapılan 
camiye devlet yardımı yapıldı

Yeniköy’ün 2/B kapsamın
da ki orman arazisinde kuruldu 
ğunu söyleyen Halil İbrahim Ak 
oğlu, Yeniköy Caminin tapusuz 
ve ruhsatsız yapıldığını iddia 
ederek, “Tapusu olmayan ve ruh 
satsız arazide yapılan cami inşa 
atına İl Genel Meclisi nasıl yar 
dım yapar” dedi. Haberi 3’de

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih 
Kanadoğlu, açıklamalarda bulundu.

“Gül, Cumhurbaşkanı 
olursa yargılanır”

I Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün. Cumhur 
başkanlığı adaylığıyla ilgili olarak Yar 
gıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanad 
oğlu, "Anayasada herhangi bir düzen
leme olmadığı için Cumhurbaşkanı hak 
kında, sade bir vatandaş ya da dokunul
mazlığı kaldırılmış milletvekili gibi işlem 
yapılması gerekir görüşünü dne getirdi.

Haberi sayfa 6’da

Bakan Güler; 
‘Elektrik kesintisi yok” 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Gü 
ler, elektrik kesintisi yaşanacağına yönelik 
iddialara açıklık getirdi. Güler, elektrik üreti
minin yeterli olduğunu belirterek "elektrik 
kesintisi yok” dedi. Haberi sayfa tfcla*

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Orman arazileri
Tapu ve Kadostro’nun geçmediği köyleri 

mizde uzun yıllardır sorunlar yaşanıyor.
Hele köy orman içindeyse, sorunlar daha da 

büyük.
Orman haritalarının çıkarılmadığı köylerde, 

köylüler bir çok ormanlık bölgeyi, arsa veya 
tarla haline getirerek yıllarca kullanmaktadırlar. 
Böyle araziler ilçemiz sınırlarında da mevcut
tur.

Çocukluğumuzda zeytinliklerinin üzerindeki 
araziler makiliklerle kaplı idi.

Şimdi tepelere doğru baktığınızda, bu maki
liklerin yerlerinde zeytin ağaçları görürsünüz.

Devamı sayfa 5’de

15 yaşındaki liseli genç anne katili oldu
Annesi ile tartışan liseli genç, iki el ateş ederek annesini öldürdü. 8’de

175/70/13 : 49.00 m 
165/70/14 : 65.00 HL 
175/65/14 : 59.00 YTL

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

^DEBKA

Tüketici M
Koruma 

Dernegi’nden 
tatilcilere

Bursa'da 99 euroya 
4 gece tatil kampan 
yasıyla 33 kişiyi 
dolandıran 2 kişi 
nin tutuklanma
sının ardından, 
Tüketicileri 
Koruma Derneği, 
tatile çıkacak 
kişilere uyarılarda 
bulundu. Sayfa 5’de

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

Aydınlanma’ya karşıt olunur mu?
Eski bakanlardan Kamran İnan son seçim 

sonuçlarını değerlendirirken "'karşı devrimci 
ler"in kazandığını vurgulamış ...

Saptama yanlış değil..
Çünkü aydınlanma karşıtları 1923'ten bu 

yana faaliyetlerini açık ya da gizli sürdürüyor
lar..

Gerçi.. Seçimlerde elde edilen sonucun 
nedenleri çok..

Ama dış etkilere boyun eğen aydınlanma 
karşıtlarının katkıları yadsınamayacak kadar 
fazla..

Onlar işbirlikçi.. Onlar çıkarcı..
Aydınlanmaya bir göz atalım..
Aklı her yönüyle ve her açıdan çekinmeden 

kitlenin önünde apaçık olarak kullanmak 
özgürlüğüne aydınlanma' deniyor..

Aydınlanma deyince genellikle İngiliz 
Devrimi'yle başlatılıp, Fransız Devrimi'yle bitir
ilen felsefi bir hareket ve sürece işaret ediliyor.

Fakat bu hareketin kapsamı sadece felsefey 
le sınırlı kalmıyor ve bir çok kurumu etkiliyor.

Aydınlanma Hareketinin amacı insanları 
esasta "kötü", "köleleştirici" ve "karanlık" 
olduğuna inanılan önyargı, hurafe ve bunları 
üretip yaydığına inanılan dinin ve kilise yapı 
lan masının oluşturduğu eski düzenden kurta 
rarak, yine esasta "iyi" ve "özgürleştirici" oldu 
ğu kabul edilen "aklın düzeni"ne sokmaktır.

Aydınlanmanın entelektüel yapısında aklın 
düzeni bütün insanlar için iyi kabul edilen 
bütün unsurları kapsıyor.

Dolayısıyla her türlü felsefi ve toplumsal 
proje akla ve akılda somutlaşan ilkelere dayan
mak zorunda.

İşte bu nedenle Aydınlanma aynı zamanda 
"Âkil Çağı" olarak da adlandırılıyor..

Aydınlanma düşünürlerinin en sık ve en 
belirgin olarak kullandıkları akıl, doğa, özgür
lük kavramları dinsel içerikden tamamen 
soyutlanmış kavramlardı.

Aydınlanmanın hem dolaylı siyasal ve top 
Jumsal sonuçları itibarıyla hem de akılsal dev 
rim denilen oluşumun altyapısını oluşturarak 
"modern toplum"un biçimlenmesinde tartışıl
maz bir etki sağladığı kabul ediliyor.

Aydınlanma aslında insan doğasının bir 
gerçeği.

Ne var ki bu gerçeği kabul etmeyen aydın
lanma karşıtları sürekli hareket halinde.

Faaliyet yöntemleri dönemsel olarak nitelik 
değiştiriyor.

Siyasi iradeye ve ortama göre değişkenlik
ler gösteriyor.

Sosyo-ekonomik yapı düzeyi onları çok 
yakından ilgilendiren en temel etken.

Aydınlatma karşıtlarının elindeki en büyük 
sjlah din..

Din alanındaki reformist gelişmelere, değişi 
ine, deneysel kanıtlara ve bilime set çeken bu 
anlayış sürekli geriye dönüşe odaklı.

Kuşkusuz insanların dinsel değerlerini 
"layık-ı veçhile" yaşaması inkar edilemez bir 
gerçek.

Ancak bu istek diğerlerine karşı baskı ve 
şiddete dönüştüğünde "işin şekli" değişiyor.

Önemli olan barış içinde yaşayabilmek.
Çünkü, din önemli bir moral değerdir.
Ve insanların bu moral değere her zaman 

gereksinimi vardır.
Din siyasete alet edilemeyecek kadar kut

saldır.
Ortaçağın karanlık din anlayışı yerini mod- 

ernizme bırakmak zorundadır.
Yaşam sürekli ileri akan bir olgudur.
Gelişimdir. Değişimdir.
Tersine döndürme isteği doğal olarak bir 

çatışma nedenidir.
Aydınlanma yanlıları ile köktendincilerin 

birbirlerini değiştirmek ve dönüştürmek yerine 
birbirlerini anlamak için çaba göstermeleri 
gerekmekte..

Çünkü bu dünya çatışılmayacak kadar 
güzel..

Adli tatil bugün başlıyor
Nöbetçi heyetler görev yapacak, sadece acil konuları değerlendirecek.

Yargıda toplu 
izin kullanımı 
anlamına gelen 
adli tatil, 
bugün başlıyor. 
Adli tatil boyunca, 
yüksek yargı dahil 
tüm mahkemelerde 
nöbetçi heyetler 
görev yapacak ve 
sadece acil 
konuları değerlendi
recek.

Yurdun dört bir 
yanından orman 
yangınları haberleri 
gelmeye devam 
ediyor.
Çorum'un Kargı 
ilçesi ile Aydm'ın 
Çine ilçesinde 
orman yangını çıktı.
ÇORUM
Çorum'un Kargı 
ilçesinde de 
henüz belirlene
meyen bir 
nedenle orman 
yangını çıktı. 
Kargı ilçesinin 
Abdullah Yaylası 
Eminik Deresi

özel yetkili ağır 
ceza mahkemeleri ile 
askeri mahkemeler, 
adli tatil kapsamında 
olmadığından 
yargılama 
faaliyetlerine 
devam edecek.
Yeni adli yıl, 
6 Eylül Perşembe 
günü Yargıtay'da 
düzenlenecek 
törenle başlayacak.

Ormanianmtz yanıyor
Aydın ve Çorum’da da orman yangını çıktı

mevkiinde 
başlayan yangın, 
rüzgarın da etkisiyle 
kısa sürede yayıldı. 
Sarı çam alanında 
etkili olan yangına, 
yakın köylerden 
gelen vatandaşlar, 
Orman Müdürlüğü 
ile çevre ilçe ve bel 
delerin itfaiye ekipleri 
müdahale etti.
AYDIN
Aydm'ın Çine 
ilçesi Topçam 
Yaylası’nda çıkan 
orman yangını da 
bir hektarlık 
kızılçam ormanında

SABUK ■ KİRALIK LÜK DAİRELER V8 İŞYERLERİ 
tu MENKÛL wniu vt DEGEU HİZMHLERIVEU

BAYTAŞ Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri 
ır Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okpla yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okullan'na yakın, 4+1 dublex 

daire ve işyeri seçenekleri 

www.baytasinsaat.com
Tel: 513 42 21 Fax: 51317 94

etkili oldu.
Henüz belirlene
meyen bir sebeple 
çıkan yangının 
söndürme

çalışmalarına
2 helikopter, 
9 arazöz ve 120 
orman işçisiyle 
vatandaşlar katıldı.

t

İKİNCİ EL DAİRELER
Y SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 
Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmanı'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2 
y SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2

SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2

KİRALIK Daire, Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2

KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
vf KİRALIK IşyerL Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzara!!, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2 ___

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Halil İbrahim Akoğlu adlı Yeniköy'lü vatandaş, köyünde yapılan cami inşaatının kaçak 
yapıldığını iddia ederek, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Tapusuz ve ruhsatsız yapılan
YazıYORUM

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

Diş Hekimi
Özcan VURAL

camiye devlet yardımı yapıldı
Yeniköy’ün 2/B kapsamındaki orman arazisinde kurul

duğunu söyleyen Halil İbrahim Akoğlu, Yeniköy Caminin 
tapusuz ve ruhsatsız yapıldığını iddia ederek, “Tapusu 
olmayan ve ruhsatsız arazide yapılan cami inşaatına İl 
Genel Meclisi nastl yardım yapar” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik’e bağlı 
Yeniköy'de temeli 
2004 yılında atılan 
caminin tapusuz 
ve ruhsatsız 
olduğunu ileri 
süren Halil İbrahim 
Akoğlu, inşaatın 
durdurulması için 
Cumhuriyet 
Savcılığına suç 
duyurusunda bulun
duğunu söyledi. 
Yeniköy’ün 1950'li 
yılların başında 
kurulmasının ardın
dan' köy içinde ve 
arazilerinde açılan 

,prj^ıanlık alanlar 
nedeniyle sıkıntıların 
günümüze kadar 
uzayarak gelmesinin 
ardından şimdi 
de köy içinde yapılan 
cami inşaatının 
yerinin tapusu 
olmadığı ayrıca 
ruhsatının da 
alınmadığı 
iddiaları kafaları 
kurcalamaya başladı. 
İnşaat temelinin 
atılmasıyla birlikte 
şikayetlerini ilgili 
makamlara ilettiğini 
ancak gerekli 
önlemin alınmadığını 
söyleyen aynı köyde 
oturan Halil İbrahim 
Akoğlu, 4 Eylül2006 
tarihinde 2891 
kayıt numarasıyla 
Gemlik Belediyesi’ne 
dilekçe verip 
inşaatın kaçak

Transit gemiyle kaçakçılığına suçüstü
Transit geçen gemiler 
den kaçak akaryakıt 
alıp, sonra da bunu 
piyasada satan bir 
şebeke ortaya çıkarıl 

^dı. İstanbul II Jandar 
ma Komutanlığı ekip
leri, Tuzla, Kartal, 
Pendik ve Yenikapı’ 
da akaryakıt kaçak 
çılığı yapıldığını

olduğu gerekçesiyle 
durdurulmasını 
istediğini, ancak bu 
güne kadar hiçbir 
yaptırımın yapıl
madığını söyledi. 
Köyün tamamının 
2/B kapsamında 
orman arazisi oldu 
ğuna dikkat çeken 
Akoğlu, "Tapu 
olmayan yerde 
cami nasıl yapılır?" 
diyerek ilgilileri 
göreve davet etti. 
Yeniköy'de yapılan, 
ancak tapusuz ve 
ruhsatsız olduğu ileri 
sürülen köy cami için 
aeçtiğimiz yıl içinde 
II Genel Meclisi 

belirledi. Jandarma, 
açık denizde bekle 
yen bazı büyük to 
najlı gemilere 
operasyon başlattı. 
Operasyona helikop 
ter ve sahil güvenlik 
ekipleri de destek 
sağladı.
Gemide yapılan 
incelemede^lOton 

tarafından lû bin YIL 
para yardımında 
bulunulduğunu da 
hatırlatan Akoğlu, 
"Hazırlanan evrak
ların yasal olduğu 
söyleniyor ancak 
böyle bir inşaata 
İl Genel Meclisi 
nasıl yardım yapar" 
diyerek ilgililerden 
açıklama 
beklediğini belirtti. 
Yeniköy ve arazisinde 
bu günlerde 
Kadastro çalışmala 
rmın sürmekte 
olduğu da bildirilir 
ken, yapılmakta 
olan cami yerinin 
"Cami alanı" olarak 

mazotu 7 dakikada 
bir başka gemiye 
aktaran düzenek 
bulundu.
incelemede, 
şebekenin, düzeneği 
kullanarak, transit 
geçiş yapan büyük 
tonajlı gemilerden 
küçük gemilere 
akaryakıt aktardığı ve 

belirtildiği ve 
bu şekilde tapu 
verilmesinin 
beklendiği ifade 
ediliyor.
Köylerde yapılan 
camilerin özellikle 
köy arazisine 
ya da bir 
hayırseverin 
bağışladığı arsaya 
yapıldığı bilinirken 
Yeniköy'de tapusuz 
ve ruhsatsız 
yapılmakta olduğu 
ileri sürülen 
caminin neredeyse 
bitirilmekte 
olması sonucun 
nereye varacağı 
bilinmiyor.

Kıskançlık....
Kıskançlık başlangıçta veya dışardan 

bakıldığında iki kişilik bir maceradır.
Oysa... Gerçekte tek kişiliktir.
Duruma göre iki kişilik bir felaket olması 

bu gerçeği değiştirmez.
Bunu anlamak kolaydır aslında. Nasıl mr?
Mesela adam karısını evlilik dışı bir mace 

radan nasıl kıskanıyorsa, mahallesinin güzel 
kızını yeni nişanlısından da uzaktan uzağa 
aynı şiddet dozu ve iç burkuntusuyla 
kıskanır.

Yani “kıskanılan”ın veya kıskançlığa yol 
açanların durumu ve konumları sanılanın 
aksine belirleyici değildir.

Belirleyici olan, kıskanan kişinin (tek kişi
lik) dünyasında esen fırtınadır.

Dikkatle baktığınızda fark edersiniz ki 
kıskanan kişi kıskançlığına gerekçe bulmak 
için taşı sıkıp suyunu çıkartır.

Peki ne zaman anlattığım genç kadın gibi 
derin bir hayal kırıklığı yaşarız?

Ne zaman bütün işveler, cilveler, hoşluk
lar biter de acı gerçekle karşılaşırız?

Kıskançlığın has şiddetinin sevdiğini 
koruma kollama haliyle ilgisi olmadığını 
anladığımız zaman...

Tam tersine, acıklı bir kendini koruma-kol- 
lama. çabasıdır kıskançlık.

Hatta korkunç bir yalnızlıktır.
Her insan kıskançtır.
Çünkü sevdiğimizden başka kişilerin var

lığı bir dostluk ve dayanışma imkânı olduğu 
kadar bizi “dışarda” bırakmaya yönelik bir 
tehdittir.

Kıskançlığın özü işte bu tehdidin yarattığı 
korkudur:

Dışlanmaktan-dışarıda kalmaktan duyulan 
korkudur.

"Bırakılmak”, “dışarıda bırakılmak” 
paranoyasıdır.

Kıskanç kişi kapı dışında bırakılmadan 
önce davranıp kapıyı dışarı kapatmaya 
çabalar..

Olmayacak duaya amin demek gibi bir 
şeydir kıskançlık!

' Çünkü dünyaya gelinmiş, sosyal hayata 
girilmiş, ilişkiler sarmalında yer alınmıştır ve 
artık geri dönüş yoktur.

Kıskançlık öfkesinin altında koyu bir 
hüzün duygusu, hatta bir tür yas bulunuşu 
bundandır.

Baştan kaybetmiş olmanın hüznüdür bu!
Tabii şunu da söylemek gerek: Kıskançlık 

kartopu gibi başlar.
Yokuş aşağı yuvarlanmasına izin verilirse 

çığ olup çıkar.
Sonrası içten içe, gizliden gizliye Faruk 

Nafiz Çamlıbel’in İntizar şiirindeki gibi, deli 
liğin kıyısında bir yerdir:

“Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma 
sakın.

Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.
Düşmanımdır seni kim bulursa cana 

yakın.
Anan bile okşasa benim bağrım kan olur”

bunu piyasada 
sattığı anlaşıldı. 
Şebekenin bu yolla 
büyük miktarda 
kaçakçılık yaptığı 
belirlendi.
Operasyonda gözaltı
na alınan aralarında 
şebekenin elebaşının 
da bulunduğu 16 kişi 
adliyeye sevkedildi

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com
ABONE OLDUNUZ MU?--------  ---- 1 ABONE OLUN

______________________ | OKUTUN
111 m ■"1OKUYUN

Gemlik Kurfez

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tarihi eserlere TOKİ’den kredi desteği
TOKİ tarafından Bursa’ya 1 milyon YTL kredi tahsis edildi
Türkiye genelindeki 
tescilli tarihi eserlerin 
restorasyonu için 
TOKİ tarafından 10 yıl 
vadeli düşük faizli 
kredi veriliyor. 1.5 yıl
dan bu yana Türki 
ye'de 68 proje kredi 
lendirilirken, toplam 5 
milyon YTL tahsis 
edildi. Başbakanlık 
Toplu Konut İdare- 
si'nin (TOKİ) tescilli 
taşınmaz kültür var
lıklarına kredi verme
si Tür kiye genelinde 
ilgi görmeye başladı. 
Ekim 2005'te faali 
yete başlayan sistem, 
İstanbul, Bursa, Gazi 
antep, Hatay, Bartın, 
Çanakkale, Uşak, 
Kastamonu illerinde, 
Safranbolu, Ürgüp, 
Taraklı, Bolaman, 
Bandırma ve İnebolu 
ilçelerinde uygulan
maya devam ediyor. 
2005 yılında 16 proje, 
2006 yılının 1. ve 2. 
döneminde 52 proje 
başvurusu yapıldı. 
1.5 yılda yapılan top 
lam 68 projeye, TOKİ 
tara fından toplam 5 
milyon 059 bin 738 
YTL kredi tahsis edil
di. Bu kredilerden 
hak ediş raporlarına

I

5 YIL VADE

göre toplam 2 milyon 
456 bin 488 YTL öde 
me yapıldı. 68 proje
den 21 ’i tamamlanır 
ken, 6 projenin onay 
aşamasında olduğu, 
41 projenin de devam 
ettiği bildirildi. 2007 
yılında açıklanan 07 
Mayıs-15 Haziran baş 
vuru tarihleri arasın
da 45 kişi kredi 
talebinde bulundu.
BURSA’YA 1 MİLYON 
YTL KREDİ
Bursa'da ise 2006 
yılında 12 proje kre 
dilendirildi. 3 proje 
tamamlanırken, 9 pro 

je de devam ediyor. 
2005 yılından bu yana 
Bursa'da tarihi eser
lerin restorasyonu 
için toplam 1 milyon 
46 bin 968 YTL kredi- 
tahsis edilirken, 504 
bin 249 YTL kredi 
ödendi. 2007 yılında 
Bursa'dan 1. dönem 
de 8 proje başvurusu 
yapıldı. TOKİ tarafın
dan web sayfasında 
açıklanan bilgilere 
göre kullandırılacak 
kredilerin faizi yıllık 
yüzde 4, vadesi ise 
10 yıl olup, kullanılan 
kredinin geri ödemesi 

aylık sabit taksitler 
halinde olacak.Kredi 
ödemeleri hak ediş 
raporlarına göre yapı 
lacak ve kullandırıla
cak kredi miktarının 
yüzde 15'i Ziraat 
Bankası'nca gerekli 
teminatlar alındıktan 
sonra avans 
olarak ödenecek. 
Kredi talebi için 
istenen belgeler 
ise şöyle: 
"Onarılacak eserin 
Taşınmaz Kültür ve 
'Tabiat Varlıkları Bölge 
Kurulu tarafından 
onaylanmış rölöve ve 
restorasyon projeleri 
ile restorasyon rapo 
ru, onaylı projeye 
göre düzenlenmiş 
keşif raporu, iş pro
gramı, yapının dışını, 
içini ve çevresini 
gösteren fotoğraflar 
(en az 9x12 cm 
boyutlarında), 
arsanın ve binanın 
durumunu gösteren, 
belediye sinden 
onaylı vaziyet planı 
(1/200 veya 1/500 
ölçekli), tapu örneği, 
çaplı tasarruf 
vesikası, nüfus 
cüzdan örneği ve 
ikametgah belgesi.

MHP’yi kutlayacak
Sezer, CHP ve

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 
Meclis’te yeralan parti lideri Baykal ve 
Bahçeli’yi bugün Çankaya Köşkü ne 

kabul edecek.
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, seçimin 
ardından Meclis'te 
yeralan siyasi parti 
liderlerini kutlamak 
üzere Çankaya 
Köşkü'nde 
kabul edecek. 
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezi’nden 
yapılan açıklamada, 
Cumhurbaşkanı 
Sezer’in 23 Temmuz 
günü Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ı Adalet ve

Kalkınma Partisi'nin 
seçimde elde ettiği 
başarıdan dolayı 
kutladığı hatırlatıldı. 
Açıklamada, 
Cumhurbaşkanı 
Sezer’in, bugün 
Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal ve Milliyetçi 
Hareket Partisi 
Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli'yi 
kutlamak üzere 
ayrı ayrı kabul 
edeceği belirtildi

MÜJDE
ÜNVER TRAKTÖRDE

KfiMPfiNYfîLfiR DEVfiM EDİYOR
RAKİPSİZ EN DÜŞÜK FAİZ 
SADECE NEW HOLLAND’DA

gelin görüşelim 
NEW HOLLAND TRAKMAK 
GEMLİK-ORHANGAZİ BAYİ

TEL: 573 27 77 
GSM: 0.532 673 92_g$
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Tüketici Koruma Derneği’nden tatilcilere uyarı
Bursa'da 99 Euroya 4 Gece Tatil Kampanyasıyla 

33 kişiyi dolandıran 2 kişinin tutuklanmasının ardından 
Tüketici Koruma Derneği açıklama yaptı.

GüneBakış

Bursa'da 99 euroya 
4 gece tatil 
kampanyasıyla 
33 kişiyi dolandıran 
2 kişinin tutuklan
masının ardından, 
Tüketicileri 
Koruma Derneği, 
tatile çıkacak 
kişileri uyardı.
Tüketicileri Koruma 
Derneği Genel 
Başkanı Fikri 
Karagöz, 
kendilerine başvu
ran yüzlerce kişinin 
dolandırıldığını 
belirterek, bir 
ay öncesinden bir 
turizm şirketiyle 
anlaşmalarına 
rağmen gittikleri 
otelin kapısından 
geri dönen vatan

"Temizlik Genelgesi" Valiliklere gönderildi
Sağlık Bakanlığı, otel, 
hastane, okul, cami, 
çok konutlu binalar 
gibi yerlerde su depo 
larının temizliğine 
dikkat edilmesi 
gerektiği konusunda 
bir genelge yayınladı. 
Sağlık Bakanlığı, 
valiliklere gönderdiği 
genelgede, sağlık ku 
rum ve kuruluşların
da su kullanımı ve su 
depoları konusunda 
bazı önlemlerin alın
masını istedi. Genel 
gede, küresel ısın
maya bağlı olarak 
kuraklık ve son aylar
da yaşanan sıcaklık 
artışları nedeniyle, 
büyük şehirlerdeki 
barajlar başta olmak 
üzere içme suyu 
sağlayan barajların 
doluluk oranlarının 
çok düştüğü ve su 
kesintileri uygulana 

daşların mağdur 
olduğunu söyledi. 
Ödemelerini kredi 
kartıyla yapan ve 
tatil için gittikleri 
otel kapısından 
geri döndürülen 
ya da bir kez daha 
ödeme yaparak 
konaklama 
imkanına kavuşan 
vatandaşların 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
müracaat ettiğini 
hatırlatan Karagöz, 
"Tüketicilerimizi. 
yaz mevsiminin 
başında uyarmıştık. 
Bir kere daha 
uyarıyoruz.
Paket tura ya da 
tatile çıkmadan 
önce mutlaka 

cağı kaydedildi.
Suyun toplu olarak 
tüketime verildiği o 
tel, hastane, okul, ca 
mi, çok konutlu bina 
lar gibi yerlerde su 
depolarının yaygın 
olarak kullanıldığı 
belirtilen genelgede, 
kesinti halinde devre 
ye giren depoların ve 
su sistemlerinin te 
mizliği ve hijyeni için 
gereken dikkatin gös
terilmesi istendi. Aksi 
takdirde çeşitli enfek
siyonların ortaya çık
abileceği uyarısı yapı 
lan genelgede su ke 
sintisinin herhangi 
bir sağlık sorununa 
yol açmaması, salgın 
hastalık riskinin ön 
lenmesi ve ekonomi 
ye katkı sağlanması 
bakımından suyun 
tasarruflu kullanıl
ması da gerektiği de 

araştırma yapılmalı, 
güvenilir firmalar 
tercih edilmeli.
Kiralanan gayri
menkul daha 
önceden görülmeli. 
İlgili firma ile 
mutlaka sözleşme 
yapılmalı.
Sözleşmede 
yasayla belirlenen 
hükümler yer almalı. 
Tüketici aleyhine 
haksız şartlar 
içermemeli.
Sözleşme en az 
12 punto siyah 
koyu harflerle 
ve tüketicinin 
anlayacağı 
dilde yazılmalı. 
Sözleşmede hareket 
ve dönüş saatleri, 
ödenecek ücret, 

vurgulandı. 
TEMİZLİĞE DİKKAT 
Genelgede Önlemler 
şöyle sıralandı: 
“- Su kesintisinin 
olmadığı zamanlarda 
da depolardaki 
suyun sirkülasyonu 
sağlanmalıdır, 
- Kuyu, tanker gibi 
şebeke dışı kaynaklar 
dan su sağlamak zo 
runda kalındığı haller 
de mutlaka dezenfek
te edilerek tüketime 
verilmelidir, 
- Depolardan ve 
musluklardan bak
teriyolojik analizler 
haftalık olarak yapıl
malı, klor düzeyleri 
düzenli olarak 
ölçülmelidir, 
- Su deposu bulun
mayan sağlık kuru
luşlarına ihtiyacı 
karşılayacak şekilde 
depo yapılmalıdır, 

firmanın adres ve 
telefon numaralan, 
tarafların hak ve 
sorumlulukları 
detaylı yer almalı. 
Sözleşmenin feshi 
halinde tüketici, 
uğradığı zararın 
tazmin edilmesini 
isteyebilir ve 
kendisini borç 
altına sokan tüm 
belgeleri geri 
almak hakkına 
sahiptir. Yetkili 
kişi ve kuruluşlar, 
turizm şirketlerini 
daha iyi denetlemeli, 
tüketiciyi aldatan, 
mağdur eden 
turizm şirketlerinin 
çalışmalarına 
izin verilmemelidir" 
dedi.

- Tüm personelin ve 
hastaların kişisel hij 
yen ve genel temizlik 
kurallarına azami ö 
zen göstermesi konu 
sunda bilgilendiril 
meleri yapılmalıdır, 
- Sağlık kurum ve 
kuruluşlarında suyun 
ihtiyaçtan fazla ve 
gereksiz kullanımı 
önlenmelidir, 
- Arıza sebebiyle 
ortaya çıkan kaçaklar 
varsa mutlaka 
önlenmelidir, 
-Klozet rezervuarların 
daki su depolama 
ayarları yeterli olan 
en düşük seviyeye 
getirilmelidir, 
- Yeni yapılacak 
ya da inşası tamam
lanma mış sağlık 
kuruluşlarında 
fotoselli bataryaların 
kullanımı tercih 
edilmelidir,

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Orman arazileri

1970’li yılların başında Küçük Kumla 
Köyü’ne giderken, derenin sağ tarafı tamamen 
makiliklerle kapalı idi.

Bugün başınızı bu tarafa çevirdiğinizde 
makiliklerin yerini zeytinliklerin kapladığını 
göreceksiniz.

İlçemizin birçok köyü orman alanı içinde 
kalmıştır.

Orman alanı o kadar büyük boyutlarda 
yapıldı ki, TEMA'nın açıklamalarına göre Tür 
kiye erezyon nedeniyle büyük toprak parça 
■arını denizlere akıtıyor.

Eskişehir’den sonra Anadolu'nun birçok 
ilinde ağaç topluluğu görmek hayaldir.

Ormanı az olan ülkelerdeniz.
Ortaokulda Tabiat Bilgisi Öğretmenimiz ile 

Türkçe öğretmenimiz “Ormanları insan mı, 
keçi mi yok eder” diye tartışmalar açarlardı.

Bizim Paşa Kazım dediğimiz emekli Veteri 
ner Albay Kazım Bey, keçi düşmanıydı.

“Keçileri ormana sokmadığınız zaman or 
manlar korunur” derdi.

Türkçe öğretmenimiz Kel Halil (Uğur) ise 
ormanları insanların yok ettiğini savunurdu.

“Keçiyi ormana götüren insandır” derdi.
Sonunda o yıllardan bu yıllara devlet eliyle 

ormanlar yaratılmak için milyonlarca dolar har
candı ama dikilenden çok yakıldığı için ormanı 
yoksul ülke olmamız devam ediyor.

Orman köylerindeki köylünün oturduğu ev, 
sürdüğü tarla, diktiği meyvahk ve zeytinlik 
kendi malı değildir.

Devletin haritalarında buralar orman olarak 
görülür.

Oysa köylü, dedesinden beri o araziyi kul
lanmaktadır.

Sizin anlayacağınız köylünün tapusu yoktur.
Kullandığı arazi hukuken kendinin değildir.
Köylü kendi hukukunu kendi yaratır.
Kimse kimsenin malına dokunmaz.
Dokunamaz..
Ormanlar ise halkın malıdır.
Ama ormanlar uzun yıllar içinde köylünün 

veya kentlinin istemi doğrultusunda kesilip 
tarla veya zeytinliğe çevrilirken, devletin gözü 
önünde kimsenin gıkı bile çıkmamıştır.

Halkın malı olan alanlar, adaletli bir şekilde 
topraksız köylüye verilmemiştir.

Gücü olana, yasadan korkmayan makilik
leri, ormanlık alanı, tarla yapıp kendi mülküne 
geçirmiştir.

Ama tapusu yoktur. AKP iktidarı ormanlık 
bu tür ormanlık alanları orman kapsamından 
çıkarmak istemektedir.

Anayasa bu yönde değiştirilirse Yeniköy’ün 
tapusuz ve ruhsatsız camisi de tapuya 
kavuşur.

Tarihi Çini fırınları gün ışığına çıkıyor
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, 1967 yılın
da İstanbul Üniver
sitesi Sanat Tarihi ve 
Arkeoloji Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. 
Oktay Aslanapa 
tarafından Maltepe 
Caddesi'nde bulunan 
tarihi çini fırını kalın
tılarını gün ışığına 
çıkarmak için 1984 
yılından bu yana 
devam eden kazılar 
tekrar başladı.
Çeşitli üniversiteler
den sanat ve 
arkeoloji dalı bölümü 
öğrencilerinin katıl 
dığı kazılar, Yrd. Doç.

Dr. V. Belgin Demir 
sar Arh'nın kontro 
lünde yapılıyor. Çok 
sayıda Iznikli'nin de 
yer aldığı kazılarda, 
1984 yılından beri 
elde edilmiş toplam 
500 adet İznik çinisi 
bulunarak İznik 
Müzesi envanterle 
rine geçmiş durum
da. 14. yüzyılın orta 
sından 17. asrın so 
nuna dek İznik'te üre 
tilmiş olan çinilere "İz 
nik çinisi" deniliyor. 
1963-64 yıllarında 
İznik'te Prof. Dr. 
Oktay Aslanpa baş 
kanlığında yapılan

kazılardan çıkarılan 
buluntular İznik çini
leri konusunda pek 
çok noktaya ışık 
tutuyor. İznik'te çini 
üretimi başlamadan 
önce Bursa, Edirne,

İstanbul gibi 
şehirlerde dini 
yapılarda kullanılan 
çiniler bu yapıların 
yakınlarına kurulmuş 
imalat hanelerde 
üretiliyordu

KfiŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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23. Dönem Meclisin ilk 40 günü
23. Dönem TBMM, İstanbul Milletvekili üyesi belirleyerek, geç 1 hafta içinde
çalışmalarına 4 
Ağustos Cumartesi
günü yapılacak 
yemin töreniyle 
başlayacak. 
Milletvekilleri daha 
sonra sırasıyla Meclis 
Başkanı ile 11. Cum 
hurbaşkanını seçe
cek, ayrıca 60. Hükü 
met için güvenoyla- 
masına katılacak.
23. Dönemin 1. 
Yasama 4 
Ağustos Cumartesi 
günü saat 15.00'te 
yapılacak birleşimle 
başlayacak.
Milletve* Herinin 
yemi -M-aceği 
topla* a, Meclisin 
en yaşi! üyesi olarak 
CHP İstanbul
Milletvekili Şükrü 
Elekdağ (83) 
başkanlık edecek. 
En genç 2 milletvekili 
de katip üye olarak 
görev yapacak.
Bu üyelerin, 30 yaşın
daki AK Parti Tokat 
Milletvekili Dilek 
Yüksel ile 31 yaşın
daki AK Parti

Genelkurmay Başkanı’nın açıklamasına Celik’ten yorum

Özlem Türköne 
olması bekleniyor.
Yemin töreninden 
sonra, Meclis 
Başkanı seçimi için 
çalışmalara 5 gün ara 
verilecek. Bu 5 gün
lük arada Meclis 
Başkanı adayları 
belirlenecek, daha 
sonraki 5 gün içinde 
de seçim yapılacak. 
Gizli yapılacak oyla
maların ilk 2'sinde 
üye tamsayısının 
üçte 2, üçüncü oyla
mada da üye tam
sayısının salt çoğun
luğu aranacak. 
Üçüncü oylamada 
salt çoğunluk 
sağlanamazsa, bu- 
oylamada en çok oyu 
alan 2 aday arasında 
dördüncü oylama 
yapılacak. Dördüncü 
oylamada en fazla oy 
alan üye, başkan 
seçilmiş olacak.
Meclis Başkanı 
seçiminden sonra . 
siyasi partiler, 
temsilleri oranında 
Başkanlık Divanı

üyesi belirleyerek,
Başkanlığa sunacak. 
Partilerin belirlediği 
bu adaylar, daha 
sonra Genel Kurulun 
onayına sunulacak. 
TBMM Başkanlık 
Divanının oluşmasın
dan sonra, Meclis'te 
iki süreç başlayacak. 
Bunlardan biri 11. 
Cumhurbaşkanı 
seçimi süreci, diğeri 
ise 60. Hükümetin 
programı ve 
güvencylaması.
4 Ağustos Cumartesi 
günü milletvekilleri 
nin yemin etmesin
den sonra, Cumhur 
başkanı Ahmet Nec 
det Sezer'in, Başba

r kan Recep Tayyip "" 'BoyleüıfTürktye ' 
• trdoğan'a, Türkiye ‘ CumftÜıiV&tinin

Cumhuriyeti'nin 60. 
Hükümetini kurma 
görevini vermesi 
bekleniyor.
Erdoğan, Bakanlar 
Kurulu listesini en 
geç 1 hafta sonra 
TBMM'ye sunacak. 
60. Hükümetin 
programı da Hükümet 
kurulduktan sonra en

geç 1 hafta içinde
TBMM Genel Kuru 
lunda okunacak ve
Hükümetin güvenoyu 
na sunulacak.
Bu arada, 11.
Cumhurbaşkanı seçi
mi süreci de başlaya
cak. TBMM Danışma 
Kurulunun ilan ede
ceği 10 günde aday 
lık için başvurulacak. 
20 gün içinde de se 
çim tamamlanmış 
olacak.
Aynı dönemde mil
letvekilleri, grup 
başkanvekillerini ve 
TBMM komisyon
larında görev alacak 
arkadaşlarını da 
seçecekler.

1 numaralı 
makamı olan 
Cumhurbaşkanlığı, 
2 numaralı makamı 

olan TBMM 
Başkanlığı ile 3 
numaralı makamı 
olan Başbakanlık, 
Eylül ayının 2. 
haftasına kadar 
belirlenmiş olacak.

Sevigen; “Gül aday 
olmayacaktır”

CHP Genel Sekreter 
Yardımcısı Mehmet 
Sevigen, "sağ
duyusuna güven 
diği" Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan Yardım 
cısı Abdullah Gül'ün 
cumhurbaşkanı 
adayı olmayacağını 
iddia etti.
TBMM'de milletvekili 
kaydını yaptıran 
Sevigen, daha sonra 
gazetecilerin soru
larını yanıtladı. 
"Türkiye'de oyunuz 
ne olursa olsun, üst 
kademe de olsa 
uzlaşma kültürünün 
yerleşmesi lazim" 
diyer. Sevigen, bunu 
herkesin ictodijini 
ifade etti. Sevigen 
şöyle devam etti: 
"Ama dayatmayla 
geldiğiniz zaman; 
işte asker, 'Daha 
önce söylediğim 
sözün arkasındayım' 
diyor. Öyle bir şey 
söyleyeceklerdir, 
eğer siz dayatma 
zihniyetine devam 
ederseniz...
Anamuhalefet par
tisi, daha başından 
beri 'uzlaşalım' di 
yordu. Bu devam 
edecektir, Ama 

böyle bir uzlaşma 
kültürünü AKP'de 
görmüyorum. Böyle 
kilitlenmiş olan bir 
Türkiye'de, eline 
geçirdiği belli bir 
oydan sonra 'daha 
çok dayatmacı' ola
cak diye düşünüyo
rum. İnanıyorum ki 
ben, Abdullah Gül 
bu dönem cumhur
başkanı adayı 
olmayacaktır." 
Sevigen, bir gazete 
cinin, "Genelkurmay 
Başkanının yaptığı 
açıklamayı, Abdullah 
Gül'ün adaylığına 
karşı oldukları şek
linde mi değer
lendiriyorsunuz?" 
sorusunu da şöyle 
cevaplandırdı: 
"Ben diyorum ki; 
Sağduyusuna 
güveniyorum, Sayın 
Gül aday olmayacak
tır, olmaması gerekir. 
Eğer Sayın Gül aday 
olacaksa; bu yürü 
yüşler, bu seçimler 
niye yapıldı? Bermu 
da üçgeni; Tayyip 
Erdoğan, Bülent 
Arınç ve Abdullah 
Gül. Bundan kurtul
mak için, uzlaşmak 
için yapıldı bu iş."

AK Parti Grup Başkan 
Vekili Faruk Çelik, 
Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar 
Büyükanıt'ın açıkla
malarıyla ilgili olarak, 
"Her kurumun 
hukuk devletinde 
sorumluluk alanı 
bellidir, o çerçevede 
herkes görüşünü 
söylüyor" dedi. 
AK PartMBursa 
Milletvekili Faruk 
Çelik, dün öğle 
saatlerinde Adalet 
Sarayı'ndaki İl Seçim 
Kurûlu'na gelerek 
mazbatasını aldı. 
Çelik, daha sonra 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Ahmet Er'i 
makamında ziyaret 
etti. Adliyeden çıkışta 
gazetecilere açıklama 
yapan Çelik, 
Bursa'nın ulusal 
demiryolu projesine 
bağlanması için çalış

Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor
Yüksek Askeri Şura 
(YAŞ), Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan başkanlığında 
bugün toplanacak. 
Genelkurmay 
Karargahı'ndaki YAŞ 
olağan toplantısı, 1-4 
Ağustos tarihleri ara

maların son aşamada 
olduğunu, yapımı 
süren barajların bitme 
aşamasına geldiğini, 
Bursa'da kentsel 
dönüşüme önem 
verdiklerini söyledi.
Faruk Çelik, AK 
Parti'nin Meclis'e 
3 parti girmesine 
rağmen 341 mil
letvekilliği kazandığını 

sında gerçekleştirile
cek. Toplantıda, Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) personelinin 
terfi ve emeklilik 
durumları, gündemde
ki konular ve ikisi 
kuvvet komutanı 109 
general, amiral ve al 

hatırlatarak, 
"Seçim sisteminden 
kaynaklanan durum 
var. 352 milletvekili ile 
seçime girdik, şimdi 
341 milletvekili çıkar 
dik. Siz 3 partiye rağ
men 341 milletvekili 
koyuyorsanız çok 
büyük başarıdır bu. 
Oylarımızı yüzde 
34'ten 47'ye çıkardık.

bayın terfisi ele alına 
cak. YAŞ’ın ardından 
35 civarında general 
ve amiralin bir üst rüt
beye terfi etmesi, 45 
albayın general olma 
sı, 35-40 civarında 
general ve amiralin de 
rütbe bekleme sürele 

Eğer barajı 2 parti 
aşsaydı bu oranla 400 
milletvekilini aşardık. 
Eğer 4 parti Meclis'e 
girseydi 310 millet 
vekili çıkarırdık" dedi. 
Faruk Çelik, 
Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar 
Büyükanıt'ın açıkla
malarının sorulması 
üzerine, "Bunu fcleme 
imkanım olmadı*. Ama 
tabiki her kurumun 
hukuk devletinde 
sorumlulukları bel
lidir. O çerçevede 
herkes söyleyeceğini 
söylüyor. Yapması 
gerekeni yapıyor. 
Hukuk devletinde 
olması gerekenler 
oluyor Türkiye’de. 
Daha önceki 
söyledikleriyle ne 
kast ediliyor, izleme 
imkanım olmadığı için 
bilemiyorum" 
cevabını verdi.

rinin bir yıl uzatılması 
bekleniyor. YAŞ top 
lantısının ardından, 
Deniz ve Hava 
Kuvvetleri komutan
ları değişirken, Kara 
Kuvvetleri Komutan 
lığı'nda da 3 orgeneral 
emekliye ayrılacak.

AKP’de hukukçu ve 
mühendis kökenli
vekiller

AK Parti'nin seçim
lerde yenilenen 
Meclis grubu, ağırlıklı 
olarak hukukçu ve 
mühendislerden 
oluşuyor. Yaş ortala
masının düştüğü AK 
Parti'de milletvekil
lerinin 321'i üniver
site, 13'ü lise, 6'sı 
ortaokul mezunu.
22 Temmuz seçim
lerinde 341 milletve 
kiliyle parlamentoya 
giren AK Parti'nin 
milletvekili profili 
ortaya çıktı. Seçim 
Koordinasyon Merke 
zi (SKM) tarafından 
çıkarılan profile göre 
AK Parti milletvekil
lerinin 30'u kadın, 
311'i erkek.
Yaş ortalamasının 
oldukça düştüğü bu 
dönemde 30-35 yaş 
arası 14, 36-40 yaş 
arası 33, 41-45 yaş 
arası 68, 46-50 yaş 
arası 62, 51-55 yaş 
arası 71, 56-60 yaş 
arası 67, 60 yaş ve 
üzeri 25 milletvekili 
bulunuyor.
AK Parti'de yeni 
dönemde hukukçular

ağırlıkta
ve mühendisler 
başı çekiyor. 
AK Parti TBMM 
Grubu'nu oluşturan 
milletvekillerinin 
61 'i hukukçu, 53'ü 
mühendis, 35'i 
öğretim üyesi, 22'si 
ekonomist, 25'i 
yönetici, 18'i işadamı, 
18'i doktor, 16'sı 
eğitimci, 14'ü mali 
müşavir, 7'si 
sanayici, 6'sı eczacı, 
4'ü bankacı.
Partide 61 milletvekili 
ise diğer meslek 
gruplarına dahil 
olduğunu açıkladı. 
AK Parti'de mil
letvekillerinin eğitim 
durumlarında da 
'üniversite' mezunu 
ağırlıkta. Buna göre 
321 milletvekili üni 
versite mezunu.
Bunların 108'i mas- 
ter, 8'i doktora 
yaparken, 6'sı 
profesör, 5'i ise 
doçent ünvanına 
sahip. Partide sadece 
13 milletvekili lise, 
£'sı ise ortaokul 
mezunu olarak 
parlamentoya girdi.
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Hayvan sürüsüne 
çarpan otomobil 

takla attı: 
3 kişi yaralı

Eskişehir'de, bir 
otomobilin hayvan 
sürüsüne çarpıp 
takla atarak şaram
pole devrilmesi 
sonucu meydana 
gelen trafik 
kazasında 3 kişi 
ağır şekilde yara
landı.
Alınan bilgiye 
göre, Osman A. (24) 
idaresindeki 
34 YOF 69 plakalı 
otomobil, Eskişehir- 
Bursa Karayolu'nun 
25. kilometresinde 
yola çıkan 
küçükbaş hayvan 
sürüsüne çarptıktan

sonra takla atıp 
şarampole devrildi. 
Kazada, otomobil 
sürücüsü Osman 
A. ile araçta 
bulunan Dudu 
Ilhan (51) ve Birgül 
Altınkaya (21) 
yaralandı.
Eskişehir 
Osmangazi Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alınan 
yaralıların sağlık 
durumlarının ciddi 
olduğu bildirildi. 
Kazayla ilgili 
inceleme 
başlatıldı.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

s
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15 yaşındaki liseli genç, anne katili oldu
Üsküdar'da önceki 
gece akşam saat
lerinde annesi ile 
tartışan lise öğrencisi 
genç evde bulunan 
ruhsatsız tabanca ile 
iki el ateş ederek 
annesini öldürdü. 
Duyulan silah sesi 
üzerine eve gelen 
komşular sanığı 
polise teslim ettiler. 
Öldürülen kişinin 
Malatyaspor futbolcu
larından Yunus 
Ceylan'ın ablası 
olduğu öğrenildi. 
Olay Üsküdar 
Güzeltepe Mahallesi 
Fevzi Çakmak Cadde 
si Bayır Sokak numa 
ra 22' de meydana 
geldi, iddialara göre 
bir süre önce çalıştığı 
otelden ayrılan 40 
yaşındaki Meral 
Kösedağ, alış-veriş 
yaptıktan sonra eve 
geldi. Anne Köse 
dağ'ın eve gelmesinin 
ardından evin küçük 
oğlu olan Çengelköy 
Lisesi öğrencisi 
15 yaşındaki

K.K' da eve geldi. K.K 
sebebi belli olmayan 
bir şekilde annesi ile 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın büyüme
si ile K.K evde bulu
nan ve babasına ait 
olduğu iddia edilen 
ruhsatsız bir tabanca 
ile annesine iki el 
ateş etti. Anne Meral 
Kösedağ aldığı kur 
şunlar ile yere yığıldı. 
Bunun üzerine silah 
sesini duyan komşu
lardan bazıları hemen 
eve doğru koştu. 
Eve gelen komşular 
kapıyı açamayınca 
eve camdan girdiler

ve yerde kanlar 
içinde yatan anne 
Meral Kösedağ ile 
karşılaştılar.
Panik içinde sağa 
sola koşan komşular 
önce olayı polise 
haber verdiler.
Olay yerinde 
bekleyen ve annesini 
iki kurşun ile öldüren 
15 yaşındaki K.K ise 
komşular tarafından 
polise teslim edildi. 
Aldıkları haber üze 
rine olay yerine gelen 
mahalleli ve 
yakınları ise K.K.’nın 
çok sakin biri 
olduğunu, böyle bir

olayı kesinlikle ken
disinden beklemedik
lerini söylediler.
Polis ekiplerinin ve 
nöbetçi savcının yap
tığı incelemeler son- I 
rasında annenin 
cesedi Haydarpaşa 
Numune Hastanesi 
Morgu'na kaldırıldı.
Tabut ile annenin 
taşınması sırasında 
aile yakınları sinir 
krizleri geçirdi. Olay 
ile ilgili soruşturma 
sürerken lise öğren- I 
cisi olan K.K'nin niçin I 
böyle bir cinayeti işle I 
diği polis tarafından 
alınacak ifadenin son 
rasında ortaya çıka
cak. Yeni sezonda 
Malatyaspor'da top 
koşturacak olan 
Yunus Ceylan ise 
ablasının, yeğeni 
tarafından öldürül 
düğü haberini alınca 
hemen olay yerine 
geldi. Oldukça üzün
tülü olan Ceylan, 
ablasını görmek iste
di, ancak buna polis 
ekipleri izin vermedi.

BAY MUSTAFA 6ZALP EMimN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARffllZİÇİNBİZİARAYIHIZ

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi
Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa

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

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

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

s

s

& £

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 
yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli 5

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, KaskoDask, Acıbadem Sağlık ve
H» TM Sigorta işlemleri «e Doğslgaz Poliçesi Yaptır.

SEKER SİGORTA s

IMacide ÖZALP I
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21 |
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Kredi kartı 
borcu için 

silahla gasp
Bursa'da, kredi kartı 
borcunu ödeyebilmek 
için özürlü çifti kuru 
sıkı tabancayla tehdit 
ederek gasp etmek 
istediği iddia edilen 
şahıs, polis tarafın
dan yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü'n 
den alınan bilgiye 
göre, merkez Osman 
gazi ilçesine bağlı 
Sırameşeler Mahalle 
si'nde büfe işleten 
özürlü Mustafa Başa 
ran (27) eşiyle yürü 
düğü sırada yanına 
gelen bir kişi, silahını 
doldur boşalt yapıp 
kendisine doğrulttu. 
Başaran'dan cüz
danını vermesini iste 
yen zanlı, kredi kartı 
borcu olduğunu ve 
bunu ödeyemediğini 
söyledi. Başaran ise 
parasının olmadığını 
belirterek ceplerinin 
boş astarını gösterdi. 
Para bulamayınca 
silahını bırakıp kaçan 
zanlı, aynı semtte 
benzer bir ihbar gel 
mesi üzerine polis 
ekiplerince yakalandı. 
H.D. (28) isimli zanlı, 
Merinos Polis Merke 
zi'ndeki sorgulaması 
nın ardından Asayiş 
Şube Müdürlüğü ekip
lerine teslim edildi.

Film gibi soygun
Gaziantep'te gerçek
leşen bankamatik 
soygunu, film senar 
yolarını aratmadı. 
Alarm sistemini dev 
re dışı bırakan hırsız 
lar, duvarı delerek 
içeride bulunan ban 
kamatik kasasını 
oksijen tüpüyle kesti 
ve paraları alıp 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye gö 
re, İncilipınar Mahal 
leşi Ali Fuat Cebe 
soy Bulvarı üzerinde 
bulunan Ziraat 
Bankası Şubesi'n 
deki ATM'yi soymak 
isteyen hırsızlar, biti 
şikte bulunan ders 
hanenin koridoruna 
girdi. Kapı camlarını 
sprey boyayla karar
tan hırsızlar, çeşitli 
aletlerle 10 santimlik 
duvarı kırmaya 
çalıştı. Minderle sesi 
önleyen hırsızlar, 
duvarı yarım metre 
çapında deldi. Alarm 
sistemini etkisiz 
hale getiren soygun
cular, daha sonra 
banka şubesinin 
içine malzemelerini 
taşıdı. Oksijen 
tüpüyle banka içinde 
bulunan ATM'nin 
kasasını delmeye 
çalışan hırsızlar 
çıkan dumanın yan 
gın alarm sistemini

çalıştırmasını önle
mek için de ha 
valandırma 
sistemi yaptı. 
Hırsızlar daha 
önceden hazırlanan 
havalandırma sis
temini çalıştırarak 
çıkan dumanı 
açılan delikten dışarı 
tahliye etti.
Uzun süren 
uğraşların ardından 
kasayı açmayı 
başaran hırsızlar, 
bankamatikte 
bulunan yaklaşık 
16 bin YTL’yi alarak 
açtıkları delikten 
kaçtı.
Banka görevlilerinin 
gelmesiyle olay fark 
edilirken durum 
polise bildirildi. Olay 
yerine gelen polisler 
akıllara durgunluk 
veren soygun için 
incelemelere başla 
dı. Hırsızların olay 
yerinde bıraktığı 
malzemeler, 
kırılan duvar ve 
kesilen kasa 
üzerinde 
incelemeler yapıldı. 
Olayda en az 3 
kişinin olabileceğini 
tahmin eden 
polis, şahısların 
yakalanması 
çalışmalarına 
başladı. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bakan Güler; 
‘Elektrik kesintisi yok”

Enerji ve Tabii Kay 
naklar Bakanı Hilmi 
Güler, elektrik üreti
minin yeterli oldu 
ğunu belirterek 
“elektrik kesintisi 
yok” dedi.
TBMM'de kaydını 
yaptıran Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Ba 
kanı Hilmi Güler, 
elektrik kesintisi 
yaşanacağına yöne
lik iddialara açıklık 
getirdi. Gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan 
Güler, Türkiye'nin 
elektrik üretiminde 
sıkıntısı olmadığını 
ancak bazı yerlerde 
kullanımda yaşanan 
artışlar yüzünden 
tüketimin arttığını 
belirterek “Örneğin 
Antalya'da klimalar 
nedeniyle kullanım 
oranı yüzde 40'lara 
ulaştı. Türkiye gene 
linde bu oran yüzde 
7-8.Şunu da unutma
mak lazım ki, 78 yılın 
en sıcak yazını yaşı 
yoruz. Avrupa'da ba 
zı ülkeler kırmızı 
alarm verdiler, 
Allah'tan bizim 
öyle bir sorunumuz 
yok” dedi.
Baraj sularının idare

li kullanıldığını da 
ifade eden Güler, 
vatandaşları da 
bilinçli olmaya 
çağıran Bakan Güler 
şunları söyledi: 
“Aşırı sıcaklar, üreti
mi de santral verimi
ni de etkiliyor. Bunu 
öngördüğümüz için 
bir planlama yap
mıştık. Öncelikle 
kömür ve doğalgaz 
santrallerini devreye 
sokmuştuk. En son 
suyla çalışan 
santrallere geçtik.” 
“SU KESİNTİLERİNİN 
BİZİMLE iLGlSÎYÖK” 
Ankara'da başlaya
cak olan su kesinti
leri ile ilgili bir soru 
ya ise Bakan Güler, 
“bunun direkt bizim
le ilgisi yok. Anka 
ra'da barajları gez 
dik, belediye elinden 
geleni yapıyor.” dedi. 
Güler, Kyoto sözleş 
mesiyle ilgili bir soru 
ya da “Kyoto'ya çok 
olumlu bakıyoruz. 
Protokolü etüd 
ediyoruz. Yatırım 
larımızı engellemeye
cek şekilde ‘nasıl 
yapabiliriz' diye 
değerlendiriyoruz” 
karşılığını verdi.

7 YAŞ

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

SATILIR DÂİREELEMANARANIYOR
SÜNGER DÖKÜMÜNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
VASIFLI - VASIFSIZ 

BAY- BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR

TEL : 524 80 86
524 88 88

3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 
İki balkonlu, otoparklı geniş 

yazlık daire SATILIKTIR. 
K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21 

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Cep : 0.536 817 21 05

KİRALIK DÜKKAN
İkinci Kordon’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır. 
Cep : 0542 593 61 51

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GŞM: (0536) 222 0712
k KAYIP

Bursa Gümrük Müdürlüğünden tescili 
07160100EX027277 sayılı 07/06/2007 tarihli 

^Gümrük Çıkış Beyannamemiz kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

: KÜTAHYA PORSELEN SAN. A.Ş.

KALYON; FACTORİNG
%3’DEN ŞAHSİ VE MÜŞTERİ 

ÇEKLERİNE NAKİT 
% 2’DEN KEFİLSİZ

50.000 YTL’YE KADAR KREDİ 
GÜN İÇERİSİNDE NAKİT

0.216. 329 74 96
0.539. 676 90 70

KUMftNUK ve ADAKLIK
Kendi özel besimiz tabanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

1EMİZDEÛCREHİZ KESİM HİZMEİİMİZ VARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Ortaöğretim kurumlarına 
kayıtlar bugün başlıyor

2007-2008 öğretim 
yılında, büyükşehir 
statüsündeki 
16 ilde, sınavsız 
öğrenci alan ortaöğ 
retim kurumlarının 
9. sınıflarına kayıtlar 
bugün başlıyor.
Yeni öğrenci kayıtları 
için başvurular, 
elektronik ortamda 
yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), ilköğretim 
okulları için başlatı 
lan "kayıtların elek
tronik ortamdan 
yapılması" uygula
masını şimdi de 
sınavsız öğrenci alan 
ortaöğretim kurum
lan için uygulayacak. 
2007-2008 öğretim 
yılında büyükşehir 
statüsündeki 16 ilde 
sınavsız öğrenci alan 
ortaöğretim kurum- 
larının 9. sınıflarına 
yeni öğrenci kayıtları 
için başvurular, e- 
kayıt projesi çerçe 
vesinde elektronik 
ortamda 
gerçekleştirilecek.

Marmaray Projesi çalışmaları sürüyor
Boğazın iki yakası 
arasındaki ulaşımı 
4 dakikaya indirecek 
Marmaray Projesi'nin 
çalışmaları 
devam ediyor.
Ancak, kazı 
çalışmalarında sık 
sık tarihi eser çık
ması yüzünden 
yaşanan gecikmeler 
dolayısıyla, 2009 
olarak öngörülen 
projenin bitim tarihi 
2011'e alındı.
Marmaray, İstan
bul'un iki yakasını 
deniz altından 
11 tüp tünelle 
bağlayacak. Bugüne 
kadar tünellerden 
2'si batırıldı.
Diğer tüp tünellerin

Sınavsız öğrenci alan 
ortaöğretim kurum
lan arasında, Ortaöğ 
retim Genel Müdürlü 
ğüne bağlı genel 
liseler, Erkek Teknik 
Öğretim Genel Müdür 
lüğü, Kız Teknik 
Öğretim Genel Müdür 
lüğü ve Ticaret ve 
Turizm Öğretimi 
Genel Müdürlüğüne 
bağlı meslek liseleri, 
çok programlı 
liseler, mesleki ve 
teknik eğitim merkez
leri yer alıyor. 
Bu uygulamada, 
öğrencilerin, velileri 

de ikişer ay arayla 
batırılması planlanı 
yor. Proje tamam
landığında, tüp tünel
lerin toplam uzun
luğu bin 387 metreye 
ulaşacak. 60 metre 
derinliğe yerleştirilen 
tüneller, "dünyanın 
en derin batırma 
tüneli" unvanına 

nin ikamet adresler
ine en yakın ortaöğ 
retim kurumlarına 
yerleştirilmesi esas 
alınıyor.
İlçe milli eğitim 
müdürlükleri ile okul 
müdürlükleri, veli ve 
öğrenciler, elektronik 
ortamda yapılacak 
kayıt başvurularının 
sonuçlarını, MEB 
Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğünce 
hazırlanacak "e-kayıt 
modülü" üzerinden 
öğrenebilecekler. 
Buna göre kayıt 
işlemleri ile ilgili 

sahip olacak.
Batırma tünellerinin 
Türkiye'de imal 
ediliyor olması da 
projenin bir başka 
özelliği.
Tarihi yarımadada 
sürdürülen kazı çalış
malarında sık sık 
tarihi dokuya rastlan
ması yüzünden 

olarak uygulama, 
büyükşehir 
statüsündeki 16 ilin 
metropol ilçeleri ile 
sınırlı tutulacak.
16 il arasında Adana, 
Ankara, Antalya, 
Bursa, Diyarbakır, 
Erzurum, Eskişehir, 
Gaziantep, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, 
Kocaeli, Konya, 
Mersin, Sakarya ve 
Samsun yer alıyor. 
Aday kayıtları 
tamamlandıktan 
sonra okullar ve 
Öğrenci Yerleştirme 
Komisyonlarınca 
gerekli kontroller ya 
pılarak, kayıt listeleri 
onaylanacak ve en 
geç 5 Eylül 2007 
tarihinde 
"http://www.meb.gov. 
tr" adresinden 
ilan edilecek.
İlan edilen listelere 
göre kesin kayıt 
işlemleri ise ilgili 
okul müdürlüklerince 
6-14 Eylül 2007 
tarihleri arasında 
yapılacak.

gecikmeler 
yaşanıyor. 
Bu yüzden 2009'da 
tamamlanması 
öngörülen proje 
ancak 2011'de 
hayata geçirilecek. 
Marmaray'ın ilk 
deneme seferlerine 
ise 2010 yılında 
başlanacak. Böylece, 
Asya ile Avrupa 
arasındaki ulaşım 
4 dakikada sağla 
nacak. Marmaray 
projesinde sistemin 
toplam uzunluğu 
13 bin 558 metre ola
cak. Proje hayata 
geçtiğinde Gebze- 
Halkalı arasında tek 
yönde saatte 75 bin 
yolcu taşınabilecek.

Merkez Bankası 
Başkanı Durmuş 
Yılmaz'ın, kiracı ve 
ev sahiplerinin kira 
kontratı yaparken 
yüzde 4'lük enflas 
yon hedefini dikkate 
almaları uyarısına 
Kiracılar Derneği 
(Kira-Der) ve Tüketi 
çiler Birliği'nden 
destek geldi.
Merkez Bankası 
Enflasyon Raporu'n 
da, enflasyona etki 
eden hizmetlerden 
bahseden Merkez 
Bankası (MB) Başka 
nı Durmuş Yılmaz, 
bunların en önemli 
kaleminin kira 
artışları olduğunu 
söyledi. Son üç 
yılda kira kaleminde
ki artışların çok yük
sek seyrettiğini ve 
tek başına kira artışı 
nın enflasyona katkı 
sının 1 puan olduğu 
nu belirten Yılmaz, 
yeni kira sözleşme 
terinde kira artışları 
nın gelecek yılın 
enflasyon beklentisi 
olan yüzde 4 oranını 
aşmaması gerektiği 
uyarısında bulundu. 
KIRACI SÖMÜRÜ 
ARACI DEĞİL 
Durmuş'ın uyarısına 
destek veren Kiracı 
lar Derneği (Kira- 
Der) Başkanı Ali Ulvi 
Büyüknohutçu, 
kiraların enflasyon 
oranında artırılması 

konusunda sosyal 
bir mutabakatın 
oluşturulması gerek
tiğinin altını çizdi. 
Enflasyon oranının 
üzerindeki kira artış 
larının yasal olma 
dığını vurgulayan 
Büyüknohutçu, 'Ev 
sahibinin talebine 
uymaktan başka 
şansım yok' görü 
şünü terk etmesi 
gerektiğini savundu. 
Büyüknohutçu şöyle 
konuştu: "Yılmaz'ın 
açıklamaları kiracı 
nın elini kuvvetlen 
dirmiştir. Türkiye' 
deki konutların yüz 
de 65'i kiralık konut 
niteliğinde. Hiçbir 
kiracı, 'Bu ev ya da 
iş yeri bana bahşe 
dildiği için oturuyo
rum' diyemez. Her 
kes bir bedel karşılı 
ğı oturduğunu ve bu 
bedelin hakkıyla 
verildiğini biliyor. 
Kiracılar, piyasadaki 
yeni projelerde yer 
alan uygun fiyatlı 
kiralık konutları ter
cih ederek mülk sahi 
bini de cezalandıra
bilirler. Daha önem
lisi Meclis Adalet Ko 
misyonu'nda bekle 
yen Türk Borçlar 
Yasa Tasarıcı'nda 
kiracılarla ilgili dü 
zenlemelerin bir an 
önce müstakil ola 
rak gündeme geti 
rilmesi gerekiyor.

K8Ş€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No ■ 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Marmara ve Boğazlan Belediyeler Birliği toplandı
Marmara Boğazları 
ve Belediyeler Birliği 

> 2007 yılı Temmuz ayı 
toplantısı Yıldırım 
Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

* Marmara Boğazları 
ve Belediyeler Birliği 
Başkan Vekilliği 
görevini yapan 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, açılış 
konuşmasında yıl
lardır ayakta kalan 
birliğin çok büyük 
işlere imza attığını 
belirterek, 
Orhangazi İlçeşi’ne 
yapılması planlanan 
birlik eğitim merkezi 
ile birlik hedeflerinin 
daha da büyüyeceği
ni vurguladı.
Yıldırım Belediyesi 
Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirilen 
toplantıya Marmara 
Boğazları ve Beledi 
yeler Birliği üye bele 
diye başkanları 
katıldı.
Orhangazi İlçesi’ne 
yapılması planlanan 
birlik eğitim 
merkezinin birliğe 
ait bir yer olması 
nedeniyle önemli 
olduğuna dikkat 
çeken Keskin, 
İznik Gölü’nün

İnteraktif veli bilgilendirme 
sistemi hayata geçirildi

Veliler, okuldaki çocukları hakkmdaki bilgilere sms yoluyla ulaşacak.

kenarına 124 bin 
metrekare alan 
üzerine yapılması 
planlanan tesiste, 
kongre, seminer 
ve konferans 
salonlarının bulu
nacağını söyledi. 
Ahşap ve doğayla 
içiçe bir tesis ola
cağını vurgulayan 
Keskin, “Yapılması 
planlanan tesisin 
bir Özelliği de kendi 
enerjisini kendisi 
üretecek. Türkiye’de 
başka bir benzeri 
yok. Yaşayan bir 
mekan olacak.
Ahşap ve doğayla iç 
içe ve turizme açık 
bir yer olması i 
nedeniyle tüm üye 
belediyelerin yeri 
olacak. Eğitim 
merkezinin finansı 
noktasında ise 2 
düşüncemiz var. 
Yap-işlet-devret 

modeli veya nüfusa 
göre üye belediye 
lerin yapacağı destek 
ile tesisin yapımı 
düşünülmekte” 
diye, konuştu.
Birlik eğitim 
merkezi arsasının 
Orhangazi Belediyesi 
tarafından tahsis 
edilmesinin de 
birliğe büyük avantaj 
sağlayacağını 
vurgulayan 
Başkan Keskin, 
ilçenin ulaşım 
noktasında da diğer 
üye belediyeler 
açısından büyük 
kolaylık olacağını 
söyledi.
İhtisas Komisyonu 
üyelerinin de bir 
araya gelerek 
birlik çalışmaları 
noktasında görüş 
alışverişinde bulun
duğu toplantı 
bir gün sürecek.

Okulcebimde 
interaktif veli bil
gilendirme sistemi, 
nihayet hayata geçti. 
Artık tüm veliler, 
okuldaki çocukları 
hakkmdaki bilgilere 
sms yoluyla 
ulaşacak.
Vodafone-Erboy 
ortaklığı ile hayata 
geçirilen bir proje 
kapsamında bir öğ 
rencinin notları, 
devamsızlık bilgileri, 
sınav tarihleri, servis 
bilgileri, sağlık 
bilgileri, öğretmenin 
öğrenci hakkmdaki 
görüşleri, okul 
duyuruları vb diğer 
bilgilerin gsm farkı 
olmaksınsızın 
velini cep 
telefonuna iletilecek. 
Geçen sene içeri 
sinde çeşitli illerde 
valilik olurlarıyla 
test çalışmalarını 
başarıyla tamamlayan 
proje sayesinde 
devamsızlıkların 
büyük ölçüde azaldığı 
tespit edilmiş, 
velilere gönderilen

not mesajları ve 
diğer bilgi mesajları 
sayesinde öğrenci
lerin not ortala
malarında da 
belirgin farklılıklar 
tespit edilmiştir. 
Bu projenin aktif 
hale gelebilmesi ve 
kurulumu için eğitim 
kurumunun hiç bir 
ücret ödemesine 
gerek yok. Sadece 
çocuğu hakkında 
açıklanan bilgilere 
ulaşmak isteyen 
velinin sisteme abone 
olması gerekiyor. 
Ayrıca bu sistem 
sayesinde veli 
0542 704 5050 
numaralı ivr sesli 
yanıt servis hizmeti, 

vodafone kul
lanıcıları 4463 sms 
bildirim servisine 
gönderecekleri sms 
kodları sayesinde 
7/24 çocuğu hakkm
daki tüm bilgilere 
normal tarife 
üzerinden ulaşabilir. 
Örneğin veli not 
yazıp 4463 e gön
derdiği takdirde 
not bilgileri kısa 
mesaj yoluyla 
veliye iletiliyor. 
Bu faydalı projeden 
yararlanmak istiyor
sanız, abonelik 
ücreti yıllık ilkokullar 
için 10.00 ytl, 
liseler için 15 ytl, 
üniversiteler için 
sadece 25 ytl.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
_____

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

TECRÜBEMİZ İLE
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GENLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Miniklerin sertifika heyecanı Fizilı Olimpiyatı1^ Altın Madalya W 0|rencive
Gençlik ve Spor 
Bursa İl Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen yüzme kursunu 
bitiren çocuklara 
sertifika verildi.
3 Temmuzda 
başlayan ve 
31 Temmuzda sona 
eren yüzme kursunu 
tamamlayan 
çocuklara Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Ömer 
Gümüş tarafından 
sertifikaları törenle 
verildi. Gençlerin 
okul dışında boş 
zamanlarını değer
lendirmek ve onları 
geleceğin sporcuları 
yapmak amacıyla 
ellerinden geleni 
yaptıklarını söyleyen 
Gümüş, "Eğitim 
süreci içersinde 
burada bulunan 
değerli gençlerimize 
her türlü desteği ver

Feldkamp, Necati 
konusuna açıklık getirdi

Galatasaray Teknik 
Direktörü Kari Heinz 
Feldkamp, Necati 
Ateş'in (A) takım 
kadrosundan 
çıkarılmasıyla ilgili 
olarak, bu oyuncuya 
yeterli fırsatı 
verdiğini söyledi. 
Florya Metin Oktay 
Tesisleri'nde 
yapılan antrenman 
esnasında basın 
mensuplarına 
açıklama yapan 
Feldkamp, İstanbul- 
spor maçında 
hissedilen golcü 
eksikliği ve Necati 
Ateş'in gönderilme 
nedeniyle ilgili 
sorular üzerine, 
"Son senede 
Necati'nin kaç gol 
attığını ben de son 
maçın ardından 
düşündüm ve 
değerlendirdim. 
Takımdan ayrılması 
konusunda beni 
baskı altına alan 
hiçbir neden yok" 
dedi.
"Takımdan ayrılışın
da bana baskı 
yapan tek kişi 
Necati'nin kendisiy- 
di" diyen Alman

T MA A “SUYUNU boşa
> HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

mekteyiz. Ancak spor 
yapan gençlerimizin 
de arkadaşlarına ve 
yakınlarına sporu 
tavsiye etmeleri 
gerekir. Bu amaçla 
daha çok gencimize 
spor yapma alışkan
lığı kazandırma imka 
nı bulabiliriz. Bazen 
çevremdeki insanlar
la karşılaştığım 
vakit, spor konusun
da yeterli bilgiye 
sahip olmadıklarını 

çalıştırıcı, "İlle de 
bir baskıdan bahse 
deceksek, o da 
Necati'nin kendi 
olayıdır. Beni gitmesi 
konusunda baskı 
altına alan tek 
kişiydi. Ne yapacağı 
mızı kendisi 
biliyordu. 1 ay 
beraber çalıştık. 
Antrenmanlar dışın
da hazırlık maçların
da da yeteri kadar 
süre aldı. 90 dakika 
oynadığı maçlar 
oldu. O performansı 
bir hocanın mutlaka 
değerlendirmesi 
gerekiyordu ve ben 
de değerlendirdim. 
Bundan sonra takım
dan ayrılan oyuncu
lar olursa da onların 
ayrılmaları hiçbir 
zaman yönetimin 
benden isteği olarak 
değil, benim vere
ceğim sportif kararlar 
sonrası olur" 
ifadelerini kullandı. 
Feldkamp, kendisinin 
Galatasaray'a futbol
cu göndermek için 
gelmediğini de vur
guladı.
Brezilyalı yıldız 
Lincoln'ün Istanbul- 

görüyorum.
Bunun için yapılması 
geren, ailelerin 
çocuklarını spor 
tesislerine getirerek 
gezdirmeleri ve 
onlara sporu 
sevdirmeleridir" 
dedi.
Sertifika alan çocuk
ların mutluluğu yüz
lerinden okunurken, 
ailelerin yaşadığı 
heyecan gözlerden 
kaçmadı.

spor karşısında 
sergilediği oyuna 
değinen Feldkamp, 
"Taraftarın kendisin
den ne beklentiler 
içinde olduğunu çok 
iyi anladı. 
Beklentileri belki 
bildiği ve baskı altın
da olduğu için çok 
şey yapma istek ve 
arzusundaydı.
O isteği de açık bir 
şekilde gördük. 
Belki yapması gerek
enden fazlasını yap
maya çalıştı. Lincoln 
gibi önemli oyuncu
ların bile bazen 
baskıdan etkilendik
lerini son maçımızda 
gördük" şeklinde 
konuştu.
Öte yandan, 
Bursaspor'la 
görüş meler yapan 
Emre'nin de (A) 
takımdan ayrılan 
oyuncularla 
çalıştığını kaydeden 
Feldkamp, "Şu 
anki son durumuyla 
ilgili tam bilgim yok, 
ama bazı gelişmeler 
var. Açıklamaları 
Adnan Sezgin 
yapacaktır" diyerek 
sözlerini tamamladı.

Bursa özel Nilüfer 
Lisesi öğrencisi Onur 
Örnek, 38. Uluslara 
rası Fizik Olimpiyat 
lan'nda (IPhO) 
altın madalyayı 
Türkiye'ye getirdi. 
Fizik olimpiyatları 
tarihinde Türkiye'ye 
3. altın madalyayı 
kazandıran Örnek'e 
olimpiyat şampiyon
luğunun ardından 
ÖSYM. 24 ek puan 
verecek.
Şampiyon öğrenci, 
bu puanlarla ÖSS'de 
Sayısal 2 puan 
türünde Türkiye 
birinciliğine yüksele
cek. İran'ın Isfahan 
kentinde düzenlenen 
ve 75 ülkeden 375 
öğrencinin katıldığı 
Uluslararası Fizik

Bursaspor’un siyahi golcüsü 
bugün Bursa’ya geliyor

Bursaspor'un ikinci 
siyahi golcüsü 
Collins Mbesuma 
bugün öğle saat
lerinde yeşil beyazlı 
yönetimle masaya 
oturacak.
İngiltere’nin FC 
Portsmouth kulübü 
ile 2008 yılına kadar 
sözleşmesi olan ve 
geçtiğimiz sezon 
Portekiz’in Maritimo

Kevin Garnett Boston yolcusu
ABD Profesyonel 
Basketbol Ligi (NBA) 
takımlarından Minne 
sota Timbervvolves 
ile Boston Celtics, 
ünlü yıldız Kevin 
Garnett'in takası, 
konusunda anlaş
maya vardı.
Boston Celtics yet 
kilisinin yaptığı açık
lamada, Timbervvol 
ves ile Garnett'in 
takası konusunda 
anlaştıklarını belirte 
rek 31 yaşındaki

OEMtİK SİNEMA GÜNlÜfiÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
SHREK 3 12.00 - 14.15 * 16.15
BEN SANA SÖYLEMİŞTİM 14.15 - 20.30
TUTKU SİNEMASI

(Rezervasyon Tel: 513 64 06)
SIRADIŞ1 SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 * 20.30

Gemlik KHrfez
İMİ livan «MIVIM ■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Olimpiyatları'nda 
Türkiye rüzgârı esti. 
Her yıl ÖSS ve 
OKS'de çıkardığı 
derecelerle adından 
söz ettiren Özel 
Nilüfer Lisesi 
öğrencisi Onur Örnek 
1 altın, 1 bronz 3 de 
mansiyon ödülünü 
Türkiye'ye getirdi. 
Olimpiyat şampiyonu 
genç, hocaları ile 
birlikte aşama aşama 
kaydettikleri 
başarılarla buraya 
kadar geldiğini 
kaydetti. Yaz tatil
lerinde bile sıkı bir 
şekilde olimpiyatlara 
hazırlandığını 
belirten Örnek, 
Türkiye milli takımına 
seçilebilmek için 
yaşadığı zorlukları 

takımında kiralık 
olarak forma giyen 
Mbesuma’nın 
Venezüella’dan 
aktarmalı uçakla 
İstanbul’a geldiğini' 
söyleyen Teknik 
Asbaşkan Ekrem 
Senal, “Mbesuma 
yarın öğle saatlerinde 
Vakıfköy Orhan 
Özselek Tesisleri’nde 
olacak. Bu oyuncu 

oyuncuya karşılık 
takımdan 4 oyuncu 
vereceklerini söyledi. 
Kariyerinde tam 10 
kez All-Star kadro
suna dahil edilen 
Garnett'e karşılık, 
Minnesota'ya Al 
Jefferson, Sebastian 
Telfair, Gerald Green 
ve Theo Ratliff'in ver
ileceği belirtiliyor.
Halen anlaşmanın 
tamamlanmadığını 
kaydeden Boston 
yetkilisi, bu oyuncu

anlattı. Zaman 
gazetesi'nin haberine 
göre örnek, "Sınav 
esnasında biraz 
heyecanlandım: ama 
zorlanmadım. Önceki 
yıllara göre kolay 
gibiydi. Bundan son* 
raki amacım, lisans 
ve lisansüstü eğitimi* 
mi ABD'de iyi bir 
üniversitede yapmak. 
Fizik alanında 
akademisyen olmak 
istiyorum." dedi. 
Nilüfer Eğitim 
Kurumlan Kurucu 
Temsilcisi Mehmet 
Karagöllü, ÖSS'de 
Fatih Karataş'ın birin
ciliğinin yanı sıra 
Onur Örnek'in de 
olimpiyat derecesiyle 
gurur duyduklarını 
dile getirdi.

ile de aramızda 
fazla bir pürüz yok. 
Kendisi ile 
sözleşme 
imzalayacağımızı 
umuyorum.
Bir-iki gün içerisinde 
transfere noktayı 
koyacağız ve 
sezon açılışımıza 
tam kadro olarak 
çıkacağız” diye 
konuştu.

ların dışında ayrıca 
Minnesota'ya bir de 
NBA seçmelerinde 
(draft) bir oyuncu 
hakkı vereceklerini 
sözlerine ekledi. 
Takımların takasla 
ilgili her konuda 
anlaştıkları, ancak 
ünlü yıldızın bu 
transferden alacağı 
ücret ve yıllık 
maaşının belirlen
mesi konusunda bir 
mutabakata varıl
madığı kaydedildi.
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“Su ile bulaşan hastalıklar artabilir”
Sağlık Bakanlığı, küre 
sel ısınma sebebiyle 
barajlarda suların 
azalmasıyla birlikte 
başlayacağı belirtilen 
su kesintileri konu 
sunda uyarıcı açıkla
malar yaptı.
Sağlık Bakanlığı 
Beslenme ve Fiziksel 
Aktiviteler Daire Baş 
kanlığı tarafından 'su 
kesintisi ve sağlık' 
konusunda yazılı bir 
açıklama yapıldı. 
Dünya üzerindeki su 
kaynaklarının hisse 
dilir derecede azal
ması ve küresel ısın
madan kaynaklanan 
kuraklığın getirdiği 
su sıkıntısının, kişisel 
ve çevresel temizliğin 
sürdürülmesini güç 
leştirdiği belirtilen 
açıklamada, prob
lemin bazı enfeksiyon 
hastalıklarının oluş
masına zemin hazır
layabileceği bildirildi. 
Su kesintileri nede 
niyle yeterli su sağla 
namaması, hava 
sıcaklıklarının artma 
sıyla çeşitli mikroor
ganizmaların üreme 
terinin hızlanması ve 
hijyen kural'larına 
uyulmaması ile başta 
enfeksiyöz ishaller, 
dizanteri, kolera, tifo, 
para tifo, bağırsak 
parazitleri gibi su ile 
bulaşan pek çok 
hastalığın görülme 
sıklığında artış ola

bileceği belirtilen 
açıklamada, "Su 
sıkıntısı nedeniyle 
vücudun, yiyecek 
maddelerinin ve 
giysilerin yeterince 
temizlenememesi de 
hastalıkların yayılma 
ihtimalini artıra
bilmektedir.
Özellikle yaz mevsi
minde sıklığı artan 
ishaller, suyun hijye 
nik olmayan kaynak 
lardan temin edilmesi 
sonucu ortaya çıkan 
önemli bir halk sağ 
lığı sorunudur. Öte 
yandan kitle iletişim 
araçları ile susuzluk 
sıkıntısı yaşanacağı 
açıklandıkça, insanlar 
evlerine ve iş yerle 
rine su depoları yap
tırmakta, evde çeşitli 
kaplar içinde su birik
tirmeye başlamak
tadırlar. Ancak sula 
rın depolanmasında 
ve depo veya çeşitli 
kaplarda bekletilen 
suların kullanılmasın
da hijyen kurallarının 
uygulanması gerek
mektedir. Yeterli 
miktarda güvenli su 
temini başta suyla 
bulaşan hastalıklar 
olmak üzere genel 
sağlığın korunması 
için son derece 
önemlidir" denildi.
Sağlık Bakanlığı 
Fiziksel Aktiviteler 
Daire Başkanlığı, su 
kesintisi halinde şu

hususlara dikkat 
edilmesi konusunda 
vatandaşları uyardı: 
"Şebeke dışında 
güvenli olmayan bir 
kaynaktan temin 
edilip içmek veya 
yemek yapmak 
amacıyla depolana 
cak sular mutlaka 10 
dakika kaynatıldıktan 
sonra üzeri kapalı bir 
şekilde saklanmalıdır. 
Suyun saklandığı 
kaplar temiz olmalı, 
su dolu plastik kaplar 
güneşte bek
letilmemelidir. Okul 
ve iş yeri gibi büyük 
yerlerdeki su depoları 
belirli aralıklarla mut
laka dezenfekte edil 
melidir. Söz konusu 
depolar ayda en az 1 
kez, su kesintisinin 
sık olduğu bölgelerde 
ise en az 15 günde 1 
kez temizlenmeli ve 
dezenfekte edilme
lidir. Depo suları, 

sadece su kesintisi 
olduğunda değil, bir 
devir daim sistemi 
vasıtasıyla sürekli 
kullanılmalı ve bu 
sayede depodaki 
suyun tazelenmesi 
sağlanmalıdır.
Şebeke suyu bulun
mayan bölgelerde 
tüketilecek içme ve 
kullanma suları 
mutlaka klorlanmalı, 
dezenfeksi yon için 
"damlalıktı klor 
solüsyonu" veya klor 
tabletleri kullanıl
malıdır. Şebeke suyu
nun kullanılamadığı 
durumlarda içme su 
yu olarak Sağlık Ba 
kanlığı'nca ruhsat- 
landırılmış ambalajlı 
sular kullanılmalıdır. 
Su kesintisinin ardın
dan şebekeye verilen 
su, berraklaşıncaya 
kadar musluktan akı 
tılmalı ve daha sonra 
kullanılmalıdır."

Üzüm, güzellik iksiri

Ondokuz Mayıs Üni 
versitesi (OMÜ) Zira 
at Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Hüseyin Çelik, 
üzümün güzellik 
iksiri, gerçek beyin 
besini ve zayıflama 
rejimlerinin ana ürü 
nü olduğunu belirte 
rek, özellikle sıcak 
yaz günlerinde bol 
bol tüketilmesini 
tavsiye etti.
Üzümün içinde bulu
nan bor mineralinin 
beyin fonksiyonlarını 
arttırmaya yaradığı 
m, vücuttaki kemik 
ve sinir dokusunu, 
kasların çalışmasını 
ve kalp atımlarını 
düzenleyen mag
nezyumun içeriğinde 
bol miktarda bulun
duğunu dile getiren 
Doç. Dr. Hüseyin 
Çelik, "Kan oluşumu 
için büyük önem 
taşıyan ve özellikle 
gebelerde takviyesi 
gereken demir min
erali de içerir. Üzüm 

güzellik iksiri, gerçek 
beyin besini ve zayıf 
lama rejimlerinin ana 
ürünüdür" dedi.
Yine üzümdeki pota
syumun sinir sistemi 
ve düzenli kalp ritmi 
için önemli bir min
eral olduğuna dikkat 
çeken Doç. Dr. Çelik, 
şu bilgileri verdi: 
"Ayrıca, üzümdeki 
inositol, kolesterol 
düzeyini azaltmaya 
yardımcıdır. İnositol, 
saçların büyümesi 
için de hayati bir vit
amindir. Bu besinde
ki B1 vitamini kan 
şekerinin yakılması, 
kalp sağlığının korun 
ması ve öğrenme gi 
bi beyin fonksiyon
ları için gerekli olan 
bir vitamindir. Yaşlan 
maya karşı koruduğu 
gibi alkol ve sigara 
nın zararlı etkilerini 
de azaltır. Üzüm lifli 
bir meyvedir. Lifli 
besinlerin kan şe 
kerinin daha dengeli 
yükselmesini 
sağlar.”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

<
I
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itfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu. 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe 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

VI
VAPUR - FERİBOT

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

I

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

B 
r——

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Nler.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 
SuAnza Yalnyz185

■5^ TAKSİLER

1 "’v 
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

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

NÖBETÇİ ECZANE
l Ağustos 2007 Çarşamba 

ÇAĞLAR ECZANESİ 
Osmaniye Mh. Pazar Cd. No:25 

Tel: 513 35 52 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2816 

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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Anasınıfları, 1.2.3. ncü sınıflar haftada 6 Saat
4.5.B.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

Deneyimli 
kadromuz ve 

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sîzlere en yakın 
özel okuluz

Tel: 513 50 84
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Pajabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.k12.tr

feın sıcaklar vücudun ısı ayarını bozuyor
rı sıcakların 
i dönmesi ve 
u bölgelerde

15 dereceye ulaş
masıyla birlikte, 
sıcak bitkinliği, 
sıcak krampları, 
sıcak çarpması 
ve kırgınlık, ateş, 
titreme denilen 
rahatsızlıklar
ortaya çıkıyor. 
Uzmanlar, sıcak 
ve aşırı nemli 
ortamlarda bulunan
ların risk altında 
olduğunu belirtiyor. 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi'nden

Kardiyoloji Uzmanı 
Dr. Cem Heper, 
insan vücudunun 
sadece 1,5 
derecelik ısı 
artışına dayanabile
ceğini belirterek, 
"Özellikle klimalı 
serin ortamlardan 
çıkıp, aniden aşırı 
sıcakla karşılaşan
ların yanışına, 
sıcak ve aşın 
nemli ortamlarda 
bulunmak zorunda 
kalanlarda tehlike 
daha fazla. Çünkü 
vücudun ısı ayarı 
bozuluyor" 
dedi.

Ankara’nın umut 
suyu: Kızılırmak] 
Çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. 
Başkent suya Aralık'ta kavuşacak.

Türkiye’nin en büyük akvaryumu açıldı
Keçiören Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Türkiye'nin en büyük 
akvaryumu, 
Başkentliler'den 
büyük ilgi görüyor. 
Ankara Etlik’te 
Keçiören Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
ve 13 türde, 
toplam 671 balık 
ile 2 bin 230 
omurgasız canlının 
bulunduğu 
akvaryum özellikle 
çocukların büyük 
ilgisini çekiyor. 
Türkiye'nin deniz
lerinden toplanarak, 
özel donanımlı 
araçlarla Ankara'ya 
getirilen balıkların 
suyu ise içme 
suyuna deniz 
tuzu eklenmesiyle 
elde ediliyor.

Genel temizliği 
dalgıçlar tarafından 
yapılan akvaryumun 
özellikle özel 
ışıklandırmasından 
dolayı akşamları 
ilgi gördüğü 
belirtiliyor.
Annesi ile birlikte

akvaryumu 
izleyen küçük bir 
kız çocuğu balıkları 
çok sevdiğini ve 
akvaryumu da 
çok beğendiğini 
söyledi.
Akvaryumun 
varlığından

büyük memnuniyet 
duyduklarını ve 
özellikle çocuklarına 
balıkları tanıtma 
fırsatı bulduklarını 
söyleyen semt 
sakinleri, bu tür 
projelerin devam 
etmesini istiyor.

KİRALIK 
DAİRE

KÜÇÜK KUMLA ÖZ GÜZELYALI
SİTESİ’NDE KİRALIK DAİRE
Tel : 513 96 83 GEMLİK

Susuzluk tehlikesi 
ile karşı karşıya olan 
Ankara'nın Kızılır 
mak Suyu projesi 
umudu oldu.
Başkent, Kızılırmak 
suyuna Aralık ayın
da kavuşacak.
Hirfanh ve Kesik 
köprü barajlarının 7 
milyar metreküplük 
rezervini 125 kilome
trelik mesafeden 
başkente ulaştırma 
çabaları aralıksız 
sürüyor.
Su sıkıntısıhı bir an 
önce sona erdirmek 
amacıyla bin 200 
işçi ve teknik ele
man 600 iş maki- 
nasıyla çalışıyor.
İki ay önce başlanan

inşaat çalışmaların- a 
da, 110 kilometrelik 1 
kanal kazıldı. Bunun 
70 kilometrelik 
bölümünde boru 
döşeme ve monte 
işlemi tamamlandı. 
Tüm kazı ve boru 
döşeme çalış
malarının ise 
Ağustos sonunda 
bitirilmesi 
hedefleniyor. 

10 su deposu ile 
5 pompa istas 

yonunun yapımı da 
eş zamanlı olarak 
sürdürülüyor.
Suyun İvedik 
Arıtma tesislerine 
Aralık ayında 
ulaşması 
bekleniyor.

Murat Nehri de kuruyor
Ağrı'da hava sıcak
lıklarının artması 
nedeni ile Murat 
Nehri kururha nok
tasına geldi. Özellik
le bahar aylarında 
azgın sularâ sahip 
olan nehirde şimdi 
çocuklar bile yüze
biliyor.
Ağrı il merkezinden 
de geçerek Firat 
Nehri'ne katışan 
Murat Nehri, 
kavurucu sicaklar 
nedeni ile kurumaya 
başladı. Su

seviyesinin oldukça 
düştüğü nehir, 
şimdiki görüntüsü 
ile görenleri oldukça ı 
şaşırtıyor. Her yıl 
birçok insanın 
hayatını kaybettiği 
Murat Nehri'ni ilk 
defa bu kadar 
düşük seviyede 
gördüklerini belirten 
vatandaşlar, azgın 
sulardan eser 
kalmadığını, çocuk
ların bile sularda 
rahatça yüzebildiğin! | 
belirtiyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
—■ııı.ııııııuıiııııuııR ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN  

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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5 yaşındaki çocuk 
bisikletiyle kamyonetin 

altına qirdiW
Bozuk olan bisikletinin' tamir 
edilmesi üzerine bisiklete binen 5 
yaşındaki küçük Sefa, kamyo
netin altında kalarak feci şekilde 
can verdi. Haberi sayfa 3’de

Bursa Emniyet Müdürlüşü’nden yapılan açıklamada, 
hırsızların kapalı pencereleri tercih etmeyecekleri hatırlatıldı 

“Açık bırakılan kapı ve 
pencereler hırsızlara 
davetiye çıkarıyor”

Bursa Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık 
olaylarının yarısının sıcak havalarda 
açık bırakılan kapı ve pencerelerden 
kaynaklandığını bildirdi. Açıklamada, 
gürültü çıkaracağı korkusuyla kapalı ka 
pı ve pencereleri kırmayı tercih etmeye
cekleri hatırlatılarak, vatandaşlar uya 
rıldı. Ayrıca balkon ve teraslarda yatan 
vatandaşların değerli eşyalarını açıkta 
bırakmamaları istendi. Haberi sayfa 3’de

Çalıştıkları labrikavı dolandırdılaf

Bursa'da 30 bin YTL aylık maaşla çalış 
tığı tekstil fabrikasını yaklaşık 1 milyon 
YTL dolandırdığı öne sürülen muhase 
be müdürü ile suç ortağı oldukları iddia 
edilen 3 elemanı gözaltına alındı. Muha 
sebecinin daha önce de başka bir işye 
rinde aynı miktarda maaşla çalıştığı ve 
burayı da dolandırdığı için hapis yattığı 
bildirildi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Erken başladılar
22 Temmuz hezimetinin sancılan yavaş 

yavaş çıkmaya başladı.
Seçim sonuçlarının alındığı 22 Temmuz 

akşamından sonra ana muhalefet partisinin 
Genel Başkanı iki gün evine kapandı..

Bu arada partililer ve parti içi muhalifler 
genel başkanın istifasını istedi.

Ama, Genel Başkan, “İstifa etmiyeceğim, 
ben başarısız değilim, partimin oyları büyüdü” 
dedi.

Şimdi CHP’de suskunluk egemen.
Ama bu sesizlik, bir süre sonra fırtınaya 

dönebilir.
j Devamı sayfa 5’de

YSK, Referandum takvimini belirledi
Anayasa değişikliği paketi 21 Ekim'de halkın oyuna sunulacak. 6’da

175/70/13 :

165/70/14 :

175/65/14 :

49.00 YTL

65.00 m

59.00 YTL
TCVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 11 75

Bursa’da 
Temmuz 

ayında 403 
işyeri açıldı, 

285 işyeri 
kapandı

BESOB Sicil Müdür 
lüğü'nden yapılan 
açıklamada, Bur 
sa’da toplam rakam
lara bakıldığında 
7 aylık dönemde 3 
bin 618 işyeri açılır 
ken, 2 bin 890 işye 
rinin de kepenk in 
dirdlği belirtildi. 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa’da Temmuz
ayında 403 işyeri açıldı.

285 işyeri kapandı
BESOB Sicil Müdürlüğü’nden yapılan açıklama

da, Bursa’da toplam rakamlara bakıldığında 
7 aylık dönemde 3 bin 618 işyeri açılırken, 

2 bin 890 işyerinin de kepenk indirdiği belirtildi.

Kuru otlar tehlike saçıyor

Bursa'da, uzun 
süre birbirine 
yakın seyreden 
işyeri açılış ve 
kapanış rakamları 
Temmuz ayında 
değişiklik gösterdi. 
Buna göre, bu 
ay 403 işyeri 
açılırken 285 işyeri 
kapandı. 
BESOB Sicil 
Müdürlüğü'nden 

Kentsel Dönüşüm Projesi belgesel oluyor
Başbakanlık Toplu 
Konut Idaresi(TOKİ) 
ve Osmangazi 
Belediyesi işbirliği 
ile Bursa'nın en

' eski mahaffeferînden 
olan Doğanbey, 
Tayakadın, Kırcaali 
ve Kiremitçi mahal
lelerini kapsayan 
yaklaşık 200 bin 
metrekarelik alanda

alınan rakamlara 
göre Temmuz 
ayında 403 işyeri 
açılırken, kapanan 
işyeri sayısı 
285 oldu.
Toplam rakama 
bakıldığında 
ise 7 aylık 
dönemde 3 bin 
618 işyeri açılırken, 
2 bin 890 işyeri 
kapandı.

uygulanacak kentsel 
dönüşüm projesine 
başlandı. Yaklaşık 
600 yıllık geçmişi 
olan mahallelerde 
yaşanacak kentsel 
dönüşüm, Osman 
gazi Belediyesi 
tarafından belgesel 
haline getiriliyor. 
Doğanbey Kentsel 
Dönüşüm Projesi 

Geçtiğimiz yıl 
Temmuz ayında 
395 işyeri açılış 
yaparken, 
426 kişi de 
işyerini kapatmıştı. 
Bu rakamlarda 
Bağ-Kur affından 
yararlanmak 
isteyenlerin etkisiyle 
kapanışlarda artış 
yaşanmıştı.

adıyla hayata 
geçi rilecek proje 
kapsamında, tapu 
devir işlemlerini 
tamamlayan 
vatandaştan» 
evleri yıkılıyor.
Projenin 
başladığı yaklaşık 
bir aylık süre 
içinde 200'ü aşkın 
bina yıkıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yol kenarlarında kış 
ayları için depolanan 
kuru otlar yazın 
en sıcak günlerinde 
tehlike saçıyor. 
Özellikle hayvan 
bakan kişilerin 
ilkbaharda topladık
ları otları yol 
kenarlarında 
kurumaları için 
bekletmeleri 
olası çıkacak 
yangına da 
davetiye çıkarıyor. 
Anayol kenarlarında 
ve ormanlık alanlara 
yakın yerlerde 
depolanan ot 
yığınları için 
hiçbir önlem alınma
ması dikkat çekiyor. 
Çıkacak bir

yangında itfaiyenin 
de söndürmekte 
zorlanacağı ot 
yığınlarına yoldan 
geçen araçlardan 
atılacak sigara 

izmaritinin yeterli 
olacağını ifade 
eden vatandaşlar 
ot yığınlarına önlem 
alınması gerektiğine 
dikkat çekiyorlar.

SATIlIK-KİRALIKLÜKDAİRELERveİŞYERLEBİ
GAYRIMENKULDANIŞMANLIKveDEGERLEMEHIZMEnERlVE^^  ̂

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER

'SGemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk llkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri 
S Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

af Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri 

5F Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri 
Z Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri

www.baytasinsaat.com
Tel: 513 42 21 Fax:51317 94

İKİNCİ EL DAİRELER
Z SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 
Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2
Z SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmanı'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2
Z SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 rn2 
Z SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2
Z KİRALIK Daire, Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
Z KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
Z KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

Çalıştıkları fabrikayı dolandırdılar
Bursa'da 30 bin YTL 
aylık maaşla çalıştı 
ğı tekstil fabrikasını 
yaklaşık 1 milyon 
YTL dolandırdığı 
öne sürülen muha 
sebe müdürü ile suç 
ortağı oldukları iddia 
edilen 3 elemanı 
gözaltına alındı. 
Muhasebecinin daha 
önce de başka bir iş 
yerinde aynı miktar
da maaşla çalıştığı 
ve burayı da dolan 
dırdığı için hapis 
yattığı bildirildi. 
Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Mü 
dürlüğü Mali Şube 
Büro Amirliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, 1 sene önce 30 
YTL maaşla çalıştığı 
iş yerine hayali mal 
alınmış gibi göste 
rip, şirket kasasın
dan kendi hesabına 
para aktaran K.P. 
(41), mali şube polisi 
nin yaptığı operasy
onla yakalanmış, çı 
karıldığı mahkemece 
tutuklanarak ceza

evine gönderilmişti. 
1 sene hapis yattık
tan sonra bir başka 
tekstil fabrikasında 
yine 30 bin YTL 
maaşlı muhasebe 
müdürü olarak işe 
başlayan K.P.'nin 
aynı yöntemi kulla
narak şirketin kasa 
sından kendi hesabı 
na para aktardığı 
ihbarını alan mali şu 
be ekipleri, K.P.'nin 
hesaplarını incelem
eye aldı. Muhasebe 
müdürünün hesabın 
da 5 milyon YTL ol 
duğu ve son 3 ay da 
2 milyon YTL pa ra 
giriş çıkışı olduğu 
nun belirlenmesi 
üzerine, çalıştığı fab
rikaya operasyon 
düzenlendi. Muhase 
be müdürü K.P. ile 
suç ortakları olduk
ları ileri sürülen mu 
hasebe elemanları 
R.G. (43), A.E. (44) 
ve A.Ş. (25) gözaltı
na alındı. K.P. ve göz 
a'hna alınan 3 şahıs 
"r.Keiikli dolandın 
cıhk" suçundan 
adliyeye sevk edildi. |

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 
hırsızların kapalı pencereleri tercih etmeyecekleri hatırlatıldı

“Açık bırakılan kapı ve 
pencereler hırsızlara 
davetiye çıkarıyor”

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmall.com
www.milliyet/blog/özcan vura)

YazıYORUM

Bursa Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarının yarısı 
nın sıcak havalarda açık bırakılan kapı ve pencerelerden 
kaynaklandığını bildirdi. Açıklamada, gürültü çıkaracağı 
korkusuyla kapalı kapı ve pencereleri kırmayı tercih 
etmeyecekleri hatırlatılarak, vatandaşlar uyarıldı.

Yaz aylarının 
gelmesiyle birlikte 
sıcak hava 
nedeniyle açık 
bırakılan kapı 
ve pencereler 
hırsızlara davetiye 
çıkarıyor.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, sıcak 
havalarda meydana 
gelen hırsızlık 
olaylarının yarısına 
yakınının açık 
bırakılan kapı ve 
pencerelerden 
kaynaklandığını 
bildirdi.

"Hırsızlar çok 
uğraşarak, gürültü 
çıkararak ve zaman 
harcayarak bir 
yere girmek 
istemezler. Kapalı 
pencereleri 
tercih etmezler, 
çünkü pencere 
kırmak dikkat 
çekicidir." diyen 
emniyet yetkilileri, 
sıcak nedeniyle 
balkon ve terasta 
yatan vatandaşların 
da değerli eşyalarını 
açıkta bırakmaması 
gerektiğini kaydetti.

Kırınızı ışıkta geçen otomobil bisiklete çarptı
Orhangazi’de 
meydana gelen 
trafik kazasında 
bir kişi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 
kaza önceki akşam 
Orhangazi-İznik yolu 
kavşağında saat 
20.30 sıralarında 
meydana geldi.
41 F 6087 plakalı 
Hakan B. (21) 
idaresindeki araç, 
kırmızı ışıkta dur

mayınca, karşıdan 
karşıya bisikletiyle 
geçmek isteyen 
Veysel Usta'ya (23) 
çarptı. Sürücü, 
yaralıyı kendi 
imkanlarıyla hastan
eye götürmek 
isterken, kaza 
mahalline ambulans 
geldi. Ambulans, 
pazardan çıkan 
araçların trafik 
sıkışıklığına sebep 
olması sebebiyle

20 dakika trafiğin 
açılmasını bekledi. 
Gecikmeli olarak 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Veysel 
Usta, burada ilk 
müdahalesi 
yapılarak Bursa'ya 
sevk edilirken 
yolda hayâtını 
kaybetti. Usta'nın 
yakınları fenalık 
geçirdi. Soruşturma 
devam ediyor.

Bisikletiyle kamyonetin altına girdi
Bursa'da, bisikletiyle 
kamyonetin altında 
kalan 5 yaşındaki 

i çocuk feci şekilde 
I can verdi.

Edinilen bilgiye 
göre, merkez 

। Osmangazi ilçesi
Koğukçınar 
Mahallesi Gügör 
Sokak üzerinde 
bisikletiyle gezen 
5 yaşındaki Sefa 
Kara, İzzet A. (41)

yönetimindeki 
16CKY 93 plakalı 
kamyonetin 
altında kaldı. 
Sefa Kara, olay 
yerinde can 
verirken, kamyonet 
sürücüsü ifadesi 
alınmak üzere 
karakola götürüldü. 
Sefa Kara'nın 
bozuk olan bisikle
tinin o gün tamir 
edildiği belirtildi.

Ormanlar bitiyor....
Bodrum’un cehennem ateşleri içindeki 

tükenişini televizyon da izlerken eminim 
yüreğiniz burkulmuştur.

Sabahtan akşama dek ağlayıp dövünsek 
de elimizde kalan küçülmüş orman varlığını 
korumaya ve genişletmeye yararı olmaya
caktır.

Çünkü ne yaparsak yapalım, kıyametin 
yaklaştığını hissederek diktiğimiz ağaçlar
dan daha fazlasını sevgisizliğin, sorumsu
zlu ğun ve ihanetin ateşleri elimizden ala
caktır.

İşte Bodrum’un yakınında başlayan 
yangınbir yeryüzü cennetini 24 saat içinde 
cehenneme çevirdi, masmavi denizi tamam
layan zümrüt yeşili bir doğa, üstüne kap
kara bir çarpı işareti çizilerek elimizden 
alındı.

Gece TV’den yangını izlerken on gün ka 
dar önce gazetelerde “Türkiye Orman 
Köylü leri Platformu’’ imzasıyla yayınlanan 
çağrıyı hatırladım.

Buna çığlık demek daha doğru olurdu. 
Mesaj orman köylülerinin, Türkiye’nin en 
fakir, en geleceksiz, en mağdur, en huzur
suz ve en umursanmaz insanları olduğunu 
bağırıyor.

Orman hegemonyasının bu köylüleri 
“topraksızlandır ve göç ettir” politikası ile 
canından bezdirdiğini, tapulu bağını, 
bahçesini elinden alıp sürdüğünü söylüyor.

Türkiye’deki davaların hâlâ yarısına 
yakınının orman davaları olduğu hatır
lanacak olursa bu şikâyetin haklılığı ortaya 
çıkar.

Ülkede 8 milyon dolayında orman 
köylüsü yenliden sökülüp savrulmuş, biro 
kadarı da mülkiyet hakkını kaybetekten 
korktukları orman içi köylerinde huzursuz 
oturmaktadır.

Çağrıda partilerin seçim arifesinde bu 
vatandaşların ne olacağı hakkında ne 
düşündüğü soruluyor.

Çözüm üretmiş partiler varsa ses versin.
Orman köylüsünü ormanın zararlısı 

gören zihniyet elinde bu hale geldik.
Son ormanlarımızın üstünde alevler ve 

dumanlar yükseliyor.
Yani ekmeğini ormandan çıkaran insan

ların ormana düşman olamayacağı mantığı
na dayalı bir politikaya şans tanımanın riski 
kalmamıştır.

Kaybedeceğimiz bir şey yok.
Ama kafayı değiştirirsek belki ormanın 

kaderini değiştirebiliriz.
Güvenlik güçlerinin ve halkın moralini 

bozmak, bölücü saldırganların ise ümitlen
mesine ve cüretlenmesine sebep olmaktır..

Anadolu’da kız isteyen adama bile “Sen 
kimlerdensin?” diye soyunu sopunu sorar
lar.

Bu ölçüde maddecilik, sömürdükleri din
dar görüntüye çok ters düşmüyor mu!

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUTUN 
OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tabldot Aşçılığı kursu sona erdi 181 bin polise zam
Seyfettin SEKERSÖZ
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü ve 
Maraton Yemek 
Sanayi ile yapılan 
protokol gereği 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığı 
yemekhanesinde 
13 Haziran ile 30 
Temmuz 2007 tarih* 
leri arasında açılan 
200 saatlik Tabldot 
Aşçılığı Kursu 
31 Temmuz 2007 
günü yapılan final 
sınavı ile sona erdi. 
Kırk kişi ile başlayan 
kurs sonunda 26 kişi 
sınava girmeye 
hak kazanırken Halk 
Eğitim Merkezi 
Salonunda yapılan 
değerlendirme 
sonucunda sertifika 
almaya hak 
kazanacakların 
belgelerinin 
önümüzdeki hafta 
içinde verileceği 
öğrenildi.
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, anılan 
firma ile yapılan 
işbirliği protokolü 
gereği bu ve buna

benzer kursların 
açılmasına devam 
edileceğini, 
istihdama yönelik

çalışmalar 
yönünde kurs 
açma talebinde 
bulunarak kurum,

kuruluş ve firmalarla 
işbirliği yapmaya 
hazır olduklarını 
belirtti.

Başbakan Erdo 
ğan'ın 60. Hükümeti 
kurmasından sonra 
ilk iş olarak polis 
maaşlarına düzen
leme yapılacak. 181 
bin polisin maaşına 
200 ila 700 YTL ara 
sında zam planlandı 
60’ıncı Hükümet’in 
ilk icraatı 181 bin 
polisin yüzünü 
güldürecek.
Hükümet, asayiş ve 
huzuru sağlayan 
polislerin maaş ve 
özlük haklarında 
ciddi oranda iyileş 
tirme planladı. Hükü 
metin kurulmasın
dan sonra polisin 
maaşlarına 200 ila 
700 YTL arasında 
zam yapılmasını 
öngören iki ayrı 
kanun tasarısı Mec 
lis’e sevk edilecek. 
Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanunu 
nun (PVSK) yasalaş 
tığı süreçte İçişleri 
Bakanı Osman Gü 
neş ile Emniyet 
Genel Müdürü Oğuz 
Kaan Koksal, Baş 
bakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a hazırla 
dı klan tasarıyı 
sundu.
Başbakan Erdoğan 
da 181 bin polisin 
umutla beklediği 
zam müjdesini se 
çim sonrasına erte 
Jedi. İçişleri kulisleri

ne göre, Erdoğan, 
Güneş ve Koksal a, । 
‘Seçim öncesi polise 
zam yapmamız se 
çim yatırımı olarak 
algılanır ve doğru 
olmaz. Bu işi seçim 
sonrası hallederiz’ 
sözü verdi. Emniyet 
Genel Müdürlüğu’n 
ce hazırlanan tasarı 
ya göre, çeşitli rüt
belerdeki 181 bin 
polisin maaşları ka 
demeli olarak artırdı 
yor. Polis memuru, 
komiser yardımcısı, 
komiser, başkomiser 
ve emniyet amiri 
rütbesindeki polis 
lere 200-300 YTL 
arasında zam plan
landı. 1., 2., 3., ve 4. 
sınıf Emniyet Müdür 
leri’ne ise 400-700 
YTL arasında zam 
öngörülüyor.
Emniyet Teşkilatı’n 
da; 167 bin 361 polis 
memuru, 2 bin 155 
komiser yardımcısı, 
2 bin 700 komiser, 3 
bin 342 başkomiser, 
2 bin 472 emniyet 
amiri, 15 1/1 Sınıf 
Emniyet Müdürü, 
831 1/2 Sınıf 
Emniyet Müdürü, 
595 2’ici Sınıf 
Emniyet Müdürü, 
847 3’üncüSınıf 
Emniyet Müdürü ile 
881 4’üncü Sınıf 
Emniyet Müdürü yer 
alıyor.



2 Ağustos 2007 Perşembe Gemlik KElrffez Sayfa 5

Serbest Kürsü ^;OAIaat*WWflMSİ GüneBakış

OYLAR NİÇİN AK PARTİ’YE AKTI?

Seçimden hemen sonra 
26 Temmuz günü yayım
lanan yazımda ilk gözlemle 
rimi, izlenimlerini aktar
mıştım bugün ise, AKP’ye 
olan oy akışının bazı neden
lerini biraz daha ayrıntı 
olarak okurlarla paylaşmak 
istiyorum.

Seçimlerin üzerinden bir 
hafta geçtiği halde nisbeten 
çağdaş fikirleri savunan par
tilere ve adaylara oy veren 
geniş kitle düştükleri 
“ŞOK”tan hala kendilerini 
kurtaramadıkları görülüyor.

Çağdaş, laik, demokrat 
hayat biçimini benimsemiş 
ve vatandaş kitlesinin 
önümüzdeki yıllarda da, 
açıktan ya da alttan alta 
işleyen yeni hayat 
“Projesini” benimseyeceği 
ya da bütün zorlamalara rağ
men kabul edeceği beklene
mez. Bunun yaratacağı 
gerginliğin sorumlusu ve 
vebali herhalde, 1923 yılında 
başlayan, laik ve uygar bir 
toplum yaratma projesini 
başlatanlara, uygulayanlara 
ait olmayacaktır.

Cumhuriyet’in ilk yılların
da denenen çok partili siyasi 
hayata geçme denemele 
rinin nasıl hüsranla 
sonuçlandığı “Terakkiper 
ver” partisi denemesiyle 
açığa çıkmıştı. Mustafa 
Kemal’in ölümünden sonra, 
İnönü döneminde, üzerine 
adeta ölü toprağı serpilmiş, 
Anadolu köylerini uyandır
mak ve ülkenin gerçek 
sahipleri olduklarını duyum
satmak için açılan Köy

Enstitüleri, yenilenen Halk 
Evleri, Konservatuvarlar ve 
diğer çağdaş eğitim kurum
lan, uyanan “asıl sahiplerin” 
bir günü gelip yönetime el 
koymasından korkan, gerici 
ve soyguncu odaklar 
tarafından -her zaman, her 
yerde olduğu gibi, binbir ifti
ra ile yokedilmiş ve ellili yıl
lardan sonra yönetimi ele 
geçirmiş, aydınlanmadan 
nasibini almamış, aşiretçi, 
cemaatçi, öz de değil sözde 
dindan ke simin baskısı altı
na girmiştir.

Bütün ekonomik 
olanaklar gayri milli büyük 
sermayenin tekeline geçmiş, 
bu da yetmiyormuş gibi, 
ülkenin birikmiş serveti, 
toprakları satışa çıkarılmış, 
satışa çıkarılmış ne demek 
düpedüz SATILMIŞTIR.

Bu arada bir parantez 
açıp, Bolu’da İzzet Baysal, 
İstanbul’da Borusan gibi, 
milli ve yurtse ver büyük 
sermaye gruplarının eğitime, 
sanata yaptıkları katkıları 
unutmamak gerekir.

Bu vesileyle bizim ser
maye karşıtlığımız serma 
yeye karşı değil, işbirlikçi 
sermayeye karşı olduğunu 
da kaydetmemiz aklın ve 
mantığın icabıdır.

Oyların AKP’ye akmasının 
kısa açıklaması, bu kısa gi
rişten anlaşılabilir.

Henüz AYDINLANMA aşa
masını tamamlamamış, yarı 
ümmetçi, tam feodal, 
cemaatçi, aşiretçi bir yapının 
sonucudur bu seçim.

Henüz ULUS bilincine

ulaşmamış, kitlelerin oyu 
elbette AKP’ye atacaktır.

Hele sırtını ABD’ye 
dayadığı söylenen, AB 
önünde sonsuza dek bekle
meye eğilim li bir grup insan 
söz konusuysa başka tür
lüsünü beklemek, biz 
SAFDİL Cumhuriyetçilerin 
yeni bir yanılgısıdır.

Şu günlerde bir yorum da, 
öteden beri sağ politikaları 
savunan, eski DP’li Dışişleri 
Bakanı Kamuran İnan’da 
gelmiştir. “Son seçim, 
KARŞI DEVRİMİN 
KAZANDIĞI BİR 
ZAFERDİR!” 
diyor bu deneyimli 
politikacı. (Cumhuriyet 29 
Temmuz 2007)

Peki şimdi ne olacak?
İlk işaret, eski TSİP 

üyelerinden Jhızh SOLCU 
olup son anda AK Parti 
seçim vagonuna atlayan 
Prof. Zafer Üskül’den geldi: 

“Anayasadan, Atatürk 
Devrim ve İlkeleri” sözcük
leri çıkartılmalıdır! 
Anlayacağınız hazır iktidar 
dayken, Atatürk devrimlerini 
ve ilkelerinî önce Anayasa 
dan silip atmak, ardından da 
toplumsal yaşamı istedikleri 
biçimde yönlendirmektir.

Bu 1950’lerde başlayan 
bir sürecin doğal sonucudur. 
Buna Üskül’ün ne gücü 
yeter ne de kalemi sıkar. 
Kaldı ki AK Parti içinde bu 
gibi saçmalıklara itibar 
etmeyecek sağ duyu sahibi 
vatansever insanların 
bulunduğunu umuyorum ve 
diliyorum.

Bursa’da cinayet
Bursa’da bir 
lokantacı, 
otomobiliyle seyir 
halindeyken 
uğradığı silahlı 
saldırı sonucu 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye 
göre, eski garaj 
çıkışında saat 
18.00 sıralarında 
meydana gelen 
olayda; lokantacılık 
yapan 36 yaşındaki 
Burhan Yıldız 
16 EBY 19 plakalı 
otomobilinde 
silahlı saldırıya 
uğradı. Başına 
kurşun isabet

eden Yıldız olay, 
yerinde hayatını 
kaybederken, 
aracı olaydan 
sonra bankete 
vurarak durabildi. 
Kaçan zanlı 
B.Ç ise polis 
ekiplerince 
yakalandı. 
Cinayetin eski 
bir husumetten 
kaynaklandığı 
belirtilirken, 
olay yeri 
inceleme ve 
polis merkezi 
ekipleri geniş 
çaplı soruşturma 
başlattılar.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

TIR şarampole uçtu

I Kadri GÜLER
I kadri_guler@hotmail.com

Erken başladılar
AKP’de sular durgun gibi görünse de 

önümüzde TBMM Başkanlığı seçimleri var.
Sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri..
Başbakan seçim yorgunluğunu giderdiği 

Antalya’nın Rixos Hotel’den Ankara’ya döndü.
Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül ile bir 

süre görüştü.
Ardından bakanlıklarla ilgili sıkıntılar yaşa 

nacak.
Beklentileri olanlar..
Örneğin, TBMM Başkanlığı’na yeniden 

Bülent Arınç’ın gelmemesi durumunda nelerin 
olacağı?

Cumhurbaşkanlığı için Gül aday gösteril 
mezse Gül’ün nasıl bir tavır alacağını?

Eski solculardan Ertuğrul Günay’ın bekle 
diğini alamadığında ne yapacağı hep bir bilin
meyen.

Bunlar gelecekte AKP’yi içinden çalkalaya
cak sorular..

MUMCU - AĞAR DALAŞMASI
Tüm bunlar bilinmeyen bir denklemken, 

seçimler öncesi birleşemeyen merkez sağdaki 
ANAP ile DYP’nin neden birleşemediği konu 
sundaki gizemlerin bilinmesi için Hürriyet’ten 
Emin Çölaşan’ın yazdığı yazıya cevap veren 
ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu’ya Meh 
met Ağar’ın “Otur oturduğun yerde. Beni 
söyletme” uyarısının altında acaba ne var.

Çölaşan, dünkü yazısında bu bilmecenin 
mutlaka gazeteci ve araştırmacılarca çözülme
si gerektiğini yineledi.

22 Temmuz bozgunun altında biraz da 
ANAP-DYP birleşmesinin son anda bozulma 
sının payı var.

Merkez sağdaki seçmen, birleşmeden 
memnunluk duyarken, bilinmeyen nedenlerle 
birleşme sağlanamadı!

Bu birleşmenin neden sağlanamadığı 
konusunda Erkan Mumcu şunları söylüyor:

“ ...Bu konunun aydınlatılması hepimize 
düşen tarihsel bir sorumluluktur. Oynanan 
oyunların açığa çıkması ve Türk siyasetinde 
bir karanlığın aydınlatılması gerekmektidir.

Bugün bu konu, seçim öncesinden daha 
çok önem kazanmıştır.

Bu birleşme neden olmadı? Kim ya da kim
ler engelledi? Sonunda kim kazançlı çıktı? 
Ben, sürecin bilebildiğim bütün ayrıntılarını an 
latmaya, kavrayabildiğim tüm nedenleri kamu 
oyu ile paylaşmaya, sorulacak tüm sorulara ce 
vap vermeye hazırım. Sürecin nasıl başladı 
ğını, nasıl tıkandığını, nasıl kesildiğini ve çarp 
tırıldığını iyi biliyorum.”

İşte size yeni bir kavga.
Mehmet Ağar’ın yanıtı:
“Otur oturduğun yere beni söyletme!”

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
©SAATTE TESLİM EDİLİR

Bursa’nın MüstâfŞ^M 
kemalpaşa ilçesinin 
Tatkavakh beldesin 
de bir TIR şarampole 
uçtu. Kazada 
sürücü yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
dün sabah saatlerin 
de Bursa’dan İzmir 
istikametine doğru 
giden Ahmet Polat’ın 
kullandığı 34 BD 95 
13 plakalı TIR’ı, yo 
lun tek şeride döndü 
ğünü fark etmeyen 
plakası belirlene
meyen başka bir TIR 
sollamaya kalkıştı.

^■ Kendisini sıkıştıran 
TlR’a çarpmamak 
için yolun sağına 
kaçan seramik 
toprağı yüklü Ahmet 
Polat’ın kullandığı 
TIR şarampole uçtu. 
Plakası belirleneme 
yen diğer aracın 
şoforü kaza mahal 
ünden kaçarken, 
şarampole uçan 
TIR’ın sürücüsü 
Ahmet Polat kazayı 
küçük sıyrıklarla 
atlattı. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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YSK, Referandum takvimini belirledi
Anayasa değişikliği paketi 21 Ekim'de halkın oyuna sunulacak.
Yüksek Seçim Kurulu, 
cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilmesini de 
öngören Anayasa 
değişikliği paketinin 
halkoyuna 
sunulmasına ilişkin 
takvimi belirledi.
Yüksek Seçim 
Kurulu, Anayasa 
değişikliği paketinin 
halkoyuna 
sunulma takviminin 
başlangıç tarihi 
olarak 2 Ağustos 
2007 Perşembe 
gününü belirledi. 
Takvime göre, 6 Ağustos Pazartesi bölgesi askı listeleri

günü muhtarlık güncelleştirilmek

Yeni vekillerin maaşları yeminden sonra
TBMM'de kayıt 
işlemleri süren mil
letvekillerinin özlük, 
banka ve maaş 
işlemleri de devam 

ediyor.
Milletvekilleri 
Cumartesi günü 
edecekleri yeminin 
ardından maaşlarını 
alabilecek. 23.
Yasama döneminde 
yeni seçilen mil
letvekilleri 2008 
yılının ilk yarısına 
kadar 3'er aylık 
dilimler halinde

TBMM su kesintisinden etkilenmeyecek
TBMM, önceki 
gece başlayan 
su kesintisinden 
etkilenmeyecek. 
Meclis, dönüşümlü 
olarak uygulamaya 
başlanan 
48 saatlik su 
kesintilerinde, 
yerleşkede bulunan 
toplam 4 bin 300 
tonluk 4 su depo
sunu devreye 

maaşlarını 27 bin 
YTL olarak alacaklar. 
Sonra bu rakam vergi 
ve diğer kesintilerle 
25 bin YTL'ye kadar 
düşecek.
Ödeme yeni seçilen 
milletvekilleri__
için yapılacak.
22. dönemde mil
letvekili olan ve 
23. dönemde 
yeniden seçilen 
milletvekilleri için ise 
Ekim ayında ödeme 
yapılacak 

sokacak.
Alınan bilgiye, 
TBMM yerleşkesi 
içinde farklı amaçlar
la kullanılmak 
üzere 4 su deposu 
bulunuyor.
Günlük 650-700 
ton su tüketilen 
Mecliste, kullanım 
amaçlı toplam bin 
400 ton kapasiteli 
2 adet su deposu

yer alıyor. 
Meclis yetkilileri, 
mevcut 
depolardan yerleşke 
nin 2 günlük su 
ihtiyacını karşılan
abileceğini ifade 
etti. Meclisin ayrıca 
yangın söndürme 
ve bahçe sulama 
için de su depoları 
bulunuyor.. 
Zengin bitki örtüsü 

üzere askıya 
çıkarılacak,19 
Ağustos Pazar 
günü askıdan 
indirilecek
Listelere 
yapılacak 
itirazlar 25 Ağustos 
Cumartesi günü 
karara bağlanacak. 
Listelerdeki 
değişiklikler 
29 Ağustos 
Çarşamba günü 
işlenerek 
kesinleştirilecek. 
Halk oylaması da 21 
Ekim 2007 Pazar 
günü yapılacak.

ile kaplı geniş bir 
bahçeye sahip 
Mecliste, bahçe 
sulaması için de 2 
bin 500 tonluk su 
deposu yer alıyor. 
Ayrıca, Meclis 
tuvaletlerine de 
"Lütfen suyumuzu 
tasarruflu 
kullanalım" 
şeklinde uyarı 
yazıları asıldı.

TBMM Başkanı 
Bülent Arınç, yeni 
dönemde oluşacak 
Başkanlık Divanı 

■Öncesi makamını 
! boşaltttı. Arınç'ın 
makamını kısa süreli 
de olsa TBMM'nin 
en yaşlı üyesi CHP 
İstanbul Milletvekili 
Şükrü Elekdağ 
kullanacak.
Manisa Milletvekili 
Bülent Arınç önce 2 
yıl, sonra da 3 yıllık 
TBMM Başkanlığı 
dönemini seçimlerin 
ardından tamamladı. 
Yeniden Meclis 
Başkanı olup olmaya 
cağı konusunda 
henüz net bir şey 
söylemeyen Arınç 
için Mehmet Ağar'ın 
kullandığı odanın 
ayrıldığı da öğrenil
di. 5 yıllık Meclis 
Başkanlığı döne
minde konuşma ve 
yaptığı icraatlarla 
dikkatleri üzerine 
çeken Arınç, seçim
lerde sona yak
laşılırken "Bülbülün 
çektiği diliymiş" di 
yerek zaman zaman 
duygusal konuş
malarında hatalar 
yaptığını kabullendi. 
Arınç, TBMM'de 
servislerin kaldırıl
ması, TBMM lojman
larının devri gibi 
önemli kararlara 
imza attı.

IBM aboneoldunuzmu?
tınlrlı lıiiintı ilini tııtuıi

ANAP GRUBU DA 
ODALARI BOŞALTTI 
Öte yandan, 
cumartesi günü 
yapılacak yemin 
merasimi öncesi 
AK Parti ve CHP 
dışında, yeniden 
Meclise giren MHP 
ve bağımsızların 
geçmesiyle mecliste 
temsil edilecek 
olan DTP'ye oda 
arayışları da tamam
lanmak üzere. Bu 
yüzden ana binadaki 
Anavatan Partisi 
grup odası ve Genel 
Başkanlık makamı 
boşaltıldı. MHP'nin 
bu bölüme yerleşti_
rîlmesi planlanırken, 
DTP için de daha 
önceki yerleri olan 
Postane 
Koridorunda yer 
alan bölümden grup 
odası ve Genel 
Başkanlık makamı 
hazırlanacağı belir
tiliyor. Meclis Genel 
Sekreterliği tarafın
dan bu alandaki 
çalışmalar tamam
landı. Parti grupları 
oturmadan tanıtıcı, 
pirinçten kapı lev
haları takılacak. 
Böylece parti 
gruplarının yerleri 
kesinleşecek. 
AK Parti ve CHP 
grupları daha 
önceki yerlerinde 
kalacaklar.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN----------- --- n-------------------

MHP'den Uskül’e tepki
AK Parti Mersin 
Milletvekili Zafer 
Üskül'ün "Anayasada 
ideolojilerin ve ide
olojik dayatmaların 
yeri yoktur" açıkla
masına cevap veren 
MHP Bursa Millet 
vekili Hamit Homriş, 
"Zafer Üskül'ün 
anayasayla ilgili açık

lamalarını son derece 
yanlış buluyorum" 
dedi.
MHP Bursa mil
letvekilleri Hamit 
Homriş, İsmet 
Büyükataman ve 
Necati Özensoy ile 
MHP İl Başkanı Arif 
Demirören Bursa 
Valisi Nihat Canpolat'ı 

makamında ziyaret 
etti. Ziyaretten 
sonra basın men 
suplarının sorularını 
cevaplayan MHP mil
letvekilleri, gündeme 
dair açıklamalar yaptı. 
Geçtiğimiz günlerde 
AK Parti Mersin Millet 
vekili Zafer Üskül'ün 
"Anayasada ideoloji 

ler yer almamalıdır. 
Bunlar siyasi parti
lerin işidir" yönünde
ki beyanatını tenkit 
eden Milletvekili 
Hamit Homriş, 
"Üskül'ün anayasa 
hakkındaki açıkla
malarını yanlış 
buluyorum.
Üskül'ün 'Türkiye 
Cumhuriyeti 
anayasasında 
ideolojilere yer 
yoktur' görüşlerine 
karşıyız. Solcu bir 
geçmişi olan 
Üskül'ün AK

Parti'den milletvekil 
olmasını da 
anlamış değiliz 
zaten" 
şeklinde konuştu. 
Demokratik Toplum 
Partisi (DTP) eski 
Genel Başkanı ve 
Mardin bağımsız 
Milletvekili Ahmet 
Türk'ün TBMM'de 
kayıt yaptırırken 
milletvekili formuna 
Türkçe'yi "yabancı 
dil" olarak yazdığı 
iddiasıyla ilgili açıkla
ma yapan MHP 
Bursa Milletvekili

Necati Özensoy, 
Türkiye Cumhuriyeti -i 
Devleti'nin bir 
anayasasının 
olduğunu hatır
latarak, "Devlet 
ne emretti ise o 
yapılır. Yasalar ne 
öngörüyorsa tüm 
milletvekilleri 
gereğini yapacaktır. 
Cumhurbaşkanlığı 
ile ilgili net açıkla
malar genel 
balkanımız tarafın- 

önümüzdeki 
tarihlerde bildirilecek
tir" diye konuştu.
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DSP, CHP’den ayrılıyor
DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer, CHP lis
telerinden milletvekili 
seçilen DSP'lilerin, 
yemin töreninden 
hemen önce ya da 
sonra DSP'ye üye 
olacaklarını söyledi. 
Sezer, bunun CHP' 
den kopma olarak 
nitelendirilmesinin 
doğru olmadığını 
belirtti ve "Bu yeni 
alınmış bir karar 
değil. Kopma değil. 
İşbirliği kararının 
alındığı gün varılmış 
mutabakatın gereği" 
diye konuştu.
Zeki Sezer, DSP Parti 
Okulu'nun düzen
lediği eğitim çalış
maları öncesinde 
gazetecilerin soru
larını yanıtladı.
CHP listelerinden 
seçilen milletvekil
lerinin ne zaman 
DSP'ye katılacak
larının sorulması 
üzerine Sezer, 
"Sanırım yemin 
töreninden hemen 
önce ya da hemen 
sonra bu arkadaş 
larımız DSP üyesi 
olacaklar" yanıtını 
verdi. Ayrılma kara 
rının yeni olmadığını 
belirten Sezer, "Bu 
yeni alınmış bir karar 
değil. Kopma değil, 
işbirliği kararının 
alındığı gün varılmış 
mutabakatın gereği. 
Birkaç gün içerisinde 
DSP resmen

Yüksek Askeri Şura toplandı
Yüksek Askeri Şura 
Başbakan Recep Tay 
yip Erdoğan başkan
lığında toplandı. 
Genelkurmay Başkan 
lığı Karargahı'ndaki 
toplantıda Türk Silahlı 
Kuvvetleri personeli 
nin terfi ve emeklilik 
işlemleri ve ilgili diğer 
konular ele alınıyor. 
Ayrıca personelin 
disiplin durumu da 
değerlendiriliyor. 
Şura üyeleri toplan
tının ilk bölümünün 
ardından Anıtkabir'i 
ziyaret etti.
Anıtkabir Özel Defteri 
ni imzalayan Erdo 
ğan, şunları yazdı: 
"Kahraman Türk 
Silahlı Kuvvetlerimiz 
üstün disiplini, deği 

__________________
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Meclis'te temsil edile
cek" diye konuştu.
-"BAYKAL'LA DA 
KONUŞACAĞIZ"- 
Zeki Sezer, mil
letvekillerinin ayrıla
cakları "tam saati ve 
günü" belirlemedik
lerini ifade ederken, 
konuyu CHP Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal'la da görüşe
ceklerini kaydetti. 
Sezer, "CHP'nin 
Sayın Genel Başkanı 
ile de konuşmak da 
yarar görüyorum. 
Konuşarak uzlaşı 
içinde bir sonuca 
bağlayacağız" dedi. 
Sezer, grup kurma 
konusuna da değindi. 
DSP'rim hedefinde 
varolan milletvekilleri 
ile grup ötesi bir 
çalışmayla Türki 
ye'nin önünü açacak 
bir siyasi atmosferi 
yaratma bulunduğu 
nu söyleyen Sezer, 
"Bizim şimdi, bir 
transfer politikamız 

şen güvenlik şartları
na intibak kabiliyeti 
ve hazırlık durumu ile 
milli güvenliğimizin 
en büyük teminatıdır. 
İşaret ettiğin çağ
daşlaşma hedefleri 
doğrultusunda 
Cumhuriyetimizin 100. 
kuruluş yıldönümünü 
daha ileri ve daha 
müreffeh bir ülke 
olarak karşılamanın 
azim ve kararlılığın
dayız. Bu düşünceler
le Ağustos 2007 
Yüksek Askeri Şura 
çalışmalarının Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin 
hazırlık durumu, 
milletimizin huzur ve 
güvenliği için hayırlı 
olmasını temenni 
ederim" 

yok. Sel önünden 
kütük kapmak gibi 
değerlendirenler de 
olabilir böyle bir 
şey olduğunda. Ama 
gelecek ne gösterir 
onu bilemiyorum. 
Ama bizim özellikle 
transfer çalışmamız 
yok" diye konuştu. 
Sezer, Cumhurbaş 
kanlığı seçimine 
ilişkin açıklamalarda 
da bulundu.
"Hep söylüyorum, 
bizim beklentimiz, 
Sayın Başbakanın ve 
hükümet partisinin 
uzlaşı ile 
Cumhurbaşkanlığını 
seçmeye çalışması. 
Bunun için bir adım 
atması, eğer bunu 
yapabilirse son 
derecede iyi olur. 
Biz uzlaşı ile 
Cumhurbaşkanının 
seçilmesini istiyoruz" 
dedi. Sezer, Abdullah 
Gül'ün yeniden 
dayatılmasın! ise 
kabul etmeyecekleri

Yüksek Askeri Şura 
Ağustos ayı olağan 
toplantısı kapsamında 
çalışmalarına 
devam edecek.
Şura çalışmalarını 
4 Ağustos'ta 
tamamlayacak. 

ni yeniledi. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Se 
zer'in, CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal 
ve MHP lideri Devlet 
Bahçeli'yi davet 
ettiği, DTP ve DSP'ye 
ise davette bulun
madığının hatırlatıl
ması üzerine 
Sezer, "Sayın 
Cumhurbaşkanı ile 
bir değerlendirme 
yapmak şık olmaz. 
Bunu doğru bulmam 
açıkçası. Sayın 
Cumhurbaşkanının 
kendi değerlendirme
sidir. Biz yeri geldi 
ğinde geçmişte Sayın 
Cumhurbaşkanı ile 
görüştük, davetlerine 
katıldık. Bu 
dönemde, bugün 
öyle bir tercih 
yapmış onun 
takdiridir" dedi. 
Sezer, CHP Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal'a yönelik 
istifa çağrılarının ise 
DSP'ye etkilemeye
ceğini söyledi. 
Sezer, "CHP'nin iç 
işlerine karışmak 
şık olmaz, etik 
olmaz bize de 
yakışmaz. Onlar 
kendi durumlarını 
değerlendirecek, 
biz de kendi 
durumumuz.
Ama başka 
partilerde yaşananlar 
DSP'yi etkilemez" 
diye konuştu.

Şura'da alınacak 
kararlardan uygun 
görülenler, Cumhur 
başkanı Ahmet 
Necdet Sezer'in 
onayının ardından 
kamuoyuna açık
lanacak.

Anavatan kongre 
kararı alacak

Anavatan Partisi 
Genel Başkanı 
Erkan Mumcu ile 
Demokrat Parti 
Genel Başkanı 
Mehmet Ağar 
arasında söz düel
losu devam eder 
ken, Anavatan 
Partisi, olağanüstü 
kongreye 
hazırlanıyor. 
Daha önce Genel 
Başkan Erkan 
Mumcu tarafından 
açıklanan olağa 
nüstü kongre kararı 
önce il başkanları 
ardından da Merkez 
Karar Yönetim 
Kurulu'nu toplaya
cak ve Eylül ayında 
olağanüstü kong 
reye gidilmesi 
talebinde bulunacak. 
ANAP Genel Başkanı 
Erkan Mumcu, 
Eylül ayında yap
mayı planladığı 
olağanüstü kongre 
için düğmeye bas
maya hazırlanıyor. 
Daha önce “Ağustos 
ayı başlarında 
yapacağımız Merkez 
Karar Yönetim 
Kurulu toplantısında 
kararlaştırılacak 
takvime göre, Genel 
Başkanlık yetkilerimi 
kullanarak partimizi 
Eylül ayı içerisinde 
olağanüstü kongr
eye çağıracağım” 
açıklaması yapan 
Mumcu, 8 Ağustos 
'ta il başkanlarını 
toplayacak. 22 
Temmuz öncesi ve 
sonrasında yaşanan 
gelişmeleri, il baş 
kanları ile değer
lendirecek olan 
Mumcu, 9 Ağustos 
'ta da MKYK üyeleri 
ile bir araya gelecek. 
Mumcu, Eylül ayında 
olağanüstü kongre 
ye gidilmesi çağ 
rısında bulunacak.

Başkentte siyaset ısınıyor
Başkent siyasetini 
önümüzdeki gün
lerde Cumhurbaşkan 
lığı ve Meclis Başkan 
lığı seçimleri ile yeni 
hükümetin kurulması 
gibi önemle konular 
bekliyor.
Seçim döneminin 
yorgunluğunu, Antal 
ya'da yaptığı bir haf
talık tatille atan Baş 
bakan Erdoğan da, 
Ankara'ya döner dön
mez, yoğun mesai
sine başladı.
Dün yapılan Yüksek 
Askeri Şura toplan

MUMCU NE 
DEMİŞTİ?
Erkan Mumcu, daha 
önce yaptığı açıkla
mada ise seçimler 
öncesinde 2-3 
Haziran'da yapılan 
Anavatan Partisi 
olağan büyük kon
gresinin cumhur
başkanlığı seçim
lerinin siyasi etkileri, 
süreci ve erkene alı
nan seçim takvi
minin belirlediği 
olağanüstü şartlarda 
hayata geçirildiğini 
belirtmişti.
Mumcu, “bu nedenle 
yeni döneme ilişkin 
kararlar almak ve 
geride bırakılan dö 
nemin tam bir muha 
sebesini yapmak üze 
re parti genel kurulu
muzun toplanmasın
da yarar görmekte 
yim. Olağanüstü ko 
ngremiz, genel baş 
kanlık dahil partimi 
zin tüm yönetim or 
ganlarının yeniden 
belirleneceği bir 
kongre olacaktır. 
Şahsıma yönelik 
husumetler üzerin 
den Anavatan Parti 
si'nin yıpratılmaya 
çalışıldığı bu süreç 
te; partimizin kaderi 
hakkında harici taar
ruzlara meydan ver
meden, partimin 
gerçek sahipleriyle 
birlikte geleceğimizi 
belirleme iradesini 
hep birlikte ortaya 
koyacağımıza inanı 
yorum.” demişti.

tısına hazırlanan 
Erdoğan, 
Başbakanlık 
Merkez Binası'nda 
Milli Savunma 
Bakanı Vecdi 
Gönül ile görüştü. 
Başbakan Erdoğan, 
öğleden sonra 
Başbakanlık 
Resmi Konutu'na 
geçerek, Dışişleri 
Bakanı Abdullah 
Gül ile biraraya 
geldi. İkilinin, 
nörüçînesi üç 
saat 40 dakika 
sürdü.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’ya tatile 
gelen kırtasiyeci 
derede boğuldu

Yıldırım düştü: 1 ölü 1 yaralı

Eskişehir'den 
Bursa'ya tatile gelen 
kırtasiyeci, gece 
serinlemek için girdi 
ği Kirmastı Deresi'n 
de kayboldu.
Alınan bilgiye 
göre, kırtasiyecilik 
yapan Yücel 
Bayraktar (36), 
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde oturan 
babasının yanına 
ailesiyle birlikte 
tatile geldi.
Önceki gece 3 
arkadaşıyla 
birlikte eğlenen bir 
çocuk babası 
Bayraktar, 
serinlemek için 
dereye girdi.
Bayraktar bir süre 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’T,
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSAMveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m; SATILIK DAİRE 

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 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:5132474 Fax:5141021

sonra gözden 
kaybolurken, 
yanındaki 
arkadaşları Murat 
Yılmaz, Osman Onur 
Kara ve Onur Deve 
güvenlik güçlerine 
bilgi verdi.
Hava karardığı için 
Bursa Sivil Savun 
ma Arama Birlik 
Müdürlüğü'nden 
giden ekipler arama 
çalışmalarına dün 
sabah başladı. 
Ekiplerin Bayrak 
tar'ın cesedini 
bulmak için çalıştığı 
öğrenildi. 
Acı haberi alan 
Bayraktar'ın 
babası ve ailesi 
gözyaşlarına 
boğuldu.

Kütahya'nın Emet 
ilçesine bağlı 
Günlüce beldesinde 
yıldırım düşmesi 
sonucu 1 kişi öldü, 
1 kişi de yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
beldeye 5 kilometre

Abdest
Bursa'da, cami şadır
vanında abdest alan 
bir kişinin taş üzerine 
bıraktığı saati çalındı. 
Saatin sahibi polise 
müracaat ederken 
emniyet yetkilileri, 
vatandaşları hırsızlık
lara karşı daha ted-

Hırsıza “asker arkadaşım” oyunu
Antalya'da galeride 
çalışan Soner Baş 
isimli bir kişi ken
disinden 1 hafta önce 
cep telefonu çalan 
şahsı mağazasının 

mesafede bulunan 
Çakırsaz mevkiindeki 
tarlalarında ahşan 
72 yaşındaki Yusuf 
Korkut ve eşi 68 
yaşındaki Nazife 
Korkut'un üzerine 
yıldırım düştü.

alırken
birli davranmaları 
noktasında uyardı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Ulu Camii'de 
namaz kılmak için- 
abdest alan 

önünde tekrar 
görünce 'Seni asker 
arkadaşıma 
benzettim. Sana 
bir çay ısmarlıyayım* 
diyerek kandırıp 
mağazasına soktu. 
Bu sırada polis 
ekiplerine haber 
veren galerici 
hırsızı kıskıvrak 
yakalattı.
Antalya'da Pınarbaşı 
Mahallesi, Atatürk 
Caddesi'nde mey
dana gelen olayda 
M.Ş isimli bir 
hırsız otomobil 
galerisinde kimsenin 
olmamasından 
faydalanarak 
galeri çalışanı Soner 
Baş'a ait cep 
telefonunu çaldı. 
Bir arkadaşına çay 
verdikten sonra 
galerisine geri dönen 
Soner Baş cep telefo
nunun masasının 
üzerinde olmadığını 
görünce uzun süre 
telefonunu aradı. 
Bir süre telefonunu 
aradıktan sonra 
hırsızlığa uğradığını 
söyleyen Baş, 
"Hemen güvenlik 
kameralarına baktım. 
Hırsızın ben bir arka 
daşıma çay vermeye 
gittikten sonra olduk 
ça soğukkanlı bir 
şekilde mağazamıza 

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

Yusuf Korkut olay 
yerinde hayatını 
kaybederken, 
eşi Nazife Korkut 
ağır yaralandı. 
Hayatını kaybeden 
Yusuf Korkut 
otopsi için Bursa

saatini
Necati Bulut (57), 
kolundaki saati 
taşın üzerine bıraktı. 
Abdest aldıktan 
sonra saatinin 
yerinde olmadığını 
fark eden Bulut, 
Muammer Sencer 
Polis Merkezi'ne 

girerek masamın üze 
rindeki cep telefo
nunu çaldığını 
gördüm. Hırsızın 
yüzünü iyice ezber 
ledim. Her sabah 
geldiğimde hırsızın 
fotoğrafına bakarak 
onu cadde ve sokak
larda aradım. Özellik
le galerimin önündeki 
sokağa her gün 
dikkatle bakıyordum. 
Hırsızın mağazamızın 
önünde bulunan 
direğe yaslanırken 
gördüm. Hemen 
teşhis ettim. Yanına 
giderek 'Seni askerlik 
arkadaşıma benzet 
tim. Gel sana çay 
ısmarlıyayım' dedim. 
Hırsız da bana ina
narak mağazama 
girdi. Bu sırada 155 
polis imdat hattını

Adli Tıp Kurumu'na 
gönderilirken 
Yaralı Nazife Korkut, 
Tavşanlı Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak 
yoğun bakıma 
alındı.

kaptırdı
giderek olayla ilgili 
ifade verdi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatan polis, 
vatandaşların 
hırsızlık konusunda 
tedbirli davranmaları 
gerektiğini 
bildirdi.

arayarak yardım iste
dim. Polis ekipleri 
gelene kadar bir kaç 
arkadaşımla birlikte 
onun kaçmasını 
engelledik. Hırsızı 
yakalattığım için çok 
mutluyum"dedi. 
Polis ekipleri tarafın
dan gözaltına alı
narak mağazadan 
çıkartılan hırsızlık 
zanlısı ise, 
"Ben suçsuzum. Hiç 
bir şey yapmadım. 
Kimsenin telefonunu 
çalmadım. Beni 
benzettiler 
galiba"dedi.
Hırsızlık zanlısının 
güvenlik kameralarını 
izledikten sonra 
suçunu itiraf ettiği 
öğrenilirken olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Memurun maaş 
pazarlığı başlıyor
Memur sendikaları, 1 
milyon 600 binin 
üzerinde memurun 
merakla beklediği 
toplu görüşmeler için 
15 Ağustosta 
hükümetle masaya 
oturacak.
En fazla üyeye sahip 
konfederasyon 
olması dolayısıyla 
Türkiye Kamu-Sen 
başkanlığında 
yürütülecek toplu 
görüşmelerde, KESK 
ve Memur-Sen tem
silcileri de hazır 
bulunacak.
Toplu görüşmeleri, 
hükümet adına Kamu 
İşveren Kurulu 
yürütecek.Toplu 
görüşmeler, kamu 
görevlileri için uygu
lanacak katsayı ve 
göstergeler, aylık ve 
ücretler, her türlü 
zam ve tazminatlar, 
fazla çalışma ücret
leri, harcırah, 
ikramiye, lojman 
tazminatı, doğum, 
ölüm ve aile yardımı 
Ödenekleri, tedavi 
yârdîrnf ye cenaze 
giderleri, yiyecek ve 
giyecek yardımlarıyla 
bu mahiyetteki diğer 
etkinlik ve verimlilik

artırıcı yardımları 
kapsayacak.
Yasaya göre, 15 gün 
içinde sonuçlanması 
gereken toplu 
görüşmelerde anlaş
maya varılması duru
munda mutabakat 
metni imzalanarak 
Bakanlar Kurulu'na 
sunulacak.
Anlaşmazlık duru
munda ise uyuşma
zlık tutanağı tutula
cak ve Yüksek 
Hakem Kurulu 
Başkanı ve 4 öğretim 
görevlisinden oluşan 
Uzlaştırma Kurulu 
devreye girecek. 
Uzlaştırma Kurulu 
kararına tarafların 
katılmaması duru- . 
munda ise anlaşma 
ve anlaşmazlık konu
larının tümü 
Bakanlar Kurulu'na 
gönderilecek.Türkiye 
Kamu-Sen Genel 
Toplu Görüşme 
Sekreteri Nazmi 
Güzel, 58. ve 59. 
hükümetler döne
minde yoksulluk 
sınırının altında 
maaş alan memur 
oranının yüzde 
37'den yüzde 28'e 
düştüğünü ifade etti.

ELEMAN ARANIYOR

ELEMAN ARANIYOR

Zeytin Satış mağazamızda 
çalışmak üzere bay ve bayan 

eleman aranıyor.
GSM: (0.532) 546 45 75 

TEL: 0,224 525 17 00

Barış Güler’in kaleminden

■horum
7 YAŞ

SATILIK DAİRE

SÜNGER DÖKÜMÜNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 
VASIFLI - VASIFSIZ 

BAY- BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR

TEL : 524 80 86
524 88 88

3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 
İki balkonlu, otoparklı geniş 

yazlık daire SATILIKTIR. 
K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21 

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Cep : 0.536 817 21 05

KİRALIK DÜKKAN
İkinci Kordon’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır.

Cep : 0.542 593 61 51

SM1UKVİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12
KAYIP

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nde işlem gören 
EX023962 sayı ve 04/05/2007 tarihli 
çıkış beyannamesi kaybolmuştur. 

DANIŞ GİYİM TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.

K4L70N F4C70RİNG
% 3'DEN ŞAHSİ VE MÜŞTERİ 

ÇEKLERİNE NAKİT 
% 2’DEN KEFİLSİZ

50.000 YTL'YE KADAR KREDİ 
GÜN İÇERİSİNDE NAKİT

0.216. 329 74 96
0.539. 676 90 70

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi özel besimiz Kûrbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.
BERKAY ET

Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Yeni Rehabilitasyon Merkezi
Güney Marmara’ya hitap edecek

Başkentte 350 okulun

Bursa'da, Sosyal 
Hizmetler Çocuk 
Esirgeme Kurumu 
(SHÇEK) tarafından 
yaptırılmakta olan 
iki rehabilitasyon 
merkezinden biri 
olan Yenice 
Özürlü Çocuklar 
Rehabilitasyon 
Merkezi'nin yapım 
çalışmaları hızlı 
bir şekilde devam 
ediyor.
Yenice Belediye 
si'nin, Yenice gölet 
mevkiinde tahsis 
ettiği 17 dönüm

Mali Disiplin sonuçlarını veriyor
Bütçe rakamlarını 
revize eden Maliye 
Bakanlığı, yıl sonu 
bütçe açığının hede
flenenin yarısı kadar 
gerçekleşeceğini 
bildirdi. 16 milyar 800 
milyon YTL olarak 
öngörülen bütçe 
açıgimn, yıl sonunda 
8,5 milyar YTL olarak 
gerçekleşeceği tah
min ediliyor.
Maliye Bakanlığı'nca 
hazırlanan "2007 Yılı 
Merkezi Yönetim 
Bütçe Gerçekleş

İhracatın grafiği yükseliyor
İhracat başarılı per
formansını Temmuz 
ayında da sürdürdü. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi rakamlarına 
göre, Temmuz ayı 
ihracatı geçen yılın 
aynı dönemine göre, 
yüzde 28,2 artışla 8 
milyar 868 milyon 
dolar oldu.
Böylece yedi aylık 
ihracat 58 milyar 
dolara, 12 aylık ihra
cat ise 97 milyar 
dolara ulaştı.
Konuyla ilgili olarak 

arazi üzerinde TOKİ 
tarafından yaptırılan 
Özürlü Çocuklar 
Rehabilitasyon 
Merkezi'nin yapımı 
2008 yılında tamam- 
lacak. Güney 
Marmara Bölgesi'nin 
en büyük rehabilita
syon merkezlerinden 
birisi olacak şekilde 
inşa edilen Yenice 
Yehabilitasyon 
Merkezi'nde 5 adet 
rehabilitasyon binası, 
bir idari bina ve 
birçok sosyal 
donatıları yer alacak.

meleri ve Beklentiler 
Raporu"na göre, 
bütçe giderlerinin yıl 
sonu hedefinin altın
da, bütçe gelirlerinin 
de hedefin üstünde 
gerçekleşmesi bek
leniyor.
204,9 milyar YTL 
olarak hedeflenen 
bütçe giderlerinin, 
201,8 milyar YTL ola
cağı tahmin ediliyor.
188 milyar YTL olarak 
hedeflenen bütçe 
gelirlerinin de 193,3 
milyar YTL olarak

Devlet Bakanı Kürşad 
Tüzmen: "Yüzde 
28’1 i k bir artış yaz 
ayları için oldukça 
yüksek bir artıştır. 
Artı bu yüksek ortala
ma, Temmuz ayındaki 
bu ortalama da 
Türkiye'nin genel 
ihracat artış ortala
masını da yüzde 
24*lere taşımıştır. 
Türkiye ihracat rekor
ları kırıyor, bunu 
bütün dünya da 
teslim ediyor. 
Türkiye'nin ekonomi

su deposu yok

gerçekleşmesi 
öngörülüyor. 
Bütçe açığı hedefini 
de bu tahminler 
doğrultusunda 
yenileyen Maliye 
Bakanlığı, yıl sonu 
bütçe açığı hedefini 
16 milyar 830 milyon 
YTL'den 8,5 milyar 
YTL 'ye düşürdü. Faiz 
dışı fazla hedefi de 36 
milyar YTL'den 44 
milyar YTL'ye yük
seltildi.
Öte yandan Maliye, 
2008'de uygulanacak 

karnesinde pekiyi 
olan not ihracat 
artışıdır." dedi. 
Temmuz ayı ihra
catında ilk sırayı, 
1 milyar 818 milyon 
dolarla otomotiv 
sektörü aldı.
Hazır giyim ve kon
feksiyon sektörü ise 
1 milyar 446 milyon 
dolarla ikinci sırada.
Yıllık 97 milyar dolar
lık ihracatın 84 milyar 
dolarlık bölümünü 
sanayi sektörü 
gerçekleştirdi. 

politikaları da belirle
di. 2008'de de mali 
disipline titizlikle 
uyulacak.
Kamu kesiminde 
ücret ve aylıklar, 
ekonomik durum ve 
fiyat istikrarı göz 
önünde bulunduru
larak belîrfenecek. 
İşsizlik ödeneğine 
hak kazanma 
koşulları kolay
laştırılacak, ödenek 
miktarı artırılacak ve 
yararlanma süresi 
uzatılacak.

Ankara İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, yaşanan 
su sıkıntısı 
nedeniyle okullarda
ki su depolarının 
durumuna ilişkin 
bir rapor hazırladı. 
Rapora göre, 
Ankara'nın 8 merkez 
ilçesindeki devlet 
okullarından 
350'sinin su deposu 
bulunmuyor. 
Bazı okulların su 
depolarında da 
küçük hasarlar 
olduğu belirlendi. 
Bu hasarların en 
kısa zaman içinde 
giderileceği 
kaydedildi. 
Okulların Geç 
Açılması Konusu 
Netlik Kazanmadı 
Bu arada,

Yabancılar ekonomiye güveniyor
Türkiye'deki yabancı 
yatımcıların ekono 
miye yönelik olumlu 
beklentileri sürüyor.
Yabancı yatırım
cıların önemli 
bölümü, Türkiye'de 
yeni yatırım hazır
lığında olduklarını 
bildirdi.
Uluslararası Yatırım 
cılar Derneği'nin 
araştırması, 
Türkiye'deki yabancı 
yatırımcıların 
ekonominin gele-

Ankara'daki su 
sıkıntısı nedeniyle 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na 
okulların bir ay 
geç açılmasına 
yönelik resmi bir 
başvuru yapılmadı. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, bir 
ayı telafi edecek 
bir program 
uygulanabilirse, 
okulların geç açıl
masına olumlu 
bakabileceklerini 
bildirmişti.
Hüseyin Çelik, böyle 
bir zaruret doğması 
halinde sömestr 
tatilini kısaltmak ya 
da ders saatlerini 
artırma yolunun 
seçilebileceğini 
kaydetmişti.

ceğine yönelik 
iyimserliğini 
ortaya koydu 
Araştırmaya göre, 
yatırımcıların yüzde 
84'ü önümüzdeki 6 
ayda ekonomik 
istikrarın aynen 
devam edeceği 
ya da daha iyi 
olacağı görüşünde. 
Yabancıların Türk 
ekonomisine ilişkin 
iyimserliği yatırım 
planlarına da 
yansıdı.

KRŞCDC BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset 
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İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Bursa’da Gıda Araştırma Merkezi
her türlü gıdanın röntgenini çekiyor

CHP Gençlik Kollan 
üyelerinden SarıgüPe tepki

Her türlü gıda 
maddesinin, gerek 
üretim, gerekse 
ithalat, ihracat 
amacıyla Türkiye'ye 
giriş çıkışında 
sağlık koşullarına 
uygun olup 
olmadığının kontrol 
edildiği Bursa 
Gıda Kontrol ve 
Merkez Araştırma 
Enstitüsü, Avrupa 
Birliği (AB) 
standartlarını 
yakalamayı 
amaçlıyor. 
Gıda, yem, su ve 
su ürünleri ile 
ambalaj maddelerinin 
fiziksel, kimyasal, 
katkı-kalıntı, 
mikrobiyoloji ve 
mikotoksin analiz
lerinin yanı sıra, 
genetiği değiştirilmiş 
ürünlerin tespiti 
çalışmalarının da 
yapıldığı, 
Bursa Gıda Kontrol 
ve Merkez Araştırma 
Enstitüsü, 
sunduğu üst düzey 
hizmet kalitesi 
ile uluslararası 
arenada da

kabul görüyor. 
2004'te, Türk 
Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK) 
tarafından TS EN 
ISO/IEC 17025:2000 
standardına göre 
’akredite' edilen 
Bursa Gıda 
Kontrol ve Merkez 
Araştırma 
Enstitüsü, aynı 
zamanda, 
Türkiye'nin tek 
gıda araştırma 
enstitüsü 
unvanına da sahip 
bulunuyor.
Her türlü gıda 

maddesinin 
TSE standartları, 
Gıda Kodeksi 
kriterleri ve 
Avrupa Birliği (AB) 
normlarına göre 
analizini 

yaptıklarını belirten 
Bursa Gıda 
Kontrol ve Merkez 
Araştırma 
Enstitüsü Müdürü 
Kemal Bayraktar, 
bulunulan talep 
ve gelişen koşullara 
göre akreditasyon 
kapsamlarını sürekli 
genişlettiklerini 
söyledi.

Şişli Belediyesi'ne 
giderek 
Başkan Mustafa 
Sarıgöl'e 
tepki gösteren 
CHP Gençlik Kolları 
üyesi bir grup ile 
belediye önünde 
toplanan bir başka 
grup arasında 
arbede yaşandı. 
Şişli Belediye 
Başkanlığı 
binasına gelen 
CHP Bayrampaşa 
ilçe Gençlik 
Kolları Başkanı 
Öztürk Hocaoğlu 
başkanlığındaki 
yaklaşık 40 kişilik 
grup, Sarıgül'e 
bir mektup sunmak 
istediklerini dile 
getirdiler. 
Bir belediye 
görevlisi 
tarafından 
binadaki CHP 
odasına alınan 
Hocaoğlu ve 
beraberindekiler, 

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

burada Şişli 
Belediye Başkan 
Vekili Eyüp 
Birgün'e mektubu 
sundular.
Hocaoğlu ve 
beraberindekiler, 
çıkışta basın 
açıklaması yapmak 
istediler.
Hocaoğlu'nun 
konuşması bu 
sırada dışarıda 
toplanan 
70-80 kişilik 
başka bir grubun 
"Baykal istifa”, 
"Sevigen istifa” 
şeklindeki slogan
larıyla kesildi. 
Basın açıklamasını 
gerçekleştiremeyen 
Hocaoğlu ve 
beraberindekiler, 
belediye binası 
önünden 
ayrılmaya başladı. 
Belediye binasının 
yaklaşık 150 
metre ilerisinde ise 
Hocaoğlu ve 

beraberindekiler 
ile belediye binası 
önünde toplanan 
gruptan birkaç 
kişi arasında 
yumruklaşmaya 
varan arbede 
yaşandığı görüldü. 
Bu arada CHP 
Gençlik Kolları 
üyeleri tarafından 
Sarıgül'e sunulan 
mektupta, 
Sarıgül'ün 
seçimlerde CHP'nin 
aleyhine çalıştığı 
ve özellikle 
Şişli'de diğer 
partilere destek 
verdiği 
savunularak, 
"Partiyi bölmeye, 
parçalamaya, 
altını oymanıza 
izin vermeyeceğiz.
Bizler, CHP'li 

gençler artık 
CHP'den elinizi 
çekmenizi istiyoruz" 
görüşü dile 
getirildi.

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
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il Uluslararası Hata Semineri başladı Rüştii’den çarpıcı açıklamalar
Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) 
Merkez Hakem 
Kurulu'nun (MHK) 
düzenlediği 47. 
Uluslararası Hakem 
Semineri başladı. 
Maslak'taki Sheraton 
Oteli'nde gerçek
leştirilen seminere 
Türkiye'den 36 Süper 
Lig, 9 FIFA yardımcı, 
2 bayan FIFA, 4 ba 
yan FIFA yardımcı 
olmak üzere 51 hake 
min yanı sıra yurt- 
dışından Azerbaycan, 
Yunanistan, 
Arnavutluk, Almanya 
ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nden 
(KKTC) 13 yabancı 
konuk katılıyor. 
Seminerde UEFA 
Asbaşkanı Şenes 
Erzik, TFF Başkanı 
Haluk Ulusoy, MHK 
Başkanı Hilmi Ok, 
Tahkim Kurulu Baş 
kanı Türker Arslan, 
Amatör Kulüpler 
Konfederasyonu 
Başkanı Orhan Saka, 
Konyaspor Kulübü 
Başkanı Ahmet Şan, 
Bursaspor Kulübü 
Başkanı Ali Karasu 
ve Vestel Manisaspor 
Kulübü Başkanı 
Haluk Çubukçu da 
hazır bulundu.

Yıldırım yeni sezon için endişeli
Fenerbahçe Kulübü 
Başkanı Aziz Yıldı 
rım, "Bugüne kadar 
olduğu gibi profesy
onel futbol takımımı
zla elde edilen başa 
rılar bundan sonra 
da her Fenerbahçe 
linin göğsünü kabar
tacak cinsten olacak
tır" dedi.
Aziz Yıldırım, Fener 
bahçe Kulübü'nün 
aylık resmi yayın 
organı Fenerbahçe 
dergisinin ağustos 
sayısında yer alan 
yazısında, sarı- 
lacivertli camiaya 
umut dolu mesajlar 
verirken, geçen yıl
larda çözülemeyen 
bazı sorunların yeni 
sezona büyüyerek 
devrinden duyduğu 
endişeyi dile getirdi. 
Yıldırım, şunları 
kaydetti: 
"Yeni bir sezona 
daha önümüzdeki 
günlerde başlamak 
üzereyiz. 100 yıllık 
süreçte olduğu gibi, 
Türkiye'deki lig 
şampiyonluğunun 
mücadelesinin yanı 
sıra, Şampiyonlar 
Ligi'nde de tutun
abilmek için zorlu 
maçlar oynaya

Seminerin açılışında 
bir konuşma yapan 
MHK Başkanı Hilmi 
Ok, Riva kampında 
denedikleri telsiz 
kulaklık ve UEFA'da 
uygulanan hakemlere 
mentörlük sistemini 
en kısa zamanda ha 
yata geçireceklerini 
belirterek, "Riva kam
pında telsiz kulaklık 
sistemini denedik. 
Çok da başarılı oldu. 
En kısa sürede telsiz 
kulaklık sistemini 
uygulamaya başlaya
cağız. FIFA'nın bu yıl 
yeniden düzenlediği 
oyun kuralları kitabı
na hakemlerin maç 
yönetimleriyle ilgili 
koyduğu ek talimatlar 
nedeniyle yeni sezon
da daha farklı hakem 
kararları görülebile
cek. Hakemin futbol 
bilgisi de olması 
gerekir. Bu nedenle 
kampta hakemlerimizi 
de maçlarda oynat
tık" diye konuştu. 
Hakem hatalarının 
asgariye indirilme 
sinde en önemli göre 
vin MHK'ye düştüğü 
nü ifade eden MHK 
Başkanı Ok, "Biz tüm 
takımlara eşit davra 
nacağız. Zor koşullar
da görev yapmayı 

cağımız bir dönemin 
içine giriyoruz.
Bugüne kadar 
olduğu gibi profesy
onel futbol takımımı
zla elde edilen 
başarılar bundan 
sonra da her 
Fenerbahçelinin 
göğsünü kabartacak 
cinsten olacaktır. Bu 
düşünceye benim ve 
yönetim kurulundaki 
diğer arkadaşlarımın 
da inancı tamdır." 
"Ancak, bu yeni 
sezona üzülerek 
ifade ediyorum ki, 
geçen yıllarda 
çözülemeyen sorun
ların bu sezona 
büyüyerek devral
masıyla başlıyoruz. 
Bu sorunlar, Fener 
bahçe'nin değil, tüm 
spor kulüplerimizin 

herkese göstere
ceğiz. Federasyon 
yönetiminden gele
cek destek de bizleri 
cesaretlendirecek. 
Federasyon başkanı 
mız Haluk Ulusoy ve 
UEFA Asbaşkanımız 
Şenes Erzik'i mahcup 
etmeyeceğiz" dedi. 
ULUSOY: 
"HEDEFİMİZ 
FUTBOLUN 
KALİTESİNİ 
ARTIRMAK" 
TFF Başkanı Haluk 
Ulusoy ise, seminere 
İstanbul'daki kulüp
lerin başkanlarının 
katılmamasını eleşti 
rerek, "Beklentilerin 
yoğunlaştığı, sorum
lulukların arttığı, Türk 
futbolunun daha bü 
yük mesafeleri katet- 
meye çalıştığı yeni 
bir sezona giriliyor. 
Seminere Anadolu' 
dan 3 kulübümüzün 
başkanları katılmış, 
fakat İstanbul'dan 
hiçbir kulüp başkanı 
gelmemiş. Böyle bir 
hakem seminerine 
İstanbul'dan hiçbir 
kulüp başkanının 
katılmaması içler 
acısıdır. Tüm kulüp 
başkanlarım burada 
görmek isterdik" diye 
konuştu.

ortak sorunlarıdır" 
diyen Aziz Yıldırım, 
şu ifadeleri kullandı: 
"Maliye Bakanlığı, 
yepyeni bir uygula
ma ile transfer edilen 
futbolcuların kulüp
lerine ödenen bon
servis bedellerinden 
stopaj kesintisi yapıl
ması gerektiği yolun
da bir uygulama 
başlatmaktadır. 
Kanunlarda bu konu
da en ufak bir 
değişiklik olmaması
na, 1959 yılından 
beri kulüplerden 
bonservis stopaj 
kesintisi istenmeme
sine rağmen ve 
gene yıllardır 
çeşitli kurullarca 
yapılan vergi 
incelemelerinde 
hiçbir inceleme ele
manının 'kanunlarda 
bulunmadığı için' 
bonservis bedel
lerinden stopaj 
kesilmesi talebi 
olmamasına rağmen, 
bu yıl, bir inceleme 
elemanının aklına 
gelmesi ile yepyeni 
bir uygulama başla 
tılmış ve bu konuda 
kulüplerimizden 
vergi talep edilmeye 
başlanılmıştır.

Fenerbahçe'den 
Beşiktaş'a transfer 
olan milli kaleci 
Rüştü Reçber, 
"Beşiktaş'ı tercih 
etmem, içimdeki 
oynama isteğimden 
kaynaklandı" dedi. 
Rüştü, şöyle konuş
tu: "Bu konuda aslın
da hep şunu söyle 
dim. 'Ben oynamak 
istiyorum, çünkü 
Türk futboluna 
hizmet edebilecek 
gücü ve inancı hep 
taşıyorum' dedim. 
Beşiktaş da bu 
düşüncelerime 
uygun bir takımdı. 
Dolayısıyla Beşiktaş'ı 
tercih etmem de 
içimdeki oynama 
isteğimden kay
naklandı. Bunun 
arkasında herhangi 
başka bir neden ara
manın ya da başka 
şeyler konuşmanın 
pek anlamı yok. 
Ben sadece önümde 
Türk futboluna 
hizmet edebilecek 
yıllar olduğunu 
düşündüğüm için bu 
kararı aldım." 
Rüştü, 
"Fenerbahçe'de kalır- 
ScDT uy nayarnayîr- 
cağını mı düşün
müştün" şeklindeki 
bir soru üzerine de 
"Orada kamuoyuyla 
paylaşamayacağım 
bir takım gelişmeler 
vardı. Özellikle teknik 
direktör bazında bir 
takım sıkıntılarım 
oldu. Ben de açıkçası 
bu sıkıntılarla bir kez 
daha uğraşmak 
istemedim.
Barcelona'ya gidene 
kadar Fenerbahçe'ye 
9 sezon hizmet ettim. 
Aslında bu transfere

T| MA A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
SHREK 3 12.00 - 14.15 - 16.15
BEN SANA SÖYLEMİŞTİM 14.15 - 20.30
TUTKU SİNEMASI

(Rezervasyon Tel î 513 64 06)
SIRADIŞI SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 * 18.00 - 20.30
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hem Fenerbahçe'nin 
çok sevinmesi hem 
de Türk futbol cami
asının gurur duyması 
gerekirdi, ama bun
ların hiçbiri olmadı. 
Akabinde geri 
döndüğümde ise 
negatif bir takım 
düşüncelerle 
karşılaştım. Diğer 
yandan 
Fenerbahçe'ye yap
mış olduğum hizmet
leri bilen insanlar da 
bana her zaman 
saygı duydu" diye 
konuştu.
Rüştü Reçber, 
"Beşiktaş'a imza 
attın, ama 'Ben hala 
Fenerbahçeliyim' 
diye bir söz ettin. Bu 
sözün ortaya 
çıkardığı tepkilerin 
ardından şimdi de 'İyi 
ki söylemişim' diyor 
musun, yoksa piş
man mı oldun" şek
lindeki bir soruya şu 
yanıtı verdi: "Olaya 
iki farklı açıdan bak
mak gerek. Birincisi, 
uzun yıllar hizmet 
ettiğim ve gerçekten 
de bütünleştiğim bir 
kulüp vardı. Bundan 
sonraki yıllarda da 
bu durum devam 
edecek. Orada emek 
verdim, hizmet 
verdim ve dolayısıyla 
da işmimi oradaki 

insanların yüreğine 
kazıdım. Bir de diğer 
boyuttan bakmak 
lazım. Oynamış 
olduğum her kulüpte, 
karakterimle, yetene 
ğimle, bilgi ve beceri
lerimle tam anlamıyla 
hizmet eden bir 
insanım. Şu anda 
Beşiktaş’tayım ve 
saymış olduğum 
özelliklerimi burada 
göstereceğim.
Tabii Beşiktaş cami
ası ilk etapta bu tip 
olaylardan dolayı 
burkulabilir, ama bir 
kere ben milli bir 
oyuncuyum. Ümit 
Takım dahil, 15 yıldır 
milli takımlara hizmet 
ediyorum. Bayrağı 
her yerde temsil 
eden bir oyuncuyum. 
Bir büyük camiadan 
bir başka büyük 
camiaya geçmemin 
iki takımın 
taraftarları açısından 
da bir sıkıntıya 
yol açacağını 
sanmıyorum. Şu ana 
kadar da Beşiktaş 
camiası, yöneticisi, 
futbolcusu ve 
taraftarıyla beni 
kabul ettiğini gös
teriyor. Ben de per
formansımla bu 
insanlara karşılığını 
vereceğimi 
düşünüyorum."
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Yüksek tansiyon hastalarına öneriler iilgisavartla bağımlılık tehlikesi
Aşırı sıcakların 
geri gelmesi, 
hipertansiyon hasta
larının sağlığını 
olumsuz etkiliyor. 
Hipertansiyon, kan 
basıncının sağlık 
açısından sakıncalı 
olan değerlere yük
selmesiyle ortaya 
çıkıyor. Acıbadem 
Bursa Hastanesi'n 
den Kardiyoloji 
Uzmanı Dr. Cem 
Heper, hipertansiyon
da, kan damarlarının 
kan basıncını ayarla
ma görevini yapa
madığını belirterek, 
ısı artışlarına karşı 
hastaların sık sık 
duş almasını önerdi. 
Hipertansiyon ısı 
ayar mekaniz
malarının çalışmasını 
bozan en önemli 
dolaşım sistemi 
hastalıklarından biri. 
Bu nedenle ısı artışı
na bağlı olan sorun
lar, hipertansiyonlu- 
larda çok daha sık 
görülüyor. Dr. Cem 
Heper, hipertansiyon 
hastalarının her 
hangi bir sağlık 
sorunu ile karşılaş
madan önce, kendi 
vücut özellikleri ve 
kullandığı ilaçların 
etki mekanizmaları ile 
ilgili gerekli bilgileri / 
doktorlarından öğren
meleri gerektiğini 
belirtti.
GÜNEŞ GİDİNCE

EGZERSİZ YAPIN 
Hipertansiyon hasta
larının aşırı sıcaklar
da laması gereken 
önlemleri anlatan 
Dr. Cem Heper, 
bunları şöyle sıraladı: 
- Terlemeyi 
önlemeyen hafif 
ve pamuklu 
giysiler giyin 
- Bol sıvı almaya 
özen gösterin 
- Özellikle öğle 
saatlerinde açık 
havada güneş altında 
kalmamaya çalışın 
- ilaçlarınızı 
düzenli kullanın 
- Akşam veya sabah 
serinliğinde düzenli 
egzersizlerinize 
devam edin 
- Sık sık duş almaya 
özen gösterin 
AŞIRI SICAKLARDA 
İLAÇLARI 
AKSATMAYIN 
Kan basıncının ani 
yükselmelerinde en 
yakın acil servise 
veya hastanın 
hekimine ulaşılması 
son derece önem 
taşıyor. Zaman kay
betmek, istenmeyen 
olaylara neden ola- 
biliyor. Bilinçsiz 
kullanılan tansiyon 
düşürücü ilaçlar, kalp 
krizleri veya böbrek 
yetmezlikleri gibi 
hayatı tehlikeye 
sokucu sonuçlara yol 
açabiliyor. Bu neden
le hekim tavsiyesi

olmadıkça ilaç 
kullanılmamasında 
yarar var.
Hastanın taşınması 
veya gelecek ilk 
yardım beklenirken 
serinletilmesi ve din- 
lendirilmesi en iyi 
yardımdır. Isı artışı 
olan günlerde 
ilaçların düzenli 
kullanılması büyük 
önem taşıyor. İlaç 
yeterli gelmiyorsa, 
hekimin hastayı 
değerlendirmesi 
ve tedavisini bulgu
larına göre ayarla
ması gerekiyor. 
ANİ SICAKLIK 
DEĞİŞİMİ DE

Kullanılan ilaçlar ile 
hipertansiyon arasın
da yakın bir ilişki var. 
Hipertansiyonu oluş
turan mekanizmalara 
göre hastalık 3 gruba 
ayrılıyor: 
1-Su tutulumunun ön 
planda olduğu hiper

tansiyon 
2-Sinirsel etkinlik 
artışının ön planda 
olduğu hipertansiyon 
3- Hem su tutulumu
nun, hem de sinirsel 
etkinlik artışının bir 
arada olduğu hiper
tansiyon.
Şu ve tuz atılımının 
arttığı havalarda, su 
ve tuz atılımmı etk
ileyen ilaçları kul
lananların dikkatli 
olması gerektiğini 
belirten Dr. Cem 
Heper, “Bu gruptan 
ilaçlar kullananların 
susuz kalmamaya 
dikkat etmeleri özel
likle önemlidir. Sıcak 
krampları, halsrzılrk w 
kan basıncındaki 
düşmeler sıvı kay
bının fazla olduğunu 
gösteren son derece 
önemli bulgulardır. 
Bu durumlarda 
hemen doktorunuza 
başvurmanız önemli” 
diye konuştu

Hacettepe Üniver
sitesi Çocuk Ruh 
Sağlığı ve Hastalık 
lan uzmanı olan, 
aynı zamanda Çocuk 
ve Gençlik Ruh Sağ 
lığı Derneği Başkan 
lığı görevini sürdü 
ren Prof. Dr. Füsun 
Çuhadaroğlu Çetin, 
bilgisayar ve inter
netin, kumar gibi 
bağımlılık yaptığına 
işaret ederek, bu 
konuda ailelere 
önemli görevler 
düştüğünü kaydetti. 
Günümüzde çocuk
ları etkisi altına alan 
ve ciddi sağlık prob
lemlerine neden olan 
bilgisayar ve inter
netin çocuklar 
üzerinde etkileri 
üzerine açıklamalar
da bulunan Prof. Dr. 
Çetin, bilgisayar 
bağımlılığının hem 
fiziksel hem de ruh
sal gelişim açısından 
önemli etkileri bulun
duğunu söyledi. 
Çocukların çoğunun 
bilgisayar başına 
oyun oynamak için 
oturduğunu ve bu 
oyunların çok uzun 
süre devam ettiğine 
işaret eden Çetin, 
"Aynı pozisyonda 
saatlerce oyun 
oynanması hem 
kasları, hem kemik 
yapısını etkiliyor. 
Çocukların oturduk
ları yer, hele eğri bir 
yerse, gelişme 
çağından oldukları 

için omurlarının 
gelişmesi ve kas sis
teminde aksaklıklara 
ve gelişim bozukluk
larına yol açma riski 
oluşabiliyor" dedi. 
Çocuklarda ve ergen 
yaş grubunda bil
gisayar bağım
lılığının daha çok 
görülen bir durum 
olduğunu vurgu
layan Çetin, şunları 
kaydetti: "Çocuk lar 
eğer, işlerini ve ders
lerini bırakma dere
cesinde kendisini 
bilgisayara kaptırıy- 
orsa ve bilgisayarın 
başında kalkamıyor- 
sa, o zaman bir ba 
ğımlılık durumu 
geliştiğini kabul 
ediyoruz. Tıp kitap 
larında bunun tanımı 
yapılmış değil ama 
bu konuyla ilgili 
araştırmalar bütün 
dünyada yapılıyor. 
Yurt dışında olduğu 
gibi bizde de çalış
malar var. Klinik 
deneylerimizden de 
gördüğümüz, bazı 
çocuk ve gençlerde 
gerçekten bir bilgisa
yar bağımlılığı var. 
Bilgisayar bağımlılığı 
da kumar gibi. Özel
likle çocukların bil
gisayar başında çok 
vakit geçirmelerini 
ve şiddet içeren 
oyunlar oynamasının 
psikolojik etkilerini 
de görüyoruz. 
Bilgisayar sanal bir 
dünya oluşturuyor”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 51312 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 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 1212
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığ ı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

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

B
, '■

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

■
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
2 Ağustos 2007 Perşembe 

İNCİ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No :5

Tel: 513 Ol 64 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2817 

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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o ö«ı fi»Kart Ilköğd ™ 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

i

OKULUMUZUN
YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER

ANASINIFI
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF
8. SINIF

3.750 YTL
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 

sîzlere en yakin 
özel okuluz

Tel: 513 50 84
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, aıcıyı 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..

Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.
Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.k12.tr1 I

Buyukşehır Beledıyespor, geleceğin öğretmenlerim yetiştiriyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor, 
10 branşta Türk 
sporuna yeni 
yıldızlar yetiştirirken, 
üniversitelerin spor 
akademilerinin giriş 
sınavlarına katılacak 
lise son sınıf öğrenci
lerini de eğitiyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
ve Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
Başkanı Muammer 
Subaşı, liseyi bitiren 
ve Türkiye genelinde
ki çeşitli üniver
sitelerin spor akade
milerine girmek 
isteyen öğrencilere 
yönelik kendilerine 
ait spor tesislerinde 
eğitim verdiklerini 

açıkladı. Yaklaşık 
5 ay boyunca haf
tanın 6 günü 10 çalış
ma yaparak hazırlık
ları sürdürdüklerini 
kaydeden Subaşı, 
35 bayan 40 erkek 
öğrenciyi sınavlara 
hazırladıklarını 
belirtti. Subaşı, 
“Çalışmalarımızı 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Hikmet 
Şahin’in ‘İnsana 
yapılan yatırım en iyi 
yatırımdır’ görüşü ve 
desteği doğrultusun
da, başta Uludağ 
Üniversitesi olmak 
üzere Kütahya, 
Çanakkale, Denizli, 
Afyon, Eskişehir, 
Bolu ve Konya 
illerindeki üniver-, 
sitelerin yetenek

sınavlarına göre 
sürdürüyoruz. 
Amacımız gele 
ceğin eğiticilerini 
yetiştirmektir. 
Burada bizimle 
birlikte çalışan tüm 
öğrencilerimizin 
sınavı kazanacağına 
inanıyorum.” dedi.

Subaşı, geleceğin 
öğretmenlerini 
yetiştirmekten 
büyük mutluluk 
duyduklarını belirtti. 
Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
Müdürü Mahmut 
Turunç, öğretmenler 
Mesut Öztürk, Soner

Yıldırım ve Güner 
Altun’un da katıldığı 
toplantı sonrasında 
Subaşı, öğrencilerin 
eğitimlerini izledi. 
Bu arada, üniver
sitelerin spor akade
milerine yönelik 
sınavların 13 Ağustos 
Pazartesi günü 

başlayacağı ve 
20 Eylül Perşembe 
gününe kadar devam 
edeceği bildirildi. . 
Uludağ Üniversite- ■ 
si’nin sınavları ise 1 
3 Eylül Pazartesi ile 
7 Eylül Cuma 
tarihleri arasında 
yapılacak.

Türk halkı radyo dinliyor İstanbul’a yağmur müjdesi

Türkiye’de radyo din
leme oranının yüzde 
71 olduğu bildirildi. 
En fazla dinleyici 
kitlesini yüzde 75’lik 
bir oran ile 21-30 yaş 
grubunun oluştur
duğu belirlendi 
Türkiye'de radyo din
leme oranının yüzde 
71 olduğu bildirildi. 
Ipsos KMG tarafın
dan hazırlanan ve 
radyo dinleme 
alışkanlıklarına 
ilişkin veriler içeren 
"Radyo Paneli"nin 
sonuçlarına dair 
yapılan açıklamada, 
son bir yılda 
genel nüfus 
içinde radyo 
dinleme oranının 
yüzde 71 olarak 
gerçekleştiği ve 
internet/cep 
telefonlarından 
radyo dinleyenlerin

sayısının giderek 
arttığı kaydedildi. 
Radyo dinleme 
oranlarının kadınlar 
için yüzde 75, 
erkekler için yüzde 
66 seviyesinde 
olduğu belirtilen 
açıklamada, radyo 
dinleyici kitlesinin 
ortalamanın 
üstünde bir oranda 

eğitimli kişilerden 
oluştuğu, en fazla 
dinleyici kitlesini 
yüzde 75’lik bir oran 
ile 21-30 yaş grubu 
nun oluşturduğu ve 
yaş seviyeleri yük
seldikçe radyo din
leme oranlarının 
azaldığına dikkat 
çekildi.
Araştırmaya göre, 

meslek grupları 
açısından 
bakıldığında dinle 
yiciler arasında 
işverenler ve ev 
hanımlarının ortala
manın üzerinde bir 
dinleme oranıyla öne 
çıkarken, en yüksek 
dinlemenin öğlen 
11.00-13.00 saat dili
mi arasında olduğu 
kaydedildi. Ipsos 
KMĞ Tüketici 
Panelleri ve Medya 
Koordinatörü Kıvanç 
Bilgeman, araştırma 
sonuçlarına ilişkin 
değerlendirmesinde, 
radyo dinleyici 
kitlesinin "nitelikli 
tüketici" grubunda 
yer aldığınına işaret 
ederek, reklam 
konusunda radyonun 
hala hak ettiği yere 
gelmeye çalıştığını 
vurguladı

Türkiye’nin kuzeyine 
Balkanlar üzerinden 
serin hava ve yağış 
geliyor. İstanbul’da 
gök gürültülü 
sağanak yağış etkili 
olacak. Bu nedenle 
vatandaşlar, yer yer 
oluşabilecek su 
baskınlarına karşı 
uyarılıyor.
Kuraklığın etkili 
olduğu ve barajların 
doluluk oranlının 
hızla düştüğü Türki 
ye’nin kuzeyinde, iki 
gün sağanak yağ
mur görülecek. 
Dün gece Marmara 
Bölgesi, Bati 
Karadeniz, Ankara,

MİM ABONE OLDUNUZ MU?
■ınııııııımııııııııı'ııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Eskişehir çevrelerin I 
de yağmur etkili 
olmaya başladı.
Dün Marmara 
Bölgesi’nde, bugün I 
ise Karadeniz’de 
özellikle Bolu-Kasta ] 
monu-Sinop araşiti-1 
da şiddetli yağış 
bekleniyor. Bu 
nedenle vatandaşlar, 
yer yer oluşabilecek 
su baskınlarına karşı 
uyarılıyor. Yağış, 
Cuma günü de 
Doğu Karadeniz’de 
etkili olâcak.
Yağışlı bölgelerde 
sıcaklık, mevsim 
normallerinin altına I 
inecek.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr1
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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2 yaşındaki çocuk, 
amcasının yıkadığı 

kamyonetin altında kaldı 
2 yaşındaki bir kız çocuğu, amca 
sının yıkarken yanlışlıkla kontak 
anahtannı çevirip hareket ettirdiği 
kamyonetin altında kalarak haya 
tını kaybetti. Haberi sayfa 4’de

8 Ağustos günü başlayacak ve 4 gün sürecek olan 
Yaz Şenliklerine Haluk Levent damgasını vuracak

W Ha Yaz Şenlikleri telıro
Bu yıl 7. ncisi düzenlenen Küçük 

Kumla Yaz Şenliklerinin 8 Ağustos 
2007 Çarşamba günü başlayacağını 
söyleyen Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, tiyatro gösteri
lerinin de yapılacağını bildirdi. 
Şenliklerin ilk gününde "Dikkat Aile 
Var” adlı tiyatro oyunu sahnelenirken, 
11 Ağustos 2007 Cumartesi günü Rock 
müziğinin sevilen isimlerinden Haluk 
Levent, Altay Sitesi önünde düzenle
nen şenliklerde Kumlalı hayranları ile 
buluşacak. Haberi sayfa 5’de

Yatak odasının camını 
açık bırakınca 

bileziklerinden oldu
Açık bırakılan yatak odası penceresin
den giren hırsız, ev sahibine ait 7 adet 
altın bilezik, 1 adet kilitli altın bilezik, 1 
adet çocuk bileziği ve 3 adet çeyrek 
altını çalarak, kayıplara karıştı. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 
açıklamalarda, açık bırakılan kapı ve 
pencerelerin hırsızlara davetiye 
çıkardığı belirtilmişti. Haberi syf 2’de

Bursa’da acemi şoför operasyonu
Bursa'da polis tarafından gerçekleştin 
len Acemi Şoför Operasyonu çerçeve 
sinde gözaltına alınan 105 kişi hakkın
da, toplam 655 yıla kadar hapis tale 
biyle Ağır Ceza Mahke mesi'ne dava 
açıldı. Haberi sayfa 2’de

Çek Şoku
Gemlik Körfez Gazetesinde 2 Eylül 2006 

günü yayınlanan manşet haberimiz “Gemlik’te 
çek şoku” idi.

İlçemizdeki büyük bir bankanın müşterileri 
ne ait çeklerin çalıntı veya sahtelerinin piyasa 
larda dolaştığını duyurmuştuk.

Çeklerle ilgili olarak mağdur durumdaki bazı 
çek sahibi görünen kişiler Savcılığa başvurarak 
suç duyurusunda bulunmuşlardı.

Haberimizin üzerinden yaklaşık 11 ay geçtik
ten sonra geçtiğimiz hafta cuma günü, Bursa 
Hakimiyet Gazetesi aynı haberi manşetine 
taşıdı. Bir de çekleri çalınanların listesini yayın
ladı. Devamı sayfa 5’de

Bankamatik faresini sinyal ele verdi
ATM cihazına kart sıkışması için konulan düzenek bulundu. 3’de

“Çocuğunuzu 
bilgisayarla 

başbaşa 
bırakmayın” 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Şube Müdürlüğü 
yetkilileri yaptıklarını 
açıklamada, 
çocukların bilgisayar 
kullanımıyla ilgili 
ola rak velileri 
sanal alem için 
uyarılarda bulundu. 
Haberi sayfa 3’de

i.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yatak odasının camını açık 
bırakınca bileziklerinden oldu

Toplumsal sorumluluk...
Bir arkadaşım var..
Müteahhit..
Ama sürekli araştıran geliştiren bir 

müteahhit..
Dönem içinde katı atık yönetimine 

girdi..
Çevre temizliğini iş edindi..
Şimdi yurt içinden ve dışından bir çok 

kentin temizliğini yapıyor..
Gemlik'te bunlardan biri..
GİNTEM'den söz ediyorum..
Bu arkadaşım çok gözü kara...
Deli dolu..
Lafını da esirgemez..
Ama yaptığı işe de sonuna dek sahip 

çıkar..
Bilimi ve teknolojiyi en son noktasına 

kadar arar bulur uygular..
Bilime ulaşır..
Bilgiye ulaşılması içinde her türlü 

özveride bulunur..
Arkadaşım sosyal sorumluklarını yerine 

getirmek ve toplumun aydınlanmasına 
katkıda bulunmak için de bir süredir etkin 
çalışmalar gösteriyor..

Çalışmalarına Güneydoğu'dan Bitlis'ten 
başladı..

Orada her ilçeye bir okul ilkesiyle yola 
çıktı.. t

İlk girişimi yaklaşık 1 yıl önce Ahlat 
ilçesinde eğitim ve öğretime açılan 
Sadullah Gencer Anadolu Lisesi'ydi..

Bölgenin sosyo-kültürel yapısını 
güçlendirmeyi amaçlayan Gencer, şimdi 
çıtayı daha da yükseltiyor..

Bilimi ve bilime dayalı öğretiyi esas 
alan bir okulun temelini atıyor..

Sadullah Gencer Bilişim Lisesi..
Yine Bitlis'de. Tatvan ilçesinde.
Türkiye'de..
Bursa'da..
Gemlik'te..
Sadullah Gencer'lerin sayısının artması 

ulusal kalkınmanın debisini arttıracak..
Öğrenen, aydınlanan, bilgilenen ve 

uygulay ı beyinleri üç beş çapulcu etk- 
ileyemeyecek kandıramayacak..

İşte o zaman...
(Jniter yapı korunacak..
İşte o zaman...
Laik.
Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin 

bayrağı sonsuza dek dalgalanacak..
İşte o zaman..
Toplumsal ayrışma ortadan kalkacak.
İşte o zaman..
Türkiye'de güneş doğudan doğmaya 

devam edecek..
Hem de ne güneş..
İçimiz ısınacak..
Yolumuz aydınlanacak..

KfiŞ€D€ B6Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafından 
yapılan açıklamalar 
dikkate alınmıyor. 
Gazetemizin 
dünkü sayısında 
yayınladığımız 
"Açık bırakılan 
kapı ve pencereler 
hırsızlara davetiye 
çıkarıyor" adlı 
haberimizin 
ardından yine 
Bursa'da hırsızlık 
olayları yaşandı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü yetkileleri

Bursa'da polis tara 
fından gerçekleştin 
len Acemi Şoför 
Operasyonu çerçe 
vesinde gözaltına alı
nan 105 kişi hakkın
da, toplam 655 yıla 
kadar hapis talebiyle 
Ağır Ceza Mahke 
mesi'ne dava açıldı. 
Alınan bir ihbar üze 
rine polisin 20 gün 
önce gerçekleştirdiği 
operasyonda, 2 ila 3 
bin YTL karşılığında 
sınava girmeden sah 
te belgelerle kamyon 
ve TIR ehliyeti

tarafından yapılan 
açıklamada, hırsızlık 
olaylarının yarısının 
sıcak havalarda 
açık bırakılan kapı 
ve pencerelerden 
kaynaklandığı ve 
gürültü çıkaracağı 
korkusuyla hırsızların 
kapalı kapı ve 
pencereleri kırmayı 
tercih etmeyecekleri 
hatırlatılarak, vatan
daşlar uyarılmştı. 
BİLEZİKLERİ 
ALIP KAYIPLARA 
KARIŞTI 

Bursa’da acemi şoför operasyonu
verdikleri iddia edilen 
sürücü kursu sahibi, 
müdürü, çalışanları 
ve sağlık kuruluna 
girmeden rapor ver 
diği öne sürülen bir 
doktor ile bu sayede 
ehliyet alan onlarca 
kişi hakkında işlem 
yapıldı. Adliyeye 
toplam 105 kişinin 
sevk edildiği Acemi 
Şoför Operasyonu ile 
alakalı Cumhuriyet 
Savcılığı'nın yürüt
tüğü soruşturma ise 
sona erdi.
Çete üyelerinin çevre

r™ * daireler * i$W «i
M GAYRİMENKUL DHMIK ve DEĞERLEME HI2MHLERIVEU 

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dubiex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okullarl'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri•

www.baytasinsaat.com 
Tel: 513 42 21 Fax:51317 94 

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
açık bırakılan yatak 
odası penceresinden 
giren hırsız, ev 
sahibine ait 9 adet 
bilezikle 3 adet 
çeyrek altını 
alıp kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, Konak 
Mahallesi Leylak 
Sokak üzeriride 
ikamet eden 
Tekin A. (38),'nın 
evine açık bırakılan 
yatak odası

penceresinden 
giren kimliği belirsiz 
kişi, ev sahibinin 
altınlarını çaldı.
Evde yapılan 
incelemede 7 adet 
altın bilezik, 
1 adet kilitli altın 
bilezik, 1 adet 
çocuk bileziği, 
3 adet çeyrek altın 
ve 1 adet altın 
nazarlığının 
çalındığı belirlendi. 
Polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

illerden de "Sınavsız 
ehliyet verdiklerini'' 
ifade edip, müşteri 
toplayarak sahte bel
gelerle devleti 39 bin 
58 YTL zarara uğrat
tıkları belirtilen 50 
sayfalık iddianame 
de, kurs yöneticileri 
ve çalışanları ile bir 
doktorun da araların
da bulunduğu 13 kişi 
hakkında "devleti 
dolandırmak", "evrak 
ta sahtecilik" ve 
"çete" suçlarından 
toplam 15'er yıla 
kadar hapis talebiyle

dava açıldı. Söz konu 
su kurstan sınavsız 
ehliyet aldıkları iddia 
edilen ve aralarında 
doktorlar ile bir avu 
katın da bulunduğu 
92 kişi ise "evrakta 
sahtecilik" suçundan 
5’er yıla kadar hapis 
talebiyle yargılana ’ 
cak. Haklarında top 
lam 655 yıla kadar 
hapis talep edilen 
tüm şüpheliler, önü 
müzdeki günlerde 2. 
Ağır Ceza Mahkeme 
si'nde hakim 
karşısına çıkacak.

İKİNCİ EL DAİRELER
SATILIK Dâire, Gemlik Migros karşısında, 

Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmam'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2

SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzarall, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2

SATILIK Daite, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzarall, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1.110 m2 
y KİRALIK Daire, Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzarall, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift aŞansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2

KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzarall, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
S KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı Otoparklı, 110 m2

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü 
yetkilileri, anne ve babaları uyarıyor.

“Çocuğunuzu bilgisayarla
başbaşa bırakmayın”

Yaz tatilinde 
çocukların 
odalarında bilgisa
yarla başbaşa 
kaldığına 
dikkat çeken 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Şube Müdürlüğü 
yetkilileri, çocukların 
bilgisayar 
kullanımıyla 
ilgili olarak 
velileri sanal 
alemden uyardı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü 
anne-babalara;

PTT’de sıra bekleyen gencin kira 
parasının yarısını kendi hesabına yatırdı
Bursa'da, PTT 
gişelerinde kira 
parasını yatırmak 
için sıra bekleyen 
genç kıza 'Size 
yardımcı olabilirim' 
diyen ön sıradaki 
şahsın, 400 YTL'lik 
paranın yarısını 
kendi hesabına

"Çocuğunuz 
odasına çekildi 
ve siz bilgisayarın 
başında ders 
çalıştığını

düşünüyorsunuz. 
Ama o odasında 
yalnız olmayabilir. 
Bir chat kanalında ise 
ya da bir Messenger

yatırdığı ortaya 
çıktı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Atatürk Caddesi 
üzerindeki 
Heykel PTT

şubesinde kira 
parasını yatırmak 
için sıra bekleyen 
Tuğçe E. (18)'nin 
yanına, ön sırada 
bekleyen bir 
kişi gelerek 
'size yardımcı 
olabilirim' dedi. 
Bunun üzerine

Bankamatik faresini sinyal ele verdi
Orhangazi’de, bir 
bankaya ait 
ATM'den gelen 
uyarı sinyalinden 
şüphelenen 
güvenlik görevlisi, 
terminal 
yakınlarındaki 
bankamatiğe

gittiğinde, 
üzerine kart 
sıkıştırmak için 
konulan 
düzeneği buldu. 
ATM'deki düzenek 
üzerine harekete 
geçen Orhangazi 
İlçe Emniyet

Havaya ateş edince 
gözaltına alındı

Bursa'da, havaya 
kuru sıkı tabanca ile 
ateş eden yaşlı kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Maltepe 
Mahallesi'nde

havaya kuru 
sıkı tabanca ile 
ateş eden 
Abdullah A. 
(60), vatandaşların 
ihbar etmesi 
sonucu polis tarafın
dan yakalanarak 
gözaltına alındı. 

kullanıcısı ise ve 
çevrimiçi ise bilin 
ki odasında yalnız 
değildir. İnternet 
teknolojisiyle 
birlikte organize 
suç örgütleri, 
terör örgütleri, 
uyuşturucu örgütleri 
interneti aktif 
olarak özellikle 
haberleşme ve 
eleman bulma 
amacıyla kullanmaya 
başladılar.
En çok kullandıkları 
araçlar chat 
kanalları ve 
forum sayfalarıdır." 
ikazında bulunuyor.

Tuğçe E., 400 YTL 
parayı yatırması 
için şahsa verdi. 
Elindeki kitapları 
Tuğçe E.'ye 
veren şahıs, bir 
süre sonra parayı 
yatırdığını 
söyleyerek 
PTT'den ayrıldı.

Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler, 
MOBESE kamera 
sisteminin 
kayıtlarını inceledi. 
Kontrolde, düzeneği 
yerleştiren kişinin 
kullandığı araç tespit 
edildi.

Şahsın kimliğinin 
tespiti için geniş 
çaplı araştırma 
başlatıldı.
Polis, otomobille 
ATM'den uzaklaşan 
bankamatik 
faresini her 
yerde arıyor.

Sofra bezi vakasına AIHM’den 
13 bin Euro tazminat

Bursa'da balkondan 
sofra bezi silkelediği 
gerekçesiyle dayak 
yediğini, suçluların 
af sebebiyle cezasız 
kaldığını, açtığı 
tazminat davasından 
ise sadece 350 YTL 
verildiğini iddia eden 
ev .hanımı, Türkiye'yi

adil yargılama yapıl
madığı gerekçesiyle 
AİHM'e şikayet etti. 
9 yıl süren 
hukuk mücadelesinin 
ardından AİHM, 
dostça çözüm 
olarak 13 bin euro 
tazminatta 
karar kıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YauYORUM

Şişman çocuklar...
Çocuk ve gençlerin fazla kilo problemi 

büyümeye devam ediyor. Çocuklar, eski
sine göre daha fazla şeker, yağ ve tuz 
tüketiyor.

Tükettikleri besinler tıka basa (yağların 
en zararlıları) doymuş ve trans-yağlarla 
dolu.

Elli yıl öncesinin çocuklarına oranla çok 
daha fazla şeker tüketiyorlar. Bir şişe 
meşrubatta, bir kutu kolada neredeyse 15 
küp şeker var ve bir çocuğun günlük şeker 
tüketimi yarım kiloya yaklaşıyor.

196O’lı yıllarda bir şişe meşrubat, 200- 
220 mİ civarındaydı, şimdi dev boyları söz 
konusu olduğunda 2 litreye kadar çıkabili 
yor.

Televizyon reklamları, sürekli çocuk ve 
gençlere yemelerini, içmelerini öneriyor.

Bir saatlik televizyon izleme süresinde 
çocuk ve gençler, ortalama 15-20 dakika 
besin maddesi reklamı izlemek zorunda 
kalıyor.

Üstelik bu besinlerin çoğu,sucuk, sosis, 
margarin, hamburger, bisküvi, cips,gofret, 
şekerleme gibi sağlığa yarardan çok zarar 
veren sağlıksız şeyler.

Daha da kötüsü, bu ürünler aileler ve 
çocuklara "akıllarını geliştirmek","beyinleri
ni güçlendirmek", bedenlerini desteklemek, 
bağışıklıkları artırmak için yararlı deniyor.

Onlara yemeleri için önerilen besinler 
arasında ne portakal, elma, kiraz, erik; ne 
de marul, domates, fasulye veya kabak var. 
Dayatılan besinler katma değeri yüksek, 
kalorisi şişmiş, vitamin ve mineral fakiri 
hazır ürünler:

Cipsler, brovvniler, kalorisi ikiye-üçe kat
lanmış çikolatalı bisküviler, kolalı içecek
ler...

Çocuk ve gençlerin beslenmesinde ev 
yemeklerinin hiçbir önemi kalmadı. Sabah 
kahvaltılarını çoğu kez servislerde veya 
okullarda yapıyorlar.

Öğle yemekleri okul kantinlerinin fast- 
food yiyecekleri ve şekerli içecekleri ya da 
okul idaresinin dışarıdan sağladığı sağlıksız 
besinlerden oluşmak zorunda.

Akşam üzeri açlık krizleriyle evine dönen 
çocukları eskisi gibi evde bekleyen anneler, 
anneanneler de yok artık.

Ya buzdolabından donmuş bir yiyecek 
çıkarıp yemek, ya da pizza veya hamburger 
siparişi vermek zorundalar.

Sorun sadece anne babalardan da kay
naklanmıyor.

Yeni hayat, çocukları ve gençleri de 
değiştirdi.

Günümüz çocukları, gençleri, sokaklar
da, parklarda koşup oynayarak değil tele
vizyon, bilgisayar ya da DVD ile oyalanarak, 
chat yaparak eğleniyor, çoğu yerinden bile 
kımıldamıyor. Kısacası bir zamanlar eğlen
mek için koşan çocuklar şimdi eğlenmek 

için oturuyor ya da uzanıyor.
Yeteri kadar sebze ve meyve tüket

meyen, şekeri, nişastayı, yağlı ve unlu 
gıdaları beslenme planının ana unsurları 
haline getiren bu yeni hayatın beklenen bir 
sonucudur fazla kilolu ve şişman çocuklar.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KBrfez ABONE OLUN 

OKUTUN 
OKUYUN

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


Sirkeci-Harem arası 
Ekim’den itibaren 8 dakika

2 yaşındaki çocuk, amcasının 
yıkadığı kamyonetin altında kaldı

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İDO'nun 
Tuzla'da inşa ettirdiği 
4 yeni nesil arabalı 
vapurdan ilki olan 
"Suhulet" törenle 
denize indirildi.
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
şirketlerinden 
İstanbul Deniz 
Otobüsleri A.Ş.'nin 
(İDO) Tuzla Çeksan 
Tersanesi'nde inşa 
ettirdiği 4 yeni nesil 
arabalı vapurdan ilki 
olan "Suhulet", 
düzenlenen törenle 
denize indirildi. 1872 
yılında hizmete konu
lan ilk arabalı vapur 
olan "Suhulef'in adı 
konulan yeni nesil 
arabalı vapur, 
Sirkeci-Harem arasını 
25 dakikadan 8 
dakikaya indirecek. 
Tuzla'daki Çeksan 
Tersanesi'nde 
düzenlenen törende 
konuşan İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir 
Topbaş, İstanbul'un 
ulaşım sorununu 
çözmek için attıkları 
önemli adımlar kap

samında deniz ulaşı 
minin toplu ulaşım 
içindeki payını yüzde 
3'ten yüzde 10'a 
çıkardıklarını, yüzde 
7 olan raylı sistemin 
payını artırmak için 
çok büyük yatırımlar 
yaptıklarını söyledi. 
Karayolunda bir 
rekora imza atarak 
3.5 yılda 126 kavşak 
tamamladıklarının 
altını çizen Kadir 
Topbaış, 60 kavşağın 
da inşıaatımn devam 
ettiğini kaydetti.
İstanbul'un ulaşımını 
Marmara Bölgesi 
ölçeği nde düzenle 
yen Ulaşım Master 
Plam'nı tamamladık
larını ve bu plan 
çerçevesinde 2012 
yılında raylı sistem
lerin 2'.50 kilometreye 
ulaşar ak erişilebilir
liğin s.ağlanacağını 
vurgulayan Başkan 
Topbaış, raylı sistem
lerde ınihai hedef 
olan 5>62 kilometreye 
ulaşıldığında ise 
şehrin her tarafında 
metronun etkin bir 
şekildle kullanıla
cağımı ifade etti.

Deniz ulaşımında 
3 yılda yolcu 
sayısıhı yüzde 
5O.aryr.dıklarını, 
böyl^ce günlük 
250 bin olan yolcu 
sayısının 430 bine 
çıktığını belirten 
Topbaş, bu oranın 
yeni gemilerin 
hizmete girmesiyle 
önümüzdeki 
dönemde daha da 
artacağını dile 
getirdi.
Ulaşım yatırımların
daki öngörülen 
hedefi yakalamak 
için 2012 yılına 
kadar 22.5 milyar 
YTL'lik yatırım 
yapacaklarını hatırla
tan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, 
"İstanbul'da ulaşım 
konusunda atılan 
adımlar gelecek 
adına umut verici. 
Artık problem 
yaşanmayacak. 
Artık kentte etkin 
ulaşımı sağlamak 
için başlattığımız 
şantiyeleri takip 
ediyoruz" diye 
konuştu.

Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde 2 yaşındaki 
bir kız çocuğu, 
amcasının yıkarken 
yanlışlıkla kontak 
anahtarını çevirip 
hareket ettirdiği 
kamyonetin altında 
kalarak hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 
Yenidoğan Mahallesi 
Canan Sokak'ta 
meydana gelen 
olayda, evlerinin 
önünde 16 BS 628 
plakalı kamyoneti

Çalıya çıkan köpeği itfaiye kurtardı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde itfaiye 
ekipleri ilginç bir 
kurtarma operas 
yonuna imza attı. 
Selçuk Mahallesi'nde 
bir apartmanın 
çatısına köpek 
çıktığı ihbarını alan 
itfaiye ekipleri, 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com'

yıkayan M.N.A.(20) 
isimli genç, 
aracın ön konsolunu 
silerken yanlışlıkla 
kontak anâhtarını 
çevirince araç 
hareket etti.
Bu sırada kamyo
netin ön kısmında 
oynayan 2 yaşındaki 
yeğeni İpek Alakuş, 
aracın altında 
kalarak halatını 
kaybetti.
Kamyonetin 
çarptığı Seyithan 
Yavuzeri 05) isimli' 

hemen ola^ 
yerine haröket 
etti.
İtfaiye ekipleri, 
bir köpeğin 
çatıda intihar 
etmek istercesine 
beklediğini gördü. 
Çatıdan atlamak 
üzere olan 

şahıs ise hafif 
şekilde yaralandı. 
Gözaltına alınan 
amca M.N.A, 
minik kızın 
ailesinin şikayetçi 
olmaması 
üzerine çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuksuz yargılan
mak üzere 
serbest bırakıldı. 
Öte yşndan, 
poliş. kazada hafif 
yaralanan Seyithan 
^avuzeri'nin 
ifadesine başvurdu.

köpeği, itfaiye 
ekipleri zamanında 
müdahale 
ederek kurtardı. 
Aşağı indirilen 
köpeğin sıcaktan 
bunaldığı ileri 
sürüldü.
Köpek daha sonra 
sokağa salındı.

MÜJDE
ÜNVER TRAKTÖRDE

KRMPfiNYfiLfiR DEVAM EDİYOR.
M 5 YIL VADE 3

İ /”S. RAKİPSİZ EK DÜŞÜK FAİZ
İADECE NEW HOLLAND’DA 

GELİN GÖRÜŞELİM 
NEW HOLLAND TRAKMAK 
GEMLİK-ORHANGAZİ BAYİ

TEL: 573 27 77
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8 Ağustos günü başlayacak ve 4 gün sürecek olan 
Yaz Şenliklerine Haluk Levent damgasını vuracak

fala Yaz Şenlikleri lıaşlıyof
Berkay KARABULUT

Küçük Kumla 
Belediye Başkan'ı 
Eşref Güre'nin 
göreve geldiğinden 
bu yana geleneksel 
hale getirilen ve bu 
yıl 7, yapılacak olan 
Yaz Şenlikleri'nin 
bu yıl ki konuğu 
rock müziğinin 
sevilen ismi Haluk 
Levent olacak. 
Haluk Levent 
sevenleriyle 11 
Ağustos Cumartesi 
günü Altay Sitesi 
önünde buluşacak. 
Geçtiğimiz günlerde 
Altay Sitesi yönetim 
Kurulu'nun yaz 
şenliklerinin ve 
diğer etkinliklerin 
site önünde 
yapılmasına olan 
tepkilerine rağmen 
bu yılda aynı 
sitenin önündeki 
kumsal da gerçek
leştirileceği 
duyurulan yaz 
şenlikleri 4 gün 
sürecek.
Küçük Kumla 
Belediye Başkan'ı 
Eşref Güre'den 
alınan bilgiye göre 
8 Ağustos Çarşamba 
günü başlayacak 
olan yaz şenliklerinin 
ilk gününde "Adım 
Tiyatro" grubunun 
"Dikkat Aile Var" 
isimli tiyatrosu 
sahnelenecek. 
Tiyatro'da Çocuklar 
Duymasın dizisinden 
tanınan Alparslan

Özmol'un yanı 
sıra, Ercümen 
Balakoğlu, Işık 
Araş, Önder Özpınar, 
Sılam Aydın gibi usta 
tiyatrocular 
sahne alacaklar. 
Haluk Işık tarafından 
yazılan, Zafer 
Koycokay 
tarafından 
yönetilecek olan 
tiyatro gösterisi 
saat 21.30 da 
başlayacak.
Şenliklerin 2, 
gününde güzellik 
ve oryantal yarış
maları düzenlenirken, 
gecenin sonunda 
Türk müziğinin 
yeni sesi olarak 
adlandırılan "Güneş" 
sahne alacak. 
Şenliklerin üçüncü 
gününde "Burhan 
Topal" ın Kumlalı 
yazlıkçılar ile 
buluşacağı öğre
nilirken, son gün de 
Coşkunlar İpek 
Mobilya'nın 
sponsorluğunda 
ünlü rockçı Haluk 
Levent en sevilen 
şarkılarıyla Rock 
seven gençleri 
coşturacağı 
öğrenildi. 
Geçtiğimiz yıl 
Kutsi, Demet Akalın 
gibi ünlü isimleri 
Kumlalılar ile buluş
turan belediyenin 
bu yıl Haluk 
Levent dışında 
ünlü isimleri buluştu- 
ramamasının sebe
binin bu yıl ki maddi

Rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent 
11 Ağustos Cumartesi günü Kumlalı 

hayranlarıyla buluşacak
problemler olduğunu 
belirten Belediye 
Başkan Eşref Güre 
yine de yazlıkçıları

mağdur etmemek 
için ellerinden 
geleni yaptıklarını 
belirtti.

KAYIP Gemlik Ticaret Meslek Lisesinden aldığım tastiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. MÜSLİM TEPE

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 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

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GüneBakış

Çek şoku
305 kişiye ait çekler ilgili bankanın 

onarımı sırasında çalındığı Aralık ayında 
Cumhuriyet Savcılığına duyurduğu öğre
nildi.

Eylül 2006 tarihinde ortaya çıkan çek 
sorunu, geçen zamanda büyümüş, birçok 
kişi bu çalıntı çekler nedeniyle icra takibi 
ne uğramıştı.

Çek sahipleri birşey almadan kesme 
dikleri çekler nedeniyle mağdur duruma 
düşmüşlerdi.

Kimine ihtiyati haciz kararı çıkarılmış, 
araçlarına el konulmuş, bankalara yazılar 
yazılmış, ticari itibarları zedelenmiş, güç 
duruma düşmüşlerdi.

Çekleri çalınanların büyük kısmı ise 
çeklerinin çalındığından haberder değildi.

Ta ki, Bursa Hakimiyet Gazetesi’ndeki 
listenin yayınlanmasına kadar.

Bu arada tanınmış kişilere de cebri ha 
cizler gelmeye de başlamıştı.

Gazetede adı geçenler ise çekleri çal 
dıran bankanın kapılarına yığıldı.

Gemlik piyasalarında bir panik başladı 
ki sormayın..

İlginç olan şu:
Onarım sırasında taşınırken, onarımı 

yapan taşeron firmaların elemanlarından 
birinin çekleri bularak çalmasına karşın, 
300 kişi ye ait çalıntı çekelerle ilgili soruş
turma başlatmaması ilginç değil mi?

Çalıntı çeklerin başlanğıçta sahte çek
ler olduğu bildirilmişti.

Bankadan çalındığı olaylar üzerine öğ 
renildi.

Aradan bunca zaman geçtikten sonra 
çalıntı çekler piyasaya yeni yeni sürülme 
ye başladı.

İcra takibinin başlatıldığı durumda, 
hele hele İhtiyat-ı Haciz kararı alındığında, 
çek sahibi müşterinin yapacağı tek şey 
kalıyor. Kendine ait olmayan borcu öde
mek, ardından ilgili bankaya dava açmak..

Konu bu boyutlara gelmeden, banka 
nın sorunu çözmesi gerekirdi.

İş savsaklanmış, belki de hafife alın
mış.

Savcılığa bildirim yeterli sayılmış...
Oysa, çalıntı çeklerle ilgisi olmayanlar 

ticari itibarları sarsıldığı gibi, moralen de 
çökmüş dürümdalar.

Dün bir dostum, gazetede adını gör 
dükten sonra, tatile çıkmaktan vazgeçtiği
ni söyledi.

Bu insanların tedirginliği banka tarafın
dan gecikmeden giderilmelidir.

Böyle giderse Gemliklilerin çekleri 
piyasada itibar görmeyecektir.

Anasınıflan, 1.2.3. ncü sınıflar haftada 6 Saat
4.5.6.7 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
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.k12.tr

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Erdoğan Köşk düğümünü çözme turlarında
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
partisinin cumhur
başkanlığı seçiminde 
izleyeceği stratejiyi 
belirlemek amacıyla 
'üçlü zirve'nin ardın
dan kurmay grubunu 
da toplayacak. 
Erdoğan, hafta 
başında Merkez 
Yürütme Kurulu 
(MYK) üyeleriyle 
biraraya gelerek, köşk 
seçimine ilişkin yol 
haritasını çizecek. 
Erdoğan'ın aynı 
toplantıda daha önce 
karar verdiği 'liderler 
turu' ile ilgili de tak 
vim çalışması yap
ması bekleniyor. 
Abdullah Gül'ün cum 
hurbaşkanı adaylığı 
konusunda partide 
'devam* görüşü ağır 
basarken, Gül'e yakın 
isimler 'Aynı noktada 
yız* diyerek çekilme 
yeceğinin işaretini 
verdi.
Başbakan Erdoğan, 
22 Temmuz seçim
lerinde yenilenen par
lamentonun günde
mindeki en önemli 
maddelerden birisi 
olan cumhurbaşkan
lığı seçimi için 'nabız

Vekillerin oda kuraları çekildi
23. Dönem Parla 
mentosu'nda görev 
yapacak milletvekil
lerinin odalarıyla ilgili 
kuralar c kildi. Hangi 
milletveL.me hangi 
odanın çıktığı 
Meclis Başkanlığınca 
açıklanacak.
Yeni milletvekillerinin 
odaları, TBMM Geçici 
Başkanlık Divam'nda 
yapılan kura çeki 
miyle belirlendi. En 
yaşlı üye sıfatıyla 
geçici başkanlık 
yapacak olan CHP 
İstanbul Milletvekili 
Şükrü Elekdağ 
başkanlığında AK

turlarıma' önümüzdeki 
hafta b aşlayacak. 
Seçimlerin ardından 
341 miLletvekili.yle 
yarın partisinin genel 
merkezinde birararaya 
gelecek olan Başba 
kan Erdoğan'ın, önü 
müzdekii sürece iliş 
kin genel değerlendir 
meler yapması bek
leniyor. Başbakan 
Erdoğan yemin 
töreninin ardından 
'köşk' düğümünü 
çözmek için kolları 
sıvayacak. 24 
Nisan'da AK Parti'nin 
cumhurbaşkanı adayı 
olarak açıklanan 
Abdullah Gül'ün 
adaylığının devam 
edip etmediği konu 
sunda hiçbir netlik

Parti, CHP, MHP ve 
DTP temsilcileri 
TBMM Divan Salo 
nu'nda bir araya 
gelerek, milletvekil
lerinin oda kuralarını 
çekti. Kura çekimine 
AK Parti'den Salih 
Kapusuz, CHP'den 
Ali Topuz, DTP'den 
Sırrı Sakık, MHP'den 
Cihan Paçacı katıldı. 
Kuralara göre mil
letvekilleri odalarına 
önümüzdeki gün
lerde yerleşecekler, 
yasama ve denetim 
faaliyetlerine ilişkin 
çalışmalarını bu 
odalarda yürütecek

ortaya çıkmazken 
Erdoğan, Gül ve 
Bülent Arınç ile yap
tığı 'üçlü zirve'nin 
ardından ilk müza 
kereyi partisinin 
17 kişilik Merkez 
Yürütme Kurulu 
üyeleriyle yapacak. 
Erdoğan, 6 Ağustos 
Pazartesi günü 
gerçekleştirilecek 
MYK toplantısında, 
Gül'ün adaylığının 
devam etmesinin 
olumlu ve olumsuz 
yansımalarıyla ilgili 
olarak kurul 
üyelerinin görüşünü 
alacak. Seçimlerin 
hemen ardından 'I î 
derler turu'na çıka
bileceğinin işaretini 
veren Başbakan Erdo 

ler. Milletvekilleri, zi 
yaretçilerini de bu 
odalarda kabul ede
cekler.
TBMM Başkanlık 
Divam'nın daha önce 
aldığı kararlara göre, 
22. Dönem'den yeni 
den milletvekili seçi 
lenler isterlerse kura 
ya girmeden eski oda 
larını kullanabilecek, 
TBMM Başkanlığı 
yapanlar da kuraya 
girmeden istedikleri 
odayı seçebilecek. 
TBMM başkanı 
Arinç'ın A Blokta 
bulunan ve diğerle 
rine göre daha büyük 

ğan, önümüzdeki sü 
reçte Meclis'te grubu 
bulunan siyasi parti 
liderlerine yapacağı 
ziyaretlerle ilgili de 
planlama yapacak. 
Seçimlerden önce 
cumhurbaşkanlığı 
seçiminde 'uzlaşma' 
arayacaklarının mesa 
jını veren Erdoğan, 
seçimlerden sonra da 
"Abdullah Gül'ün İra 
desi ve düşüncesi 
benim için çok büyük 
önem taşıyor" 
demişti. Erdoğan, 
parti kurmaylarıyla 
AK Parti'nin Meclis 
Başkanı adayı konu 
sunda da görüş alış 
verişinde bulunacak. 
AK Parti'de Abdullah 
Gül'ün 'devam' 
kararı verebileceği 
konuşuluyor.
Gül'e yakın isimler, 
'Biz aynı noktadayız. 
Kararımızda bir 
değişiklik yok' 
diyerek adaylıktan 
çekilmeyeceğinin 
mesajını veriyor.
Gül'ün cumhur
başkanlığı adaylığı 
konusundaki 
kesin kararını bir 
basın toplantısıyla 
açıklaması bekleniyor.

bir odayı seçtiği 
belirtiliyor.
425 KAYIT 
Meclisteki 
milletvekili kayıtları 
da dün akşam saat
lerinde 425 rakamına 
ulaştı. Kayıtlar, 
cumartesi günü 
yapılacak yemin 
merasimine kadar 
sürecek. Kaydını 
yaptıramayan, 
parmak izini 
verememiş, banka 
hesabı açmamış olan 
milletvekilleri de en 
kısa zamanda bu 
işlemlerini 
tamamlayacaklar.

Sezer, vekillerin yemin 
törenine katılmayacak

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in 23. Dönem 
Milletvekillerinin 
yemin törenine katıl
mayacağı bildirildi. 
TBMM Genel Sekre 
teri Ali Osman 
Koca'ılın verdiği 
bilgilere göre, 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, yemin töre
nine katılmayacak. 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt ile 
kuvvet komutan
larının da Yüksek 
Askeri Şura toplan
tısı nedeniyle yemin 
törenirie katılmaları 
beklenmiyor. 
Koca, 23. Dönem 1. 
Yasama Yılının 
başlaması nedeniyle 
4 Ağustos Cumartesi 
günü geçici TBMM 
Başkanı Şükrü Elek 
dağ başkanlığında 
geçici katip üyeler, 
milletvekilleri ve 
Meclis bürokrat
larının Atatürk 
Anıtı'nâ çelenk 
koyacağını söyledi. 
Ali Osman Koca, 
saygı duruşunda 
bulunulması ve 
istiklal Marşı'nın 
okunmasının ardın
dan saat 15.00'de 
Genel Kurulun 
toplanacağını 
hatırlattı.
Meclisin, yemin

MM aboneoldunuzmu?
SENLİl'İN İLK «OllOK IİHIİ GUtHIİ 

töreninde 
ziyaretçilere açık ola 
cağını bildiren Koca, 
"Dinleyici locası 650 
kişilik olduğu için 
milletvekillerimizden 
fazla ziyaretçi getir 
memelerini istedik. 
Dikmen kapısı gi 
rişindeki ziyaretçi 
salonuna da bir tele
vizyon yerleştirerek, 
ziyaretçilerin bura 
dan da yemin töreni
ni izlemelerini 
sağlayacağız" diye 
konuştu.
Koca, yemin sırasın
da kulislere ziyaretçi 
kabul edil meyeceği- 
ni açıkladı.Genel 
Kurul Salonunda, 
Demok ratik Toplum 
Partisi (DTP) 
sıralarının da belir- 
lendiğini ve parti 
adının şıralara yer
leştirildiğini anlatan 
Koca, milletvekil
lerinin yemini için 
herhangi bir özel 
düzenek hazırlan
mayacağını söyledi. 
Yemin töreninden 
sonra Meclisi 
Başka nı seçimi 
için çalışmalara 
5 gün ara verileceği
ni hatırlatan
Koca, 9 Ağustosta 
Meclis Başkanı seçi
minin ilk turunun 
yapılmasının 
planlandığını 
bildirdi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Demirel’den Baykal’a destek
9. Cumhurbaşkanı 
Selüymen Demirel, 
CHP Genel Başkam 
Deniz Baykal'ın 
seçimlerin ardından 
genel başkanlığı 
bırakması yönündeki 
girişimlere tepki 
göstererek, "Baykal 
gibi iyi yetişmiş bir 
insanın siyaseti bırak
ması benim açımdan 
ülke için bir kayıp 
olur" dedi.Demirel, 

Güniz Sokak'ta bulu
nan evinde Nil Ulus 
lararası Eğitim Orga 
nizasyonu Başkanı 
Nilüfer Köylüoğlu ve 
beraberindekileri 
kabul etti.
Görüşmenin ardından 
gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulunan Demirel, 
seçimlerin ardından 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal'ın genel 

başkanlığı bırakması 
yönündeki girişimler
le ilgili olarak, Bay 
kal'ın uzun yıllar siya 
set yapmış ve iyi 
yetişmiş bir insan 
olduğunu belirterek, 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal'ın siya 
seti bırakmasının bü 
yük bir kayıp ola
cağını söyledi. 
Her seçimin başarıyla 
sonuçlanamayacağını 

kaydeden Demirel, 
parti liderlerinin seçi 
min ardından genel 
başkanlık görevini 
bırakması gerektiği 
düşüncesine katıl
madığını ifade etti. 
Seçimleri iyi takip 
ettiğini belirten Demi 
rel, 16 seçimden 15'in 
de yer aldığını ve 
çoğunu da kazandı 
ğım dile getirdi. 
Seçimin kendisi için 
önemli olduğunu 
vurgulayan Demirel, 
Türkiye'nin iyi idare 
edilebilmesi için 

seçimlerin çok önemli 
olduğunu söyledi. 
İktidarların seçimle 
gelmesi gerektiğini. 
savunan Demirel, bu 
seçimlerde de iyi bir 
kampanya yürütül 
düğünü kaydetti. 
Seçimler öncesinde 
meydanlarda iyi bir 
yarış öldüğünü belir 
ten Demirel, siyasi 
partilerin düşünce 
lerini meydanlarda iyi 
bir şekilde ortaya 
koyduklarını söyledi. 
"Ben bunların hep

sinin üstündeyim" 

diyen 9. Cumhurbaş 
kanı Demirel, hiç kim 
seden yâna bir taraf 
olmadığina dikkat 
çekti. Partilerin bu 
süreçte ne söylediği
ni iyi takip ettiğini 
belirten Demirel, 
"Meydanlar çoşkulu 
ydu. Seçimi kazanan 
partiler düşüncelerini 
iyi bir şekilde ortaya 
koydular. Seçimlerin 
ardından Mehmet 
Ağar'ı, Devlet 
R^hçeıı'yi ve Deniz 
Baykal'ı arayarak 
tebrik ettim" dedi.



( 3 Ağustos 2007 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 7

Wl gı» Marn sert
Yemin töreninden ardından Meclis Başkanı seçimi yapılacak

Baykal’dan Başbakan 
Erdoğan’a çağrlve uyarı
"Uzlaşma ararsa destek oluruz. Bu olmazsa çatışma dönemi başlar."

23. Dönem 
Parlamentosu'nda 
görev yapacak 
milletvekilleri 
cumartesi günü 
yemin edecek. 
Yemin töreninin 
ardından 
Parlamento'nun 
önündeki ilk 
gündem maddesi 
Meclis Başkanı 
seçimi olacak. 
Meclis Genel 
Kurulu yemin 
töreni için cumartesi 
günü saat 15.00'te 
en yaşlı üye olan 
CHP İstanbul 
Milletvekili Şükrü 
Elekdağ'ın başkan
lığında toplanacak. 
Milletvekilleri, 
Adana ilinden 
başlayarak sırayla 
yemin edecekler. 
Meclis, Başkanını 
Seçecek 
Milletvekillerinin 
bundan sonraki

ilk işi Meclis 
Başkanıı'nı 
seçmek olacak. 
5 günlük aday olma 
süresinin ardından 
Meclis Başkanı 
seçimi için oyla
malara geçilecek. 
İlk iki oylamada 
üye tamsayısının 
üçte ikisi, üçüncü 
oylamada üye 
tamsayısının salt 
çoğunluğu aranacak. 

İki Önemli Süreç 
Başlayacak 
Başkanlık Divanı'nın 
oluşmasının 
ardından Meclis'te 
iki süreç birden 
başlayacak. 
Bunlardan biri 
11. cumhurbaşka 
nının seçimi, 
diğeri ise kurulacak 
60. Hükümet'in 
güven oylaması 
olacak.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal, 
Cumhurbaşkanı 
seçiminin hiçbir 
partinin tekelinde 
olmadığını belirterek, 
Başbakan 
Erdoğan'a uzlaşma 
çağrısında 
bulundu.
Baykal, "Bu 
olmazsa Türkiye'de 
tekrar çatışma ve 
gerginlik dönemi 
başlar", diye 
konuştu.
Deniz Baykal, 
CHP Parti Meclisi 
toplantısı öncesinde 
güncel değerlendir 
melerde bulundu. 
Baykal, cumhur
başkanı seçiminde 
367 konusunda 
sıkıntı yaşanmaya
cağının görüldüğünü 
vurguladı.
Baykal "Ama biz

diyoruz ki 'Sakın 
ha yanlış yapma 
seçilecek kişi 
Türkiye'nin 
cumhurbaşkanıdır. 
Türkiye'nin 
cumhurbaşkanını 
bir parti içi konu 
gibi ele alma.
Gel bizimle konuş, 
başkalarıyla 
konuş. Arayalım 
bakalım sen de 

rahatlarsın, 
Türkiye de 
rahatlar' 
diyoruz." dedi. 
Terör konusuna 
da değinen 
Baykal, bu 
konuda etkili ve 
kararlı bir 
politikanın yaşama 
geçirilmesinin 
zamanının geldiğini 
söyledi.

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
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Kaza yapan 
sürücü otomobili

terk edip 
kayıplara karıştı

Motosiklet kamyona çarptı: 2 ölü

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, kaza 
yapıp yaralanan bir 
sürücü, içinde bira 
şişeleri bulunan 
hacizli otomobilini 
terk edip kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre, kaza önceki 
gece saat 01.00 
sıralarında Ümitalan 
mevkiinde meydana 
geldi. İnegöl istika 
metinden Bursa'ya 
gitmekte olan ve 
sürücüsü henüz 
tespit edilemeyen 26 
KA 670 plakalı özel 
otomobil, Ümitalan 
rampasından 
inerken, aynı yönde 
seyreden Murat 
Bozoğlu idaresinde
ki 16 G 8284 plakalı 
kamyona arkadan 
çarptı. Ön tarafı hur
daya dönen araçtan 
kamyon şoförünün 

yardımıyla çıkan 
özel otomobilin sürü 
cüsü, elini yüzünü 
yıkadıktan sonra, 
yoldan geçmekte 
olan başka bir oto
mobile binerek 
kayıplara karıştı. 
Aksaray'dan aldığı 
16 G 8284 plakalı 
yeni kamyonu 
Bursa'daki şirkete 
götürmekte olan 
Bozoğlu'nun ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen polis ile 112 
görevlileri, yaralı 
otomobil 
sürücüsünü aradı. 
İçerisinde bira 
şişeleri ile sigara 
paketleri bulunan 
otomobil çekilerek 
yol trafiğe açıldı. 
GPT sorgusunda, 26 
KA 670 plakalı özel 
otomobilin hacizli 
olduğu ve arandığı 
tespit edildi.

Bursa'da meydana 
gelen trafik kazasında 
2 kişi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 
kaza İnegöl ilçesine 
bağlı Alanyurt 
beldesinde önceki 
gece saat 22.30 
sıralarında meydana 
geldi. Yenişehir 
istikametinden 
İnegöl'e gelen 
Rıfat Düşüner'in 
(19) kullandığı 
16 F 6452 plakalı 

Husumetli gençlerin karşılaşmasında bıçak konuştu
Bursa'nın İnegöl önünde karşı çekerek Lokman tedavi altına alındı.
ilçesinde bir kişi karşıya geldi. Oz'ü (19) sırtından Lokman Öz'ün
bıçaklandı. Gençler arasında ve kalçasından hayati tehlikesinin
Edinilen bilgilere herhangi bir bıçaklayıp kaçtı. bulunmadığı
göre, daha önce münakaşa Öz yere yığılırken, bildirilirken,
aralarında çıkmazken, olay yerine gelen Öz'ü bıçaklayan
tartışma çıkan biraz ilerledikten ambulansla Ali Ü.'nün
Ali Ü. ile Lokman sonra geri dönen İnegöl Devlet yakalanması
Öz, önceki akşam Ali Ü, yanında Hastanesi'ne için çalışmalar
Ziraat Bankası taşıdığı bıçağı kaldırılarak sürüyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

motosiklet, 
Alanyurt mevkiine 
geldiğinde, Mazda 
marka özel bir oto
mobile hafif şekilde 
çarptıktan sonra, 
direksiyon 
hakimiyetini kaybed
erek Ali Kızıldağ (32) 
idaresindeki 77 AK 
482 plakalı kamyona 
ön tarafından çarptı. 
Kazada motosiklet 
sürücüsü Rıfat 
Düşüner kafasını 
kamyonun kasasına 

vurarak olay yerine 
feci şekilde hayatını 
kaybetti. Motosikletin 
arkasında bulunan ve 
ağır şekilde 
yaralanan Mesut 
Manavoğlu (22) ise 
olay yerine gelen 
ambulansla önce 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne, oradan 
da hayati tehlike kay- 
dıyla Bursa Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi.
Manavoğlu burada 

yapılan 
müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. 
Kazanın ardından 
77 AK 482 plakalı 
kamyonun 
sürücüsü Ali 
Kızıldağ 
gözaltına alınırken, 
kazaya karıştığı 
bildirilen Mazda 
marka özel 
otomobilin yakalan
ması için çalışma 
başlatıldı.

ü

\ BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN 4
i Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Yaşlı adam çamaşır suyu içti
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir kişi, 
çamaşır suyu içerek 
intihar girişiminde 
bulundu.
Edinilen bilgilere 
göre, Sinanbey 
Mahallesi Zafer 
Caddesi üzerinde 
ikamet eden.
Necmettin C. (58), 
eşi ve çocuklarıyla

birlikte evde 
oturduğu sırada, 
odadan ayrılıp 
banyoya geçerek 
çamaşır suyu içip 
intihara teşebbüs 
etti. Yaşlı adamın 
odaya geri dön
memesi üzerine 
şüphelenen eşi 
banyoya baktığında, 
kocasının yerde

yattığını gördü. 
Yaşlı adam İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Necmettin 
C. burada yapılan 
ilk müdahalenin 
ardından, yemek 
borusunun zarar 
görmesi üzerine 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
evk edildi.

i1

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 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

M, KaskoDask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

SEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Bursa’da protez operasyonu
Bursa'da mali polis 
ve savcılığın yaklaşık 
6 aydır sürdürdüğü 
soruşturma kapsa 
mında, SSK'nın mil 
yonlarca lira zarara 
uğratılmasıyla ilgili 
20’den fazla kişi 
gözaltına alındı. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organi 
ze Suçlar Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
protez firmalarının ve

bazı memurların usul 
süzlük yaparak devle 
ti zarara uğrattığı 
ihbarı üzerine soruş
turma başlattı.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun evrak
ları incelemesinin 
ardından savcılığın 
talimatıyla mali polis 
operasyona start 
verdi. Yüzlerce 
klasör evrakın ince
lenmesiyle, ilgisiz

KİRALIK DAİRE

hastalara "protez 
takılmış" gibi 
gösterilerek ilk 
etapta devletin bir 
milyon YTL zarara 
uğratıldığı belirlendi. 
Soruşturmanın 
sürdüğü, usul 
süzlüğün boyutunun 
daha da artabileceği 
öğrenilirken, 
gözaltıhdaki kişilerin 
adliyeye sevk edilme
si bekleniyor.

&

i

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

iemlikKErfez
ABONE 

OLDUNUZ 
MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Deloıtte un, 140 ülke 
de 420 değişik pazar 
üzerinde yaptığı ve 
toplam 7200 otelin 
performanslarını 
değerlendirdiği 
HotelBenchmarkTM 
Araştırmasının 2007 
yılı ilk altı aylık 
sonuçları açıklandı. 
10 yılı aşkın bir süre
den beri düzenli ola 
rak yılda iki kez yapı 
lan araştırmaya göre, 
Avrupa'da otel odası 
başına düşen ortala
ma gelir bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 6,8 arttı. 
2006 yılının ilk yarı 
sında bu artış yüzde 
7,2 oranında gerçek
leşmişti.
Avrupa kentleri 
arasında yapılan 
sıralamada odabaşı- 
na gelirde yüzde 
38'lik artışla ispan 
ya'nın Valencia kenti 
birinci olurken, yüz 
de 26 oranında artış 
sağlayan İstanbul 
ikinci oldu. Üçün 
cülüğü yüzde 21.3'lü 
artışla Moskova 
alırken, Londra'daki 
artış yüzde Î5'de, 
Atina'daki artış ise 
yüzde 10.9'da kaldı. 
Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan 
Deloitte Türkiye Stra

Türkiye artık kültür ve 
sanat ile turist çekiyor

tejik Planlama, İş Ge 
liştirme ve Pazar 
lama Ortağı M. Sait 
Gözüm, Avrupa'da 
çok fazla önemli 
spor organizasyonu 
olmamasına rağmen 
gelirlerde güçlü bir 
artışın yaşandığına 
dikkat çekti ve 
İstanbul'un bu alan
da iyi bir mücadele 
ortaya koyduğunu 
vurguladı. Gözüm 
şöyle devam etti: 
"İstanbul sürdürülen 
tanıtım kampanyaları 
ve dü zenlenen ulus
lararası kültür sanat 
etkinlikleri sonucun
da gittikçe daha 
önemli bir çekim 
merkezi haline geliy
or. 2010'da Istan 
bul'un Avrupa Kültür 
Başkenti olmasıyla 
bu ilginin doruğa 
çıkacağını tahmin 
ediyoruz. Ayrıca poli
tik ve ekonomik 
istikrar, iç turizmin 
gelişmesi, Türk 
Lirası'nın Euro ve 
Dolar karşısında 
değer kazanması ve 
uluslararası alanda 
Türkiye'nin biTi’ni’r- 
liğinin artması gibi 
faktörler de Türki 
ye'nin bu artışı 
yaşamasına katkı 
sağlamaktadır."

ELEMAN ARANIYOR

Zeytin Satış mağazamızda 
çalışmak üzere bay ve bayan 

eleman aranıyor.
GSM: (0.532) 546 45 75

TEL: 0.224 525 17 00

SATILIK DAİREELEMAN ARANIYOR
SÜNGER DÖKÜMÜNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
VASIFLI - VASIFSIZ 

BAY- BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR

TEL : 524 80 86 
524 88 88

3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 
İki balkonlu, otoparklı geniş 

yazlık daire SATILIKTIR.
K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21 4

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Cep : 0.536 817 21 05

KİRALIK DÜKKAN
İkinci Kordon ’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır.

Cep: 0542 593 61 51

SATILIK VİLLA

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

G&M: (0.536) 222 07 12

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 

06160400EX023851 tescilli 03.05.2007 tarihli ve 
06160400EX027138 TESCİLLİ 22.05.2007 TARİHLİ 
Gümrük Çıkış Beyannamelerimiz kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.
ÖZGÖLİNŞ. İTHALAT İHRACAT 

SAN. TİC. LTD.ŞTİ .

KALYON FACTORİNG
%3’DEN ŞAHSİ VE MÜŞTERİ 

ÇEKLERİNE NAKİT 
% 2’DEN KEFİLSİZ

50.000 YTL’YE KADAR KREDİ 
GÜN İÇERİSİNDE NAKİT

0.216. 329 74 96
0.539. 676 90 70

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

MİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZVARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Vergide zorunlu e-bevanname devri geliyor
Vergi Dairesi 
Otomasyon Proje 
si'nin üçüncü aşa
ması VEDOP-3'ün 
başlatılmasıyla ilgili 
toplantıda konuşan 
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Atuğ, 
sağladığı fayda 
nedeniyle yaygın 
kabul gören 
e-beyanname 
uygulamasının kısa 
süre içinde zorunlu 
hale getiril meşini

ADSL yüzde 45 ucuzladı
Türk Telekom, toptan 
ADSL ve veri akış 
erişimi tarifelerinde 
yüzde 45'e varan 
oranlarda indirime 
gitti.
Türk Telekom'dan 
yapılan yazılı açıkla
mada, Telekomüni 
kasyon Kurumu'nun 
onayladığı yeni tarif 
lerin, internet servis 
sağlayıcı şirketlerin 
maliyetlerini önemli 
oranlarda düşüreceği 
aktarıldı.
Yapılan ADSL tarife 
değişikliği ile limitsiz 
toptan tarifede, 512

Tak= Hükümetin önceliği terör olmalı”
Bursa Esnaf Odaları 
Birliği (BESOB) 
Başkanı Arif Tak, 
esnafın halledilmeyi 
bekleyin bir çok 
sorunu olmasına 
karşın, hükümet 
ve muhallefettin 
beklentilerini törür 
konusunun bir an 
önce halledilmesi 
olduğunu söyledi. 
MHP Bursa mil
letvekillerini kabul 
eden Tak, burada 

planladıklarını ifade 
etti. Atuğ, bu karar
larında uygulama 
oranının yüzde 90'lar 
civarına oturmasının 
etkili olduğunu 
söyledi.
Atuğ'un paylaştığı 
istatistiki verilere 
göre, e-beyanname 
kullanım oranı 
haziran ayında 
muhtasar beyan
namelerinde yüzde 
85'e yükselirken 
KDV beyan
namelerinde yüzde 
88 olarak gerçekleşti.

Kbps'de yüzde 38, 1 
Mbps'de yüzde 44, 2 
Mbps'de yüzde 45; 
veri akış erişimi tar
ifelerinde, 512 
Kbps'de yüzde 40, 1 
Mbps'de yüzde 43, 2 
Mbps'de yüzde 36 
oranlarında indirime 
gidildi.
Tarife paketlerine 4
Mbps limitsiz ve 2
Mbps 6G limitli ol 
mak üzere 2 yeni 
seçenek eklendi, 
minimum hız 512 
Kbps'ye yükseltildi. 
Türk Telekom, ADSL 
toptan satış indirim

yaptığı açıklamada 
şunları kaydetti: 
"Sorunlarımız 
çok ama yeni 
kurulacak hükümetin 
de muhalefetin de 
önceliğini teröre 
vermesi gerekiyor. 
Biz esnaf ve 
sanatkarlar olarak 
terör konusunda 
üzerimize düşen 
her şeyi yapmaya 
hazırız. 70 milyon 
nüfusumuz var.

Muhtasar beyanna 
meleri aylara göre 
dalgalanma göster
mesine karşın son 1 
yıl içinde yüzde 74'ün 
altına düşmezken, 
KDV'de son 1 yılın alt 
sınırı yüzde 77 oldu. 
Projenin hayata 
geçirilmesinin ardın
dan Ekim 2004'te 
muhtasariçin yüzde 
1'lik ve KDV için 
yüzde 2'lik kullanım 
oranı sağlanmıştı. 
Gelir vergisi beyan
namelerinde e-beyan
name kullanım oranı 

lerinin yanı sıra veri 
akış erişiminde de 
limitli tarife uygula
masına geçti. Böy 
lece, sektörde faali 
yet gösteren internet 
servis sağlayıcı şir
ketlere hizmetlerini 
çeşitlendirme ve 
daha ucuza mal etme 
olanağı sağlanmış 
oldu.
Konuyla ilgilil Türk 
Telekom Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Dr. 
Paul Doany, 
"Telekomünikasyon 
Kurumu'nun onay

Bir avuç teröriste dur Artık canlar 
diyemeyecek miyiz? yanmasın."

2006'da yüzde 85 
olurken, yüzde 15 
vergi dairelerine 
başvurmayı 
sürdürdü.
Kurumlar vergisi 
mükellefleri 
arasında ise, e- 
beyanname kullanımı 
oranı çok daha yük
sek oldu. 2006'da bu 
mükellef lerin yüzde 
99,45'i beyan
namelerini elektronik 
ortamda verirken, 
vergi dairesine 
başvuru oranı yüzde 
0,55'e geriledi.

ladığı yeni tarifelerle 
internet servis 
sağlayıcısı 
şirketlerin 
müşterilerine indirim 
yapabilmesinin 
önünü açtık.
Tüm bu şirketlerin 
kendi fiyatlarını 
açıklayarak indirim
leri fiyatlarına yansı- 
tacağını umuyoruz. 
Böylece sektördeki 
rekabeti destekleme 
ve pazarı büyütme 
konusunda çok 
önemli bir adımı 
atmış oluyoruz" 
açıklamasını yaptı

Bursa 2. Bebe ve 
Çocuk Hazır Giyim

Fuarı açıldı

TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş. 
tarafından Bebe 
Çocuk Konfeksi 
yonu Sektörü 
Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(BEKSİAD) işbirliği 
ile hazırlanan 
Bursa 2. Bebe 
ve Çocuk Hazır 
Giyim ve Çocuk 
İhtiyaçları Fuarı, 
Tüyap Bursa 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde

MEB, bilgi güvenliği için 
TSE ile işbirliği yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) bilgi güven
liğini sağlamak için 
Türk Standardları 
Enstitüsü (TSE) ile 
işbirliği yapacak.
Edinilen bilgiye 
göre, Milli Eğitim 
Bakanlığı, bilişim 
altyapısındaki 
olası risklerin tanım
lanması, değer
lendirilmesi ve 
ortadan kaldırılması 
için yeniden yapılan 
ma çalışması başlat
tı. Bakanlık, bu çalış
ma kapsamında, 
Türk Standardları 

başladı. 
Fuarın açılışına, 
Bursa Vali 
Yardımcısı Ahmet 
Ertürk, AK Parti eski 
dönem milletvekili 
Zafer Hıdıroğlu, 
BEKSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Nihat Alpay, Uludağ 
İhracatçılar Birliği 
Genel Sekreteri 
İbrahim Okur, 
TÜYAP Müdürü Ilhan 
Ersözlü ve sektör 
temsilcileri katıldı.

Enstitü sünden, 
TS ISO/EIC 270001- 
Bilgi Güven liği 
Yönetim Sisteminin 
bünyesinde uygulan
ması için hizmet ala
cak. Türk Standard 
lan Enstitüsü, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Bilişim Hizmetleri 
Daire Başkanlığında, 
sistemin kurulması 
için 30 gün 
sürecek uygulama 
eğitimi verecek. 
7 günlük temel 
eğitim ise 
daha önceden 
tamamlandı.

K8Ş€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3ZB GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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OSS tercih işlemlerinde 
top son p

Tercih işlemleri bugün saat 24.00'te sona erecek

OKS’de sonuçlar 
bugün açıklanıyor
Yerleştirme sonuçları www.meb.gov.tr 

adresinde açıklanacak

Yurt, burs ve kredi 
başvuruları 5 Ağustos’ta 

sona eriyor

Üniversite aday
larının tercih 
işlemleri bugün 
sona eriyor. 
Tercih süresi ,? 
uzatılmayacak, 
tercihler 
değiştirilemeyecek. 
23 Temmuz'da 
başlayan ü 
niversite tercih 
işlemleri bugün 
saat 24.00'te 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.genilikkorfezgazetesi.com

sona erecek. 
Adaylar 
tercihlerini 
internet üzerinden 
bireysel olarak 
ya da başvuru 
merkezleri 
yoluyla 
gönderebiliyor. 
Yerleştirme 
sonuçları 20 
Ağustos'tan 
önce açıklanacak 

Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve Yerleştir 
me Sınavı'nın (OKS) 
birinci yerleştirme 
sonuçları bugün 
açıklanacak.
Adaylar yerleştirildik
leri okulu Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
internet adresinden 
öğrenebilecek.
Yerleşmeye hak 
kazanan öğrenciler 
kayıtlarını 6-15 
Ağustos tarihleri 
arasında 
yaptırabilecek. 
Mülakat ve beden 
yeterliliği sınavı ile 
öğrenci alan 
okulların ön kayıtları 

da 6-8 Ağustos 
arasında yapılacak. 
Kesin kayıtlardan 
sonra boş kalan 
okul kontenjanları, 
19 Ağustos'ta 
açıklanacak.
İkinci yerleştirme için 
başvurular, 20-24 
Ağustos arasında 
alınacak.
İkinci yerleştirme 
sonuçları ise 
28 Ağustos'ta 
duyurulacak.
İkinci yerleştirme 
sonuçlarına göre 
kesin kayıt hakkı 
kazanan adayların 
kayıtları da 29 
Ağustos-5 Eylül 
arasında yapılacak.

Üniversite ara sınıf 
öğrencilerinin yurt, 
burs ve kredi için 
başvuru süresi pazar 
günü sona erecek. 
Bu yıl ilk kez üniver
siteli olacak öğrenci
lerin başvuruları ise 
yerleştirme sonuç 
larına göre daha 
sonra alınacak. 
Halen bir yükseköğ 
retim kurumunun ara 
sınıfına devam eden 
ön lisans, lisans ve 
yüksek lisans öğren
cileri yurt, burs ve 
kredi başvurularını 
YURTKUR'un 
"www.kyk.gov.tr" 
adresli internet 
sitesinden yapabi 

liyor. Yüksek lisans 
ve doktora öğrenci
leri ile ön kayıt ve „ 
özel yetenek sınav
la yükseköğretim 
programlarına gire
cekler ise 24 Eylül-5 
Ekim arasında inter
net üzerinden 
başvuru yapabilecek. 
2007-ÖSS'ye 
girerek bir yük
seköğretim pro
gramına yerleşmeye 
hak kazanacak 
öğrenciler de başvu
rularını ÖSYM'nin 
internet adresi 
aracılığıyla ve 
kılavuzda belirlenen 
kurallar çerçevesinde 
yapacak

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

EN ÖZELve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

TECRÜBEMİZ İLE
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Son Sok. M talğı «o: İli GEM Tel t (0.224) ilî Mİ Fa: M 513 İS IS

http://www.meb.gov.tr
http://www.genilikkorfezgazetesi.com
http://www.kyk.gov.tr
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Beşiktaş l golle Mu önüne geçti
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi 2. ön eleme 
turu ilk maçında 
Beşiktaş'ın, 
Moldova'nın Sheriff 
Trispol takımını 1-0 
yenmesiyle ilgili 
Avrupa Futbol 
Federasyonları Birliği 
(UEFA), "Beşiktaş 
1 golle Sheriffin 
önüne geçti" yoru
munda bulundu. 
UEFA'nın resmi inter
net sitesinde yer alan 
haber yorumda, 
Beşiktaş'ın savunma 
oyuncu İbrahim 
Toraman'ın attığı 
golle inatçı Sheriff

TBBL fikstürü çekildi
Türkiye Bayanlar 
Basketbol Ligi'nde 
2007-2008 sezonu 
fikstürü çekildi. 
Kura çekiminde 
belirlenen fikstüre 
göre 3-4 Kasım 
tarihlerinde 
yapılacak maçlarla 
başlayacak 
sezonda iik hafta 
maçları şöyle: 
Fenerbahçe- 
Panküp TED 
Kayseri Koleji 
İstanbul Üniversitesi- 
Ceyhan Belediyesi 
Botaş-Beşiktaş 
Cola Turka 
Burhaniye 
Belediye-Migros 
Çankaya Üniversite- 
si-Galatasaray 
Mersin Büyükşehir 
Belediyesi-Edremit 
Baskett ntisas 
Sezon Planı 
Türkiye Bayanlar 
Basketbol Ligi'nde 
(TBBL) 2007-2008 
sezonu 3-4 Kasım 
tarihlerinde yapılacak 
ilk hafta maçlarıyla 
başlayacak.
Normal sezonu 30 
Mart 2008'de sona 
erecek bayanlar 
liginde, play-off 
müsabakaları 9 
Nisan-14 Mayıs 
tarihleri arasında 
yapılacak. 
2007-2008 
takvimine göre 
Cumhurbaşkanlığı 
Kupası 31 Ekim'de, 
All-Star organizas 
yonu 11-13 Ocak 
2008'de, Türkiye 

takımını 1-0 yendiği 
belirtildi.
Son 3 yıldır UEFA 
Kupası'nda mücadele 
eden ve 4 yıl 
aranın ardından 
Şampiyonlar Ligi'ne 
kalmak isteyen 
Beşiktaş'ın bu 
amacını gerçekleştir 
mek için yeni trans
ferleri Rüştü Reçber, 
Rodrigo Tello, 
Mehmet YozgatlI ve 
Fransız Edouard 
Cisse'yi sahaya 
sürdüğü kaydedildi. 
Moldova temsilcisinin 
kalecisi Serghei 
Pascenco'nun siyah

Kupası 8'li final 
müsabakaları ise 
4-6 Nisan 2008 
tarihlerinde 
yapılacak.
Play-Off Statüsünde 
Değişiklik
TBBL'de play-off 
serisinin formatında, 
lig takvimi, oyuncu
ların fiziksel yorgun
luğu, milli takım 
faaliyetleri, VVNBA 
oyuncularının duru
mu gibi faktörler 
göz önünde 
bulundurularak 
değişiklik yapıldı. 
Yeni uygulamaya 
göre play-off serisi 
normal sezon içinde
ki maçlarda alınan 
sonuçlara bakılma- 
yarak *0-0' başlaya
cak. Normal sezonu 
üst sırada bitiren 
takım saha 
avantajına sahip 
olacak ve final 
serisi 3 galibiyete 
ulaşılması kuralına 

beyazlı takımın 
ataklarını 75 dakika 
boyunca savuştur
duğunu yazan 
internet sitesi, 
Beşiktaş'ın ilk 
yarıdaki en tehlikeli 
isimlerinin Matias 
Delgado ye 
İbrahim Üzülmez 
olduğunu kaydetti. 
Son 6 sezonda bu 
turdan öteye gide
meyen Sheriffin 
maç boyunca 
geliştirdiği az 
sayıdaki ataktan da 
sonuç alamadığı 
ifade edildi.

göre oynanacak. 
12 Takım 
Mücadele Edecek 
2007-2008 sezonun
da 12 takımın 
mücadele edeceği 
TBBL 6 ilde 
oynanacak.
İstanbul, Beşiktaş ’ 
Cola Turka, 
Fenerbahçe, 
Galatasaray, 
İstanbul Üniversitesi 
ve Migros olmak 
üzere 5 takımla 
temsil edilirken, 
Balıkesir'den 
Burhaniye Belediye 
ye Edremit Basketbol 
İhtisas, Adana'dan 
Botaş ve Ceyhan 
Belediyesi, 
Kayseri'den Panküp 
TED Kayseri Koleji, 
Mersin'den Mersin 
Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Ankara'dan 
Çankaya Üniversitesi 
takımları ligde 
yer alıyor

Bursaspor’da yeni sezon
hazırlıkları sürüyor
Bursaspor yeni 
sezon hazırlıklarını 
sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde 
Teknik Direktör 
Bülent Korkmaz 
gözetiminde yapılan 
ve yaklaşık 2 saat 
süren antrenman 
ısınma koşularıyla 
başladı.
Korkmaz'ın antren
manın ikinci 
bölümünde 4 gruba 
ayırdığı yeşil-beyazlı 
futbolcular, 
dönüşümlü olarak 
topla pas ve 
kondisyon çalışması 
yaptı.
Bursaspor'un yeni 
transferi Mbesuma 
ise sabah antren
manına çıktı. Çalışma 
sırasında sağ ayak 
bileğinden sakat

Bursaspora ZambiyalI golcü
Bursaspor, uzun 
süredir temasta 
öı'duğu ZambiyalI 
Collins Mbesuma'yla 
üç yıllık sözleşme 
imzaladı. İngiltere'nin 
Portsmouth takımın

“Necati için çok para alabiliriz”
Galatasaray Teknik 
Direktörü Kari Heinz 
Feldkamp, Necati'den 
daha fazla para 
kazanabilecekleri için 
bu futbolcuyla yol
larını ayırma kararını 
aldığını söyledi. 
Feldkamp, Necati'nin 
geçen sezon 
neredeyse hiç gol 
atmadığını ve takım 
kadrosunda bulunan 
forvet oyuncusundan 
bir ya da iki tanesiyle 
yollarını ayırma 
gereği gördüklerini 
ifade ederek, şunları 
kaydetti:

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
SÜREK 3 12.00 -14.15 -16.15
BEN SANA SÖYLEMİŞTİM 14.15 - 20.30
TUTKU SİNEMASI

(Rezervasyon Tel: 513 64 06)
SIRAD1ŞI SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30

İGemlik KSrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

lanan Sinan Kaloğlu, 
antrenmanı yarıda 
bıraktı.
Korkmaz, ahtrenman 
öncesi gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
yeni sezon hazırlık
larına bu akşamdan 
itibaren Vakıfköy 
Orhan Özselek 
Sosyal Tesisleri'nde 
devam edeceklerini 

dan transfer edilen 
23 yaşındaki futbol
cunun geçen sezon 
Portekiz'in Maritimo 
ekibinde kiralık 
olarak forma giydiği 
belirtildi. Kulüp

"Necati tercihini yap
mak benim için kolay 
değildi. Kolay yolu 
seçmedim ben..
Necati için çok para 
alabiliriz. 10 kulüp 
ister onü. Hakan'dan 

söyledi.
Özlüce Tesisleri'nin, 
kendilerini olumsuz 
etkileyen eksiklerinin 
olduğunu anlatan 
Korkmaz, "Tesisler 
bu haldeyken çalış
mamız mümkün 
değil. Özlüce, bit
tiğinde Türkiye'nin 
en iyi tesisi olacak" 
dedi.

Başkanı Ali Karasu» 
GalatasaraylI Emre 
Âşık ve Cihan iie 
anlaşma sağladık
larını ve teknik heye 
tin raporunu bek
lediklerini söyledi.

da o kadar çok 
para kazanabilir 
miyiz? Zannetmem. 
O zaman ben 
Necati'nin getireceği 
parayı düşünürüm. 
Yönetim olarak 
alacağımız para 
yine takım için 
kullanılacak.
O zaman ritm 
değişecek. 
Eğer yönetim 
'Necati'den ala
cağımız parayı tama
men altyapıya yatıra
cağız' derse, o 
zaman benim 
yangınım başlar.”

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Sağlık Bakanlığı’ndan ellerinizi yıkayın uyarısı
Sağlık Bakanlığı, 
suyun ilk olarak 
içmek, ikinci olarak 
ise el yıkamak için 
harcanması gerektiği
ni açıkladı.
Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürü Turan 
Buzgan yaptığı açık
lamada, el temizliğine 
dikkat edilmemesinin 
pek çok hastalığa 
neden olacağını 
bildirdi. Yaşanan su 
sıkıntısı nedeniyle 
hijyen konusunun 
ihmal edilmemesi 
gerektiğini belirten 
Buzgan, yıkanmayan 
ellerin sağlık sorun
larına, hatta küçük 
çaplı salgın hastalık
lara bile neden ola
bileceğini bildirdi. 
Hastane enfeksiyon
larının bile personel

Sıcakta burun kanamalarına dikkat
Özel Akademi Kulak 
Burun Boğaz (KBB) 
Doktoru Hüseyin 
Demir, yaz aylarında 
sık görülen burun 
kanamasının yanlış 
müdahalelerle durdu
rulmaya çalışılması 
mn kimi zaman insan 
hayatını tehlikeye 
atan üzücü sonuçlara 
sebep olabileceğini 
söyledi.

hijyeni ile yüzde 50 
oranında önlenebil 
diğini belirten Buz 
gan, uzun süreli su 
kesintilerin salgın 
hastalık riskini artıra
cağına dikkat çekti. 
Buzgan, su kesinti
lerinin olduğu bugün
lerde vatandaşların el 
temizliğine her 
zamanki kadar önem 
vermesi gerektiğini 
söyledi. “Su, içme 
dışında öncelikli 
olarak elleri yıkamak 
için harcanmalı” 
diyen Buzgan, doğru 
el yıkama süresinin 
en az 20 saniye 
sürmesi gerektiği 
uyarısında bulundu. 
Sabunla bile yapılsa 
5-6 saniye süren el 
yıkama süresinin 
yetersiz olduğunu 
kaydeden Buzgan, 
“Vatandaşlar ellerini

Burun kanaması 
başlarken asla geriye 
doğru yatılmaması 
gerektiğini belirten 
Dr. Hüseyin Demir, 
özellikle yaz ayların
da burun kana
malarının artış gös
terdiğini ifade etti. 
KBB Doktoru Demir, 
toplumda burun 
kanamalarını durdur
mak için yaygın

20 saniye boyunca 
ovarak temizlemeye 
dikkat etmeliler. Aksi 
halde pek çok 
hastalık meydana 
gelebilir” dedi. 
Buzgan, sabunun 
şahsi bir temizlik 
malzemesi olduğunu 
belirterek, başkası 
tarafından kullanıl
masının doğru 
olmadığını ifade etti. 
Sıvı sabun kul
lanımının bu anlamda 
doğru olacağını dille 

olarak başvurulan 
'sırtüstü yatma' 
işleminin kanın akci 
ğere ve mideye kaça 
rak zehirlenmelere ve 
boğulmalara sebep 
olabileceği uyarısın
da bulundu. Burun 
kanamasının sebep
lerinden birinin de 
sıcak havalarla birlik
te damarların 
incelmesi olduğunu 

getiren Buzgan, bu 
sabunların korunaklı 
ve bozulmamış 
olmasına da dikkat 
edilme gerektiğini 
bildirdi. Ayrıca 
sabunların nötr olan
larının tercih edilmesi 
gerektiğine değinen 
Buzgan, katkı mad- 
deli sabunlara, ellerin 
yeterli suyla dullan
mamasının da eklen
mesiyle ciltte alerjik 
reaksiyon oluşabile
ceğini açıkladı.

belirten Dr. Demir, 
"Hava sıcaklığının 
artmasıyla 
genleşen kılcal 
damarlarda ka 
namaya eğilim artar. 
Ayrıca nemi 
azaltarak ortamın 
kurumasına sebep 
olan klimalar ve 
sigara da kanamaları 
provoke eden 
faktörlerdir.”

Yüzmek stresi gideriyor

Yüzmenin, stresi gi 
derdiği ve kasları 
güçlendirmede 
yardımcı olduğu 
bildirildi.
Fizik Tedavi ve Reha 
bilitasyon Uzmanı 
Dr. Gülçin Belene 
Taşhyurt, karadaki 
vücut ağırlığının 
suya girildiğinde 
yaklaşık 10 kat hafif 
lediğini, bu özelliği 
nedeniyle yüzme 
sporunun rehabilitas 
yon, çeşitli hastalık
ların tedavisi ve stre
si gidermesi açısın
dan da bir terapi 
olarak nitelendiril 
mekte olduğunu 
söyledi. İnsanların 
yüzerek serinlerken 
günün yoğunluğu ve 
yorgunluğunu 
attığını, aynı zaman
da sıcakların verdiği 
bunalımdan da kur
tulduğunu ifade 
eden Taşhyurt, aynı 
zamanda yüzmenin 
fiziksel görünümü 
şekillendirdiği, kan 
dolaşımını düzen
lediği ve bütün 
vücudu çalıştıran rit
mik hareketleriyle 

kalp-damar sistemini 
güçlendirdiğinin de 
unutulmaması gerek
tiğini kaydetti. 
Taşhyurt, "Yani fizik
sel aktivite yapan bir 
kas, aktif olmayan 
bir kasa oranla daha 
fazla yağ ve daha az 
glikojen tüketir. 
Sonuç olarak kalp ve 
beyin damarlarının 
tıkanmasının ana 
nedeni olan 
aterosklerozisin art
masına neden olan 
yüksek yoğunluklu 
lipoproteinlerde azal
ma olur" dedi. 
Taşhyurt, ergenlik 
dönemindeki gençler 
ve çocukların yüzme 
sporu yapmasının 
daha yararlı sonuçlar 
verdiğine işaret 
ederek, "Su bir 
dirençtir ve suya 
karşı kulaç atarak 
verilen mücadele 
özellikle çocuklara 
kas gelişimin yanı 
sıra özgüveni de 
kazandırır. 4 yaşın
dan itibaren çocuk
lara yüzme alışkan
lığı kazandırılmalıdır" 
diye konuştu.

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. 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. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 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. 5131028

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
SuAnza Yalnyz185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
3 Ağustos 2007 Cuma 

KAHRAMAN ECZANESİ 
D.SubaşıMh. Ş. Cemal Sok. 19 

Tel: 5131913 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2818 
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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2007JÖSS

Rıdvan 
ÇELİKLER

.H-j'/jiHrorTgı

EA-2 
birincisi 367.091

gelenek 
bozulmadı

Sald 
SÖNMEZ

SAY-1, SÖZ-^EA-1, SAY 2 
birincisi 367.644

YCŞIURMAK 
hayallerinizi gerçeğe dönüştüren dershane... 

kayıtlarımız devam etmektedir.
514 47 06 (4 Hat)
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✓MICIR ÇEŞİTLERİ
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TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ ZKIRMAKUM ^vartaşi
Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı DOLGU MALZEMESİ
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Parça tavuk satışı 
yasaklandı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından çıkarılan genelge ile 
parça tavuk satışları yasaklandı. 
Yasaklara uymayan işyerleri 
1.200 ile 1.600 YTL arasında 
para cezasına çarptırılacak.

Haberi sayfa 2’de

Gemlik Siyah Altın Zeytin Festivali etkinlikleri bir ay öne alındı

Festival hazırlıkları başladı
ir 11-12 Eylül tarihlerinde 

yapılan Gemlik Siyah Altın Zeytin 
Festivali etkinlikleri Ramazan ayına 
rastlaması nedeniyle bir ay öne 
alındı. Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, 12 Ağustos 2007 Pazar gü 
nü akşamı Petek Dinçöz’ün İskele 
Meydanı’nda Gemliklileri coştura
cağını söyledi. Haberi sayfa 3’de

Arkadaşı ile birlikte Kumla’ya gezmeye gidiyordu 

Kumla yolunda ta 
Babasının araba 
siy la Kumla’ya 
gezmeye giderken 
Atamer Turistik 
Tesisleri önüne 
geldiği sırada 
virajı alamayan 
23 yaşındaki 
Mehmet Emre 
Kılıç adlı 
genç, karşı 
yönden gelen 
otomobile 
çarpmamak için 
direksiyonu 
kırarak yamaca 
çarptı.

Kılıç, hayatını 
kaybederken, 1 
arka daşı araçta 
sıkıştı.
Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Eller havaya
Ekonomide küreselleşme derken, küresel 

ısınma Türkiye yi de vurdu.
Geçtiğimiz kış yeterli yağışın toprağa 

düşmemesi barajları, ırmakları, dereleri kuruttu.
Türkiye’nin en büyük metropolleri İstanbul 

ve Ankara su sıkıntısı çekmeye başladı.
Şükür biz de sıkıntı yok..
Ama Küçük Kumla da musluklar saat 10.oo 

doğru pıısss diye gidiyor.
Su hem içme de, hem de temizlik ile bitkiler 

için gerekli.
Yokluğu kaçınılmaz kötü sonuçlar doğurur.

Devamı sayfa 5’de

Bursa Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan işsizlere meslek kursu
7 kurs ile 266 kişi daha istihdama kazandırılacak. Haberi 4’de

Yeni dönem 
yükümlüler 
silah altına 

alınıyor
Askerliğine 04 Ocak 
2007 tarihinden önce 
karar aldıran Er sta 
tösündeki yükümlü
lerin 1987/31 tertip 
olarak 10-24 Ağus 
tos 2007 ve 01-03 
Ekim 2007 tarihlerin 
de iki grup halinde 
silah altına alınacak
ları duyuruldu.
Haberi sayfa 2’de

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

Ahlak sükut ederken
Sıklıkla karşılaşıyoruz ve yaşıyoruz..
Her gün yeni bir ahlaksızlığa tanıklık 

ediyoruz..
Televizyonlardaki programlar., gazete 

terdeki haberler..
Somut örnekler...
Diziler de ve canlı canlı shovlarda 

görülenler içler acısı..
Yaşananlar yaşayacaklarımızın haber

cisi ..
Gelişmeler insanı umutsuzluğa sürük

lüyor.
Çünkü çok ciddi boyutta bir kültür 

deformasyonu yaşanıyor.
Kültürel deformasyon ahlaki çöküntüyü 

de birlikte getiriyor.
Çözülme toplumun kuramlarına ve 

dinamiklerine dek yayılmış durumda.
Kurallara uymamak ve kural dışı davra 

nışlar göstermek ne yazık ki "bir ayrıcalık 
ve özgürlük" olarak algılanıyor ve uygu
lanıyor.

Oysa özgürlük başkalarını rahatsız 
etmek değil ki..

Yaşamın her alanında özgürlük adı 
altında yapılan kuralsızlıklar diz boyu..

İlginç olan kurallara uyan, disiplinli 
yaşamayı ilke edinenlerin rahatsızlıkları.

Uygarlığın gereklerini yerine getirmek 
"saflıkla" eş değer tutuluyor.

Aslında yaşananlar tümüyle eğitimsiz
likten kaynaklanıyor.

Eğitimin başlangıç noktası aile..
Türkiye'de ve dünyada aile kavramının 

yeniden tanımlanması gerekiyor.
Anne-baba ve çocukların sorumluluk 

sınırları ile yatay-dikey ilişkilerinin çağın 
gereklerine uygun düzeye getirilmesinde 
sayısız yararlar var.

Galiba işin başında anne-babanın "özel 
eğitimi" geliyor.

Türkiye'de ve dünyada en kolay elde 
edilen işlev anne-babalık.

Öyle mi olmalı?
Çocuku yaşama hazırlayan ilk aşamada 

başlaya aavranış yöntemi geleceği 
biçimlendiriyor.

"Ağaç yaşken eğilir" deyimini yaşamla 
özdeşleştirdiğimizde çocuk öncelikle anne 
sinden babasından gördüğünü doğru 
olarak algılıyor ve uyguluyor.

Doğal olarak bu durumda asıl belirleyici 
de aile oluyor.

O halde ailenin yani anne-babanın 
doğru bilgilerle donatılması gerekiyor.

Ki çocuklarını da uyumlu, paylaşımcı, 
katılımcı, ilkeli, kararlı, yararlı ve tutarlı 
yetiştirebilsin.

Nasıl başladık nereye geldik?
İnsanoğlunun belki de genetik yapısın

dan kaynaklanan hırslı yapısı, kural tanı
mazlığı ve ilkesizliği de beraberinde 
getiriyor.

Kanımca bugün insanlığı bir ur gibi 
saran çekememezlik, açgözlülük ve öç 
alma duygusu da bu yapının bir sonucu..

Bu noktada olumluyuz.
Çünkü bir gün;
Ulu önder Atatürk'ün de işaret ettiği 

gibi, "Sömürgecilik ve emperyalizm 
yeryüzünde yok olacak ve yerlerine ulus
lar arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrı
calığı gözetmeyen yeni bir uyum ve işbir
liği çağı egemen olacaktır."

Ütopya gibi görünse de gerçekleşeceği 
inancımı sonsuza dek koruyacağım.

Çünkü öyle olmasını istiyorum.
Bizim, dayatılan ahlaksızlık girdabından 

bir an önce kendimizi kurtarmamız şart.

Parça tavuk satışı yasaklandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı tarafından 
çıkarılan genelge 
ile parça tavuk 
satışları yasaklandı. 
Tavuk ve benzeri 
satış yapan 
işyerlerinde

parçalanmış 
tavuk satışlarının 
yasaklandığı 
belirtilirken 
buna uymayan 
işyerlerinin 1.200 
ile 1.600 YTL 
arasında cezaya 
çarptırılacakları 
açıklandı.

Gerekçe olarak; 
hijyen ortamından 
uzakta ve üretim 
izni bulunmayan 
işyerlerinde 
parçalanarak satışı 
yapılan tavuklar 
yasaklanırken 
parçalama işinin 
izni olan işletmelerde

yapılacağı 
bildirildi.
Tavuk satışı 
yapan işyerleri 
bundan böyle izni 
olan yerlerden 
hazır paketlenmiş 
olarak getirilen 
tavuk parça etleri 
satabilecekler.

Yeni dönem yükümlüler silah altına alınıyor
Askerliğine 04 Ocak 
2007 tarihinden önce 
karar aldıran Er 
statüsündeki yüküm
lülerin 1987/31 tertip 
olarak 10-24 Ağustos 
2007 ve 01-03 Ekim 
2007 tarihlerinde iki 
grup halinde silah 
altına alınacakları 
duyuruldu.
Gemlik Askerlik 
Şubesinden yapılan 
açıklamaya göre; ’

şevke tabi tutulan
ların sınıf ve eğitim 
merkezlerini gösteren 
listeler Askerlik 
Şubesi ilan levhasına 
asılmış olup 
isteyenlerin buradan 
öğrenebilecekleri 
bildirildi.
Yeni dönem silah 
altına alınacak 
yükümlülerin sevk 
evraklarının 10 
Ağustos 2007 tarihin-

den itibaren veril 
meye başlanacağı 
bildirilirken toplu 
şevklerin 20-24 
Ağustos 2007 tarih
leri arasında yapıla
cağı açıklandı. 
Askere alınacakların 
sevk evraklarını en 
geç 24 Ağustos 2007 
tarihine kadar 
almaları gerektiği 
vurgulanırken, "Sevk 
evraklarını almayan-

lar ile aldığı halde 
birliklerine katıl
mayanlar, 'Bakaya' 
suçunu işlemiş ola
caklarından Askeri 
Mahkemeye verilerek 
cezalandırılabilecek- 
leri için yükümlülerin 
zamanında sevk 
evraklarını almaları 
ve birliklerine katıl
maları menfaatleri 
icabıdır" uyarısında 
bulunuldu.

SAV- KİRALIK LUKDftIRELER ye İŞYERLERİ
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK ve DEĞERLEME Mil «I

baytaş’ Detaylı Bilgi İçin: www.baytaslnsaat.tom
SIFIR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri 
ır Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri

www.baytasinsaat.com 
Tel: 513 42 21 Fax: 51317 94

İKİNCİ EL DAİRELER
J SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 
Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmam'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2

SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2

SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2 
Z KİRALIK Dairex Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
Z KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
Z KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

http://www.baytaslnsaat.tom
http://www.baytasinsaat.com
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Gemlik Siyah Altın Zeytin Festivali etkinlikleri bir ay öne alındı 1 Vicdanca

Festival hazırlıkları başladı
11-12 Eylül tarihlerinde yapılan Gemlik Siyah Altın Zeytin Fes

tivali etkinlikleri Ramazan ayına rastlaması nedeniyle bir ay öne alındı. 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 12 Ağustos 2007 Pazar günü akşamı 
Petek Dinçöz’ün İskele Meydanı’nda Gemliklileri coşturacağını söyledi

I VicdanKay|rT0PAKTAŞ

Seçimlerde 3. olduk

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Her yıl 11-12 Eylül 
tarihlerinde 
yapılan Gemlik 
Siyah Altın Zeytin 
Festivali etkinlikleri 
Ramazan ayına rast
laması nedeniyle bir 
ay öne alındı. 
11-12 Ağustos 2007 
tarihlerinde 
yapılacak etkinliklere 
ünlü sanatçılar 
getiren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, bu kez 
genç sanatçılardan 
Petek Dinçöz'ü 
sevenleriyle 
buluşturuyor.
9 Ağustos tarihinde 
kardeş şehir 
Romanya'nın 
Navodarı temsilci
lerinin konuk 
olarak gelecekleri 
Gemlik'e ayrıca 
yurt dışından 
Makedonya, Güney 
Afrika, Kıbrıs, 
Bosna Hersek 
ve Gürcistan 
folklor ekipleri de 
katılarak festivale 
renk katacaklar.
11 Ağustos 2007 
Cumartesi günü 
saat 13.30 da 
eski SSK Hastanesi 
önünden başlayacak 
olan festival 
yürüyüşü Mehter 
takımı eşliğinde 
İskele Meydanı’nda 
son bulacak.
Festival yürüyüşünün 
ardından İskele 
Meydanı’ndaki 
çay bahçelerinde 
Belediye tarafından 
sünnet şöleni 
yapılacak.

Şölende yine her 
yıl olduğu gibi 
misafirlere gelenek
sel ayran ve pilav 
ikram edilecek. 
Geçtiğimiz yıllarda 
Eylül ayında yapılan 
festival içinde yer 
alan sünnet şöleninin 
okulların açılmasına 
rastlaması nedeniyle 
katılımın az olduğunu

belirten Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, bu yıl bir 
ay Öncesine alınan 
sünnet şölenine 
büyük katılım bek
lediklerini söyledi. 
11 Ağustos 2007 
Cumartesi günü 
akşamı İskele 
Meydanı’nda misafir 
folklor ekiplerinin

katılımıyla 
gösteriler yapılacak. 
PETEK DİNÇÖZ 
GELİYOR
Her yıl birbirinden 
ünlü sanatçıları 
Gemlik'e getirerek 
sevenleriyle 
buluşturan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
bü yıl Petek 
Dinçöz'ü getiriyor. 
Petek Dinçöz’ün 
12 Ağustos 2007 
akşamı vereceği 
konsere büyük ilgi 
gösterileceğinden 
emin olduğunu 
söyleyen 
Başkan Turgut, 
"Her yıl birbirinden 
ünlü ve değerli 
sanatçılarımızı 
Gemlik'e getirerek 
güzel konserler 
düzenliyoruz. 
Bu yıl da Petek 
Dinçöz ile 
İskele Meydanı 
renklenecek" 
şeklinde konuştu.

İşte AHBVP'nin başarısını anlatan bu yorumu 
aynen veriyorum..

Demokrasi tiyatrosunun seçim parodisinin ardın
dan bol yüzdeli zaferler ve hüsranların öyküleri anlatı 
lıyor bu ara. "Haydi sandığa", "vatandaşlık görevi" 
zırvalıklarının ardından, ak partili, ok partili, at partili, 
kurt partili oranların arasında oy vermeyenlerin sayı 
sından ve oranından pek bahsedilmiyor ama!

Halbuki gidip de bir pusulaya mühür basarak, 
sonra da zarfı bir sandığa atarak özgürlük, demok 
rasi falan filan olacağına inanmayanların, bu seçim 
parodisini iplemeyenlerin sayısı hiç de az değil! 22 
Temmuz'da tercihlerini 'Allah Hepsinin Belasını 
Versin Partisi (AHBVP)'nden yana kullananlar, 
MHP'ye fark atıp CHP'nin biraz arkasında kalarak 
üçüncü büyük "parti"yi oluşturuyorlar.

Evet, yaklaşık 6,5 milyon kişi, seçimin de siya 
setin de partilerin de Allah belasını versin deyip oy 
vermeyerek 10'luk bir başarı elde ettiler. Eee, bir de 
bu istatistiklerde yer almayan, seçmen kütüklerine 
hiç kaydolmamış olanları düşünün! Bu, AHBVP'nin 
başarısıdır, hüsrana uğrayan da sadece postalsever 
Saykal değil, tüm politikacı ikiyüzlüler ve güftesi sis
teme ait "dört senede bir gün" şarkısını demokrasi 
diye seslendiren özgürlük gaspçılarıdır! Diğer parti 
lerden aşağı kalmadık, biz de sandık yürütme timle 
rimizi kurduk! Allah Hepsinin Belasını Versin Partisi, 
diğer partilerden hiçbir şekilde aşağı kalmayarak 
kendi sandık görevlisi timlerini oluşturdu. Diğer par
tilerin ve diğer iktidar odaklarının bugüne kadar yap
tıklarını derinlemesine inceleyen AHBVP, sandık tim
lerine görev bölümü yaparak işi en az diğerleri kadar 
organize yapacağını göstermiş oldu. Üzerinde 
çalışılan senaryo ise şöyleydi...

bandık yürütme timi: Oy verme işlemi tamam
landıktan sonra diğer tüm partilerden hızlı davranıp 
sandıkları yürütecek olan timimiz, sandıkları kimse 
nin görmediği güvenli bir yere götürdükten sonra 
diğer timlere devredecek. Bu timdeki görev alan 
arkadaşlarımız yaklaşık bir aydır sandık sıvıştırma 
eğitimi almaktadır. Antrenmanlarda yüzde 90 oranın
da başarı kaydettik. Ama tabii, bu konuda yılların 
deneyimini taşıyan diğer partiler karşısında çok 
dikkatli olmalıyız. Adamlar sandıkla birlikte seçim 
merkezini bile yürütebilecek deneyime sahip.

Oy ayıklama timi: Yürütülen sandıkları açarak 
içindeki oyların uygunluğunu kontrol edecek olan 
timimiz, vatana, millete, partimize ve çıkarlarımıza 
aykırı pusulaları ayıklayacak, yerlerine en hayırlı şe 
kilde "evet" basılmış pusulaları yerleştirecek. 
Pusulalarımızı yoğun çalışmalar sonucunda hazır 
hale getirdik bile. (Diğer partilerle aynı matbaada 
çalışıyoruz, mühürleri de aynı yere yaptırdık, ne de 
olsa demokrasi uzlaşma demektir.)

Pusulaları çöpe atma timi: Ülke çapında belirle 
diğimiz seçkin Çöplüklerimizi pusulalarla dolduracak 
olan timimiz, "seçmen oyunu nasılsa atmış, biz de 
atsak ne olur" ilkesiyle hareket etmektedir. Çalış
malarımızı tamamladığımız bazı yerlerde, pusulaları 
çöpe atarak doğaya zarar vermeyecek, pusulaları 
geri dönüşüme sokacağız.

Sandık ve pusula yakma timi: Seçkin mangalcı 
lardan kurduğumuz ekibimiz, hain sandıkları yakarak 
bertaraf edecek. Bu timdeki görevlilerimiz, sandıkları 
yakarken kimseye görünmeme, sağa sola ateş sıçrat
mama konusunda diğer partilerden eğitim almıştır.

Birden fazla yere kayıtlı seçmene servis timi: 
Hepimizin bildiği gibi, vereceği oyun değerini bilen, 
kendisini ıtade etmekte ısrar eden vatandaşlarımız 
birden fazla yere özenle kayıt ettirilir. Gel gör ki 
seçim dediğin bir gün, vatandaş hepsine birden 
yetişemeyebilir. Ama ifade özgürlüğü engellenemez! 
Bu timimiz, gerek otomobil gerek minibüslerle, mük
errer vatandaşlarımızı o sandıktan bu sandığa taşıya
cak, hepsinde de oy verdirtecektir.

Hakili Özel Sandık Tugayları (HÖST): Askerî hiye 
rarşiyle çalışan bu özel timimiz, partileri değil başka 
yerleri model almıştır. Öyle gizlenme, sakınma işleri 
ne hiç girmeyecek, çok özel bölgelerde sandıkları 
alıp doğrudan imha edecektir.

Sandık bulmuş gibi yapma timi: Bu timimiz, diğer 
timlerimizle koordineli bir şekilde, özel hazırlanmış 
sandıkları, kaybolanların yerine yerleştirmek için 
çalışacaktır. Görevlilerimiz, 'Aaa, sandık buldum' 
repliğine özenle çalışmıştır. İçi halkın yanlış oyların
dan arındırılıp doğru oylarla doldurulmuş sandıklar 
yerlerine konacak, demokrasi kurtulacaktır.
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Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı’ndan işsizlere 

meslek kursu

Orhangazi’de rüzgar ağacı devirdi

Bursa Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, 
sosyal güvencesi 
olmayan 320 işsiz 
vatandaşı düzen
lediği kurslarla 
meslek sahibi yaptı. 
Vakıf tarafından 
düzenlenecek 7 kurs 
ile 266 kişi daha 
istihdama 
kazandırılacak. 
Bursa Valiliği Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, 
düzenlediği kurslarla 
sosyal güvencesi 
olmayan vatan
daşlara yardım eli 
uzatmaya devam 
ediyor. 2006 yılının 
eylül ayından bu 
yana düzenlenen 
'sosyal riski azaltma 
projesi* çerçevesinde 
düzenlenen 
kurslar neticesinde, 
elektrik tesisatçılığı, 
yaşlı bakım

eğitimi, özel 
güvenlik elemanı 
yetiştirme olmak 
üzere 320 kursiyere 
eğitim verilirken, 
227 bin 531 YTL 

harcama yapıldı. 
Yeni dönemde 7 
proje çerçevesinde 
266 kişiye daha 
çeşitli konularda 
eğitim verilecek. 
Özel Güvenlik 
Elemanı Yetiştirme 
Eğitimi Projesi'nin 
4. dönemi devam 

ederken, 50 silahsız, 
50 silahlı olmak 
üzere toplam 
100 kişinin eğitimi 
tamamlanma 
aşamasına geldi. 
Yeni dönemde 
sokak çocuklarının 
ebeveynlerine 
özel güvenlik, çocuk 
bakıcılığı, satış, 
temizlik, otelcilik ve 
servis elemanlığı ile 
yaşlı bakımı konu
larında kurslar 
verilecek.

Orhangazi’de şiddetli 
rüzgar, bir büfenin 
bahçesindeki ağacı 
devirdi.
Önceki akşam saat
lerinden itibaren 
etkili olmaya 
başlayan rüzgar, 
zaman zaman 
şiddetini artırdı. 
Saatteki hızı

THY’de grev oylaması 
Pazartesi günü başlıyor
Türk Hava Yolları 
(THY), 6 Ağustos 
2007 tarihinde, saat 
12:00'da başlamak 
ve 9 Ağustos 2007 
tarihinde saat 
17:00'da bitirilmek 
üzere grev oylaması 
yapılmasının uygun 
görüldüğünü bildirdi. 
THY'den İMKB'ye 
gönderilen açıklama
da, ortaklık ile Hava- 
İş arasında devam 
eden 21. Dönem 
Toplu İş Sözleşmesi 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

60 kilometreyi bulan 
rüzgar, İznik 
Gölü Orhangazi 
kıyısındaki 
büfelerin yanında 
bulunan kavak 
ağacının devrilme
sine sebep oldu. 
Rüzgarın ferisiyle 
bir büfenin önüne 
devrilen ağaç, 

görüşmelerinde 
anlaşma sağlanamaz 
ması üzerine Hava-lş 
Sendikasınca grev 
kararı alındığı hatır
latıldı. Bu kapsamda 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
İstanbul Bölge 
Müdürlüğü'nün 3 
Ağustos 2007 tarihli 
yazısı ile ortaklığın 
işyeri çalışanlarınca 
ilgili mülki amirlikler
ine grev oylaması 
talebinde bulunduğu 

belediye ekipleri 
tarafindan 
kaldırıldı. 
Büfedeki 
sandalye ve 
masalar kırıldı. 
Olayın akşam 
meydana gelmesi 
üzücü bir 
kazayı önlemiş 
oldu.

bildirildi. Grev oyla
ması talebinde 
gerekli oy oranının 
sağlandığı ifade 
edilen açıklamada, 
6 Ağustos 2007 tari
hinde, saat 12:00*da 
başlamak üzere ve 
9 Ağustos 2007 
tarihinde saat 
17:00'da bitirilmek 
üzere grev oylaması 
yapılmasının 
uygun görüldüğünün 
THY'ye bildirildiği 
kaydedildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Arkadaşı ile birlikte Kumla’ya gezmeye gidiyordu

Kumla yolunda kaza
Babasının arabasıyla Kumla’ya gezmeye giderken Atamer Turistik Tesisleri 
önüne geldiği sırada virajı alamayan 23 yaşındaki Mehmet Emre Kılıç adlı 
genç, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için direksiyonu kırarak 

yamaca çarptı. Kılıç, hayatını kaybederken, arkadaşı araçta sıkıştı
Küçük Kumla da 
meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi 
hayatını kaybetti, 
1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 
Gemlik'ten Küçük 
Kumla’ya arkadaşı 
Sercan Kalafatla (24) 
birlikte gezmek için 
babası Ali Kılıç'a ait 
16 ZP 716 plakalı özel

araçla yola çıkan 
Mehmet Emre Kılıç 
(23), Atamer Turistik 
Tesisleri önüne 
geldiği sırada, virajı 
alamayarak karşı 
yöne savruldu.
Bu sırada karşı yön
den gelen otomo
billere çarpmak iste
meyen Kılıç, direksi 
yonu aniden kırınca

aracının
yamaca çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
takla atmaya 
başlayan araçtan 
fırlayan Mehmet 
Emre Kılıç kendi kul
landığı arabasının 
altında kalırken, 
arkadaşı Kalafat ise 
araç içinde sıkıştı. 
Yaralılar, çevreden

gelenlerce Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Ancak durumu 
ağır olan Kılıç, 
sevk edildiği Bursa 
Devlet Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Sönmez; “Enflasyonda olumlu seyir sürüyor”
Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafın
dan açıklanan 
Temmuz ayı 
enflasyon 
oranlarını değer
lendiren Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Celal 
Sönmez, 
"Enflasyon, 
59. Hükümetin 
başarılı olduğu 
konular arasında 
ilk sırada yer ah 
yordu.
Temmuz ayı veri

lerinin düşük çık
ması da enflas 
yondaki olumlu 
seyrin sürdüğünü 
bize gösteriyor. 
Şimdi iyi ama 
sonrası için 
dikkatli olmalıyız" 
dedi.
Temmuz ayında 
yapılan Genel 
Seçimlerden 
sonra artık dik 
katlerin ekono mi 
ye odaklanması 
gerektiğinivurgu- 
layan Sönmez, 
"Seçim sonrası 
ekonomik beklen

tiler yükseldi. 
Özellikle reel eko 
nomiyi destek 
leyen, küçük 
esnaf ve ticaret 
erbabını dikkate 
alan yapısal 
reformların bir an 
önce uygulamaya 
konulması 
gerekiyor. Bu 
konuların yeni 
Hükümetimizin 
öncelikli işleri 
arasında yer 
alacağı 
inancındayız" 
şeklinde 
konuştu.

Bursalı gençler Avrupa yolcusu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreterliği kentlilik 
bilincinin gelişmesine 
yönelik çalışmaları 
sürdürürken, 
kentler arasındaki 
iletişimin artırılması 
ile ilgili girişimleri de 
aksatmıyor.
Avrupa Birliği (AB) 
Gençlik Eylem 
Programı çerçeve 
sinde 4-15 Ağustos 
tarihlerinde Roman 
ya'nın Curtue kentin 
de düzenlenecek olan 
’Discovering Europe

Through its Legends' 
(Efsaneler ile 
Avrupa'yı Keşfetmek) 
isimli projeye 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
Konseyi'nden 
6 genç katılıyor. 
Romanya, 
İspanya, Portekiz, 
Polonya, Bulgaristan, 
Çek Cumhuriyeti ve 
Türkiye'den toplam 
44 gencin katılacağı 
projede Bursa'yı 
temsilen katılacak 
Fulya Alkan, Murat 
Başlar, Fatih Tali,

Fırat Başlar, 
Şebnem Atlı,

Ramazan Ünal 
Itemsil edecek.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Eller havaya
Su ve elektrik sıkıntısını 1970’li yıllarda 

çok yaşadık.
O günlerin geride kaldığını sanırken 

yeniden elektrik ve su sıkıntısı kapımıza 
dayandı..

Su ve elektrik sıkıntısının çekileceğini 
uzmanlar uzun zamandır uyarıyorlardı.

Buna aldırış eden olmadı.
Sonuç ortada..
Çağımızda bir ülkenin başkentinin 

susuz kalması kadar kötü yönetim olmaz.
Londra’nın, Paris’in, Berlin’in, 

Amsterdam’ın, Lizbon’un, VVachinton’un, 
Moskova’nın, Prag’ın bir gün boyunca 
susuz kaldığını düşünebiliyor musunuz?

Böyle bir şey çağdaş toplumlarda ol 
maz, olamaz..

Günümüzde susuzluk olsa olsa, 
Arfika’nın geri kalmış ülkelerininde, Pakis 
tanda, Afganistan’da, savaş halindeki 
Irak’ta olabilir..

Ama Avrupa’nın kapısına dayanıp 
AB’ye girmek isteyen Türkiye de olma
malı..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Melih Gökçek, Yeşihrmak’tan Ankara’ya 
su getirmek için çalışmaların sürdüğünü 
söylüyor.

Ama Ankara susuz kaldı.
Türkiye’nin başkenti susuz..
Başbakanlığın lavobalarının,

TBMM’sinin tuvaletlerininden su akmadı 
ğını düşünebiliyor musunuz?

Bu rezalet değil de nedir?
Türkiye üç yanı denizlerle çevrili, için

den denizlere göz göre göre akan 
nehirleri bulunan büyük bir ülke..

Ama bu nehirlerden ne doğru dürüst 
enerji sağlayabiliyoruz, ne de kentlerimi 
zin su ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz.

Bu iş planlama ve yatırım gerektirir.
Bunu yapacak çok sayıda yetişmiş ele

manımız da var.
Ama vatandaşımız temızıiK için evınae 

su bulamıyor.
İş bilim teknikle çözülemediğinden, 

vatandaşlar hoca efendinin önünde elleri
ni havaya kaldırarak yağmur duasına çıkı 
yor.

Ve de yakarmaya başlıyor..
“ Yarabbi m.. Yöneticilerimiz çeşmeleri 

mizden abdest alacak suyu akıtamıyor. 
Sen bu aciz kullarına acı ve yağmur gön
der ki barajlarımız su tutsun, derelerimiz, 
ırmaklarımız sularla dolsun..

Bizlerde abdesimizi alalım, doğru dü 
rüşt yıkanalım. Dualarımızı kabul eyle ya 
rabbim. Amin."

'Gemlik Körfez' internette
ww.gemllkkorfezgazetesi.com

Tatil hayallerini yıkan firmanın bilgisayarları çalındı
Bursa'da, "99 euroya 
5 yıldızlı 5 gece tatil" 
kampanyasıyla yüzler 
ce vatandaşı dolandır 
dığı iddia edilen bir 
turizm firmasının PVC 
olan kapısını kırıp 
içeriye giren kimliği 
belirsiz şahıslar 3 
adet bilgisayar 
kasasını çaldılar.

Şahıslar vatandaşla 
rın durumu fark etme 
si üzerine 1 bilgisayar 
kasasını ise olay ye 
rinde bırakıp 2 ayrı 
araçla olay yerinden 
kaçtılar. Bursa'da, "99 
euroya 5 yıldızlı 5 ge 
ce tatil" kampanyasıy 
la yüzlerce vatandaşı 
dolandır dığı iddia

edilen bir turizm fir
masının PVC olan 
kapısını kırıp içe riye 
giren kimliği belirsiz 
şahıslar 3 adet bilgi 
sayar kasasını çaldı 
lar. Şahıslar vatandaş 
ların durumu fark et 
mesi üzerine 1 bil
gisayar kasasını ise 
olay yerinde bırakıp 2

ayrı araçla olay yerin 
den kaçtılar. Bursa 
Emni yet Müdürlüğü 
Yankesicilik ve Dolan 
dincilik Büro Amirliği 
ekipleri Bursa'da yüz 
lerce ailenin tatil yap
mak amacıyla para 
yatırdıkları turizm şir
ketinin kendileri adı 
na ayırttıkları otele

alınmamaları üzerine 
gelen şikayetler üzeri 
ne geçtiğimiz hafta 
"Naylon Tur" operas 
yonu düzenlemişti. 
Operasyon kapsamın
da piyasadan 33 bin 
YTL para topladıkları 
öne sürülen şirketin 
yöneticilerinden I. Ay 
kut E. (35) ile Aykut

A. (22) gözaltına alı 
nıp çıkarıldıkları mah 
keme tarafından tütuk 
lanmışlardı. Şirket 
sahibi Tahir Y. ise 
Emniyet Müdürlüğüne 
teslim oldu. Şirket 
yöneticilerinden 
Bülent K. ve Handan 
İ. isimli kişilerin ise 
arandığı öğrenildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
ww.gemllkkorfezgazetesi.com
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Baykal; “CHP çok önemli bir misyon üstlendi”
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, CHP'nin 
çok önemli bir misyon 
üstlendiğini ve bunu 
en iyi şekilde yaptı 
ğım belirterek, bir par* 
tinin aldığı oy kadar 
üstlendiği misyonun 
da önemli olduğunu 
vurguladı.
Genel Başkan Baykal 
ve parti yönetimine 
"güven" önergesinin 
kabul edildiği CHP 
Parti Meclisi toplan
tısında, bazı üyeler 
sonuçları "başarısız 
İlk” olarak değer
lendirerek, olağanüs 
tü kurultay ve parti 
yönetiminde değişik
lik istedi.
Alınan bilgiye göre, 
eski Ankara milletveki 
li, İsmet İnönü'nün 
torunu Gülsün Bilge 
han Toker, seçim 
sonucunu başarısızlık 
olarak nitelendirerek 
parti yönetimine istifa 
çağrısı yaptı. Toker'in 
Baykal'a, "Böyle gi 
derse benim çocuk
larım, sizin torun
larınız da CHP’ye 
oy vermeyecek" 
dediği öğrenildi.
PM Üyesi Adil Özkol 
da Baykal'ın seçim 
yenilgisinin baş 
sorumlusu olduğunu 
savundu ve ilk olağan

AKP personeline zafer ikramiyesi
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
seçim döneminde 
haftalı! e yıllık izin
lerini kullanmadan 
çalışan Genel Merkez 
personeline ikramiye 
dağıtılması talimatını 
verdi. Erdoğan'ın tali
matıyla parti perso 
neline 1 maaş 
ikramiye dağıtılacak. 
Seçimlerden zaferle 
çıkan AK Parti, seçim 
döneminde yoğun bir 
maraton içerisinde 
çalışan Genel Merkez 
personelini 'ikramiye' 
ile ödüllendirecek.

kurultayda görevini 
bırakacağını kısa 
zaman içinde ilan 
etmesini istedi. 
Genel seçimlerde 
yeniden aday göster
ilmeyen eski İstanbul 
Milletvekili Ali Kemal 
Kumkumoğlu da par
tinin yönetim kade 
meşinde karşılıklı bir 
güvensizlik ve söy 
lemde de tutarsızlık 
olduğunu savundu. 
Kumkumoğlu, 
oldukça elverişli bir 
ortamda girilen 
seçimden yüzde 20 
oyla çıkıldıktan sonra 
"hiçbir şey yokmuş 
gibi davranılmaya
cağım" belirterek,

1 ak • d IzJTtı Merkezi

AK Parti'nin yüzde 
46'lık oy oranı ile 
seçimlerden birinci

parti çıkmasının 
ardından Genel 
Merkez çalışanlarını

"Partinin önünü 
açmak gerekir. Genel 
Başkan dahil MYK 
üyelerinin üzerlerine 
düşen sorumluluğun 
gereğini yerine getir 
meşini bekliyoruz" 
dedi.
Seçim öncesi mil
letvekili aday listesin
deki sırasından mem
nun olmayarak çe 
kilen Örsan Kunter 
öymen de yönetimi 
eleştiren üyeler 
arasında yer aldı. 
Öymen, siyasi parti
lerin iktidara gelmek 
için var olduklarını, 

bir dernek ya da vakit 
olmadıklarını söyledi. 
Öymen'in, Genel

Başkan Baykal'a 
yönelik olarak, 
"Kurultayda aday 
olmayacağınızı 
söyleminizi bek
lerdim. Bu yönetim 
partiyi muhalefete ve 
başarısızlığa mahkum 
etmektedir" dediği 
öğrenildi.
Bu arada yönetimin 
istifasını isteyen eski 
Kocaeli milletvekili 
İzzet Çetin'in konuş
ması sırasında gerilim 
yaşandı. Çetin'in mil
letvekili aday lis
telerinin hazırlanması 
aşamasında bir aday 
adayının bir MYK üye
sine yönelik olarak 
gündeme getirdiği 
"rüşvet" iddiasını, 
parti yönetimine ilet
tiğini ve bu nedenle 
liste dışı bırakıldığını 
ileri sürdüğü belirtildi. 
İddiaları yanıtlayarak 
Çetin'i "iftira atmakla" 
suçlayan MYK 
üyesi Fuat Çay'ın 
konuşması sırasında 
ise başka bazı 
üyelerin de devreye 
girmesiyle gerginlik 
yaşandı.
Konuşmaları notlar 
alarak dinleyen 
Baykal, toplantının 

sonunda bir değer
lendirme yaptı ve 
eleştirileri yanıtladı.

kutlayan Başbakan 
Erdoğan, personelin 
ikramiyeyle ödül
lendirilmesini istedi. 
AK Parti İdari ve 
Mali İşler Başkanlığı, 
seçim zaferi 
nedeniyle önümüzde
ki günlerde Genel 
Merkez personeline 
bir maaş tutarında 
ikramiye dağıtacak. 
AK Parti Genel 
Merkez yönetimi, 
seçim öncesinde de 
personeli motive 
etmek amacıyla bir 
maaş ikramiye 
vermişti.

Askeri Şura 
çalışmalarını tamamladı

Yüksek Askeri Şura 
çalışmalarını 
tamamladı.
Şura'da alınan 
kararlardan uygun 
görülenlerin bugün 
kamuoyuna açıklan
ması bekleniyor.
Yüksek Askeri 
Şura'nın Ağustos ayı 
toplantısında Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
personelinin 
terfi-emeklilik ve 
disiplin durumu ile -

Meclis albümü 
değişiyor

Milletvekillerinin 
özgeçmiş ve 
fotoğraflarının 
yer alacağı TBMM 
albümünde, 
bazı değişiklikler 
yapılacak.
Meclis albümünde, 
milletvekillerinin, 
kayıt sırasında 
özgeçmişlerine 
ilişkin doldurduğu 
formlardaki 
bilgiler yer alacak. 
Albümde, 
milletvekillerinin 
özgeçmişi, mezun 
olduğu okullar, 
daha detaylı 
larak verilecek.
22. Döneni 
albümünde 
özgeçmişinde

aboneoldunuzmu?
■■ihi abone olun okuyun okutun

Silahlı Kuvvetleri 
ilgilendiren 
diğer konular 
ele alındı.
Şura'nın Ağustos 
ayı çalışmaları 
sona erdi 
Şura'da alınan 
kararlardan uygun 
görülenler 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'in onayının 
ardından bugün 
kamuoyuna 
açıklanacak

"lstanbul-1954” 
yazan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
yeni albümdeki 
özgeçmişi, 
"Erdoğan, 
İstanbul'da 1954 
yılında doğdu" 
diye başlayacak. 
Albümde, daha 
anlaşılır bir 
Türkçe kullanılacak, 
kısaltmalar 
açıkça yazılacak. 
Milletvekillerinin 
kayıt yaptırma ve 
fotoğraf çektirme 
işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından, 
Meclis albümü de 
baskıya verilecek.

“Tek aday olursam başkanlığa soyunurum”
Demokrat Parti (DP) 
genel başkanlığı için 
ismi geçen Ankara 
Ticaret Odası (ATO) 
Başkanı Sinan Ay 
gün, tek aday olması 
ve tabanın istemesi 
durumda DP genel 
başkanlığına soyun
abileceğin! söyledi. 
Konuya ilişkin 9. 
Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel ile 
görüştüğünü belirten

Aygün, "Kendisi bu 
anlamda, 'beklememi, 
izlememi, görmemi ve 
hiç acele etmememi* 
söyledi" dedi.
Aygün, merkez sağ 
da birleşme ve DP 
genel başkanlık aday 
lığı için soruları ce 
vaplandırdı. DP'nin 
Türk demokrasi tari
hinin omurgası oldu 
ğunu ve merkez sa 
ğın bugün Parla men- 

to'da temsil edileme 
diğini öne süren 
Aygün, "Sayın Demi 
rel'in yüzde 30'la bı 
raktığı parti önce yüz 
de 10'lara, ardından 
yüzde 5'lere düş 
müştür. Merkez sağda 
şu anda bir dağınıklık 
mevcut" dedi.
DP genel başkanlığın
dan önce merkez 
sağın birleşme ve 
bütünleşmesinin öne

mine işaret eden 
Aygün, "Benim tek 
amacım, sağda bir 
parti olsun. DP'nin 
başına, bütün parti 
tabanını, Türk 
kamuoyunu, mil
liyetçi, muhafazakar 
seçmeni kucaklaya
bilecek birisi çıkarsa 
Türkiye'nin önünü 
açılır. 'Bu sen misin?' 
derseniz bu ben de 
olabilirim, başkası da 

olabilir" diye 
konuştu.
Aygün, yıpranmış bir 
parti haline gelen 
DP'nin İçinde hala 
'koltuğa ben otu
rayım, sen otur* 
davası güdüldüğünü 
belirterek, şunları 
kaydetti:
"Bu çok yanlış bir 
şey. Buraya, bütün 
parti içi muhalefeti 
birleştirebilecek bir 
kişinin gelmesi lazım. 
Ama maalesef 
geçtiğimiz bir hafta 
içerisinde yine bir 

cadı kazanı kayna
maya başladı. 
Bu cadı kazanı, 
kaynaya kaynaya 
30'luk parti 5'lere 
inmiş vaziyette. O 
yüzden bunun önüne 
geçilebilme sinin tek 
yolu, tabanın 
destekleyeceği bir 
lider olması. Bu 
anlamda tabanda 
birçok il başkanı, 
partinin ileri gelenleri, 
partiye emek 
verenlerle telefonla 
görüşüyorum. Aşağı 
yukarı 150'yi geçti."
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Vekiller bugün ant içecek
22 Temmuz seçim
leriyle oluşan yeni 
Meclis, yemin töre
nine hazır.
Törenin kusursuz 
geçmesi için tüm 
önlemler tekrar 
gözden geçirilirken, 
milletvekilleri de 
yeminlerini "bir 
kerede hatasız ve 
ezberden okumak" 
Sin çalışıyorlar, 

te yandan, kayıtım 
yaptırmayan mil
letvekilleri törene 
kadar işlemlerini 
tamamlamaları , 
bekleniyor.
Bugün yemin töreni 
için toplanacak olan 
Genel Kurul'a en 
yaşlı üye sıfatıyla 
83 yaşındaki CHP 
İstanbul Milletvekili 
Şükrü Elekdağ 
başkanlık yapacak. 
İlk birleşimde 
milletvekilleri, seçim 
çevresi, soyadı ve 
adlarının alfabe 
sırasına göre ant 
içecekler. Ant içme 
töreninde bulun
mayan milletvekilleri, 
katıldıkları ilk bir
leşimin başında ant

içecekler.
EZBER YARIŞII 
Her dönem olduğu 
gibi bu dönemde yeni 
seçilen milletvekilleri 
TBMM Üye Andını 
kürsüde ezbere oku
mak için günler önce 
çalışıyor. Yeminin 
anlaşılmaması veya 
herhangi bir 
kelimesinin yanlış, 
eksik, hatalı okun
ması halinde yemin . 
Başkan, tarafından 
tekrarlatılacak. 
DAVETİYELER GİTTİ 
TBMM bu dönemde 
yemin töreni için da 

vetiye hazırladı. 
TBMM Başkanlığı 
tarafından hazırlanan 
ve eski başbakanlar, 
Meclis başkanları, 
Genelkurmay Başkanı 
ve kuvvet komutan
ları, Yüksek Yargı 
organları mensupları, 
Türkiye'de görev ya 
pan yabancı misyon 
şeflerinin ve basın 
kuruluşları temsilci
lerinin de içinde bu 
lunduğu yaklaşık bin 
kişiye davetiye gitti. 
KUVVET KOMUTAN
LARI KATILACAK, 
CUMHURBAŞKANI

GELMEYECEK 
Bu arada 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in yemin töreni 
için Meclis'e gelme 
yeceği, ancak 
Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar 
Büyükanıt'ın ise 
Ankara dışında 
programı olmaması 
durumunda kuvvet 
komutanları ile birlik
te geleceği Meclis'e 
geleceği tahmin 
ediliyor.
Komutanların her 
dönem olduğu gibi bu 
dönemde yemin 
töreninin ilk yarım 
saatinde kalacakları 
ifade ediliyor. 
GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ 
ARTIRILIYOR 
4 Ağustos Cumartesi 
günü yapılacak mil
letvekili yemin töreni 
nedeniyle TBMM'de 
yoğun güvenlik 
önlemleri alınacak. 
Meclis'e milletvekili 
yakınları dışında 
ziyaretçi giremeye
cek. Milletvekilleri, 
yakınlarının isimlerini 

bir gün önce ilgili 
birimlere bildirecek. 
Yemin töreninin 
yapıldığı gün, TBMM 
üyeleri ve yakınları, 
davetliler, Meclis per
soneli ile basın men
suplarının dışında 
ziyaretçi kabul 
edilmeyecek. Öte 
yandan, olabilecek 
herhangi bir eyleme 
karşı Emniyet Çevik 
Kuvvet Ekibi Meclis 
kapıları dışında 
önlem alacak.
YEMİN TÖRENİNE 
EĞİTİMLİ TEMİZLİK 
EKİBİ
4 Ağustos 2007 
Cumartesi günü 
23.Dönemin ilk 
toplantısını yemin 
töreniyle açacak olan 
TBMM'de temizlik, 
güvenlik çalışmaları 
son kez gözden 
geçiriliyor. TBMM'de 
yeni göreve başlaya
cak olan temizlik 
elemanları için iç 
Hizmetler Müdürlüğü 
tarafından verilen 
ve iki gün sürecek 
olan eğitim 
programı başladı. 
Meclis personeli 

tam kadro çalışacak. 
Meclis lokantaları 
ve çay ocakları 
o gün mesai saatin
den Genel Kurul 
kapanana kadar 
mesai yapacak. 
Bu arada Meclis 
Personel Daire 
Başkanlığı çalışan 
personeli kılık 
kıyafet konusunda 
uyardı.
özellikle ana binalar
da bulunan, garson, 
temizlik elemanları 
günlük özel kıyafet
lerini zorunlu 
giyecek.
ÖZEL MÖNÜ 
4 Ağustos için 
Meclis 
lokantalarında 
da özel mönü 
hazırladı.
Meclis üye 
lokantalarında 
gün günlük 
çıkan yemeği bu 
kez iki katına 
çıkaracaklar. 
Mönü de yöresel 
yemekler ön plana 
çıkacak. Günde üç 
çeşit çıkan tatlılar 
Cumartesi günü 7 
çeşit olacak.

VdillanfULU 151 wI Hy8EYjN yLUKAYA .CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI
GEMLİK ANA BAYİİ

a Isıtma,sıcaUsu'ie 
A tontrol citailannûa

► DOGALGAZ
► KOMBİ
►KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA

| ►RADYATÖR |

►SPLİT KLİMALAR

► DOGALGAZ SOBASI
► TESİSAT ve PROJE

Merkez : Orhangazi Cad. No: 7/E Gemlik / BURSA 
TEL: 0.224 513 41 88 

Şube: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel: (0.224) 513 88 26 Fax: 513 49 93
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Tarla sularken 
elektrik akımına 

kapıldı
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde bir çiftçi, 
tarla sularken 
elektrik akımına 
kapılarak hayatını 
kaybetti.
Tepecik köyünde 
meydana gelen 
olayda, Şeref Kork 
maz (53), tarlasını 
sulamak için elek

trikli su motorunun 
bağlantılarını 
yaparken cereyana 
kapıldı. Bursa'da 
ikamet eden evli ve 
4 çocuk babası 
Korkmaz, olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
Olayla ilgili tahkikat 
devam ediyor.

İGemlikKBrfezl ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
v sektöründe deneyimli

GSM : 0.533 608 48 74

Vatandaşların tatil hayalini yıkan 
turizmci polise teslim oldu

Bursa'da, vatan
daşları 'ucuz tatil* 
vaadiyle dolandırdığı 
iddiasıyla aranan 
kişi Emniyet 
Müdürlüğü'ne gelerek 
teslim oldu.
Adliyeye sevk edilen 
şirket sahibi
Tahir Y.(36), 
"Amacım insanlara 
ucuz tatil yaptırmaktı, 
fiyatlar artınca 
iflas ettim. Asla 
insanları mağdur 
etmek, dolandırmak 
gibi bir niyetim

yoktu" dediği 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, 
"99 Euro'ya 4 gece 
tatil" kampanyasıyla 
yaklaşık 300 kişiyi 
dolandırdığı öne 
sürülen turizm 
şirketi sahibi polise 
teslim oldu.
Kampanya 
kapsamında tatile 
gönderdiği kişiler, 
gerekli ödemenin 
yapılmaması 
gerekçesiyle otelden 
atılmıştı.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesi Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı ile 
Darmstad Caddesi 
üzerinde faaliyette 
bulunan iki ayrı 
turizm firması 
'99 Euro'ya 4 
gece tatil' sloganıyla 
kampanya düzenledi. 
Geçtiğimiz hafta 
sonu önceden

rezervasyon 
yapıldığı söylenilen 
otele giden 
müşteriler, 
tur şirketi tarafından 
para ödenmemesi 
sebebiyle kabul 
edilmedi.
Dolandırıldıklarını 
anlayan mağdur 
tatilciler durumu 
polise bildirdi.
Şu ana kadar 190 
kişinin şikayet 
müracaatında bulun
duğu öğrenildi.

Uğruna din değiştirdiği eşini öldürdü
Fatih'te, uğruna din 
değiştirerek evlendiği 
Moldova uyruklu 
eşini, kaldığı otelin 
önünde kurşun 
yağmuruna tutarak 
öldüren şahıs, 
kendini de vurarak 
ağır yaralandı.

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

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

ACİLSAMveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi |

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa f

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

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
3 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
.S

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

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP 

Tel:5132474 Fax:5141021

Edinilen bilgiye 
aöre, olay, Aksaray 
İnkılap Caddesi Vali 
de Camii Sokak'taki 
Tura Otel önünde 
meydana geldi. 
Bir süre önce din 
değiştirerek kilisede 
Moldova uyruklu 
Elena Linea ile evle
nen Yüksel Konukçu 
(42), hayat kadını 
olduğu iddia edilen 
eşinin otelde kalma 
sına sinirlenerek 
kavga etmeye başla 
dı. Bu sırada silahını 
çeken Konukçu, eşi 
ne 4 el ateş açtı. 
Kanlar içinde yere 
yığılan genç kadın, 
olay yerinde hayatını 
kaybederken, Konuk 
çu bu kez silahını 
kendi kafasına daya
yarak ateş açtı. 
İddiaya göre olay 
şöyle gelişti: Yüksel 
Konukçu, İstanbul'a 
gelir gelmez Türkiye 
Cumhuriyeti vatan
daşlığına geçen Mol 
dova uyruklu Elena 
Linea'yla yaklaşık 6 
ay önce Aksaray'da 
tapıştı. Linea'yla bir
likte olan Konukçu, 
daha sonra genç kadı 
na evlenme teklif etti. 
Bir otelde yaşayan ve 
hayat kadını olarak 
çalıştığı iddia edilen 
Linea, Konukçu'ya 
evlenmeleri için 
Hıristiyan olmasını 
istedi. Bu isteği kabul 
eden Konukçu, 15 
gün önce İzmir

Meryem Ana Kilise 
si'ne giderek Hıristi 
yan adetlerine göre 
evlendi. Evlendikten 
sonra İstanbul'a dö 
nen Elena Linea'nın 
kaldığı otele geri 
dönüp eski yaşantısı
na devam edince, 
Konukçu çılgına 
döndü. Aksaray İnkı 
lap Caddesi Valide 
Camii Sokak üzerin 
deki Tura Otel'de 
kalan genç kadını 
gece boyunca otomo
bilinin içerisinde bek 
leyen Konukçu, saba
ha karşı saat 08.00 
sularında Elena'nın 
geldiğini gördü. 
Kadının önünü keşen 
ve otele girmesine fır
sat vermeyen Konuk 
çu, tabancasını çekti. 
Linea'ya sokak orta 
sında bağıran Yüksel 
Konukçu daha sonra 
kadına 4 el ateş etti. 
Genç kadın, kanlar 
içerisinde yere 
yığılarak olay yerinde 
ölürken, çılgına 
dönen Konukçu

daha sonra silahı 
kafasına dayayarak 
ateşledi.
Konukçu, 
kafasına isabet 
eden kurşunla 
ağır yaralanırken 
ambulansla Haseki 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Konukçu'nun hayati 
tehlikesinin devam 
ettiği öğrenildi. 
Linea'nın cesedi 
olay yeri inceleme 
ekipleri ve savcının 
incelemesinin 
ardından Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı. İncele
menin devam ettiği 
sırada olay yerine 
gelen Linea'nın bir 
arkadaşı sinir krizi 
geçirdi.
Göz yaşları içinde 
arkadaşını son kez 
görmek isteyen 
yabancı uyruklu genç 
kadın, güvenlik şeri
dini geçtikten sonra 
polisler tarafından 
engellendi.

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE OLUN 

Aiq|VII»| AVI’T|N|



4 Ağustos 2007 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 9

Kredi kartında 
sahtecilik düştü

Kredi kartında şifre 
kullanımını getiren 
chip & pin uygula
ması ile sahteciliğin 
yüzde 68 oranında 
düştüğü bildirildi. 
Bankalararası 
Kart Merkezinden 
(BKM) yapılan 
açıklamada, 
1 Temmuz 2007 
tarihinden itibaren 
hayata geçirilen 
çipli kartlarla şifreli 
alışveriş uygula
masında bir ayın 
geride kaldığı hatır
latılarak, bir aylık 
süre içinde kredi 
kartındaki sahtecilik 
oranının daha da 
gerilediği, chip & pin 
uyumlu işlem 
oranının yüzde 94'e 
ulaştığı kaydedildi. 
Yüzde 94'lük kul
lanım oranının 
Türk kartlı ödeme 
sektörü tarafından 
büyük bir başarı 
olarak yorumlandığı 
vurgulanan açıkla
mada, Türkiye'den

önce uygulamayı 
devreye alan 
Ingiltere'de bu 
orana uygulama 
başlangıcını takip 
eden birinci yılın 
sonunda ulaşıldığı 
belirtildi.
Açıklamada, 
29 Haziran 2007 
tarihinde yüzde 
80 olan chip & pin 
uyumlu işlem 
oranının bir ay sonra 
yüzde 94 oranına 
yükselmesinin, 
sistemin kredi kartı 
kullanıcıları tarafın
dan benimsendiğini 
ve yaygın olarak 
kullanıldığını 
gösterdiğine 
işaret edilerek, 
uygulamanın 
kademeli olarak 
başladığı Mart 2006 
tarihinden 
bugüne kadar 
kredi kartında sahte
cilik oranlarında 
yüzde 68'lik bir 
gerileme yaşandığı 
bildirildi.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR

Zeytin Satış mağazamızda 
çalışmak üzere bay ve bayan 

eleman aranıyor.
GSM: (0.532) 546 45 75

TEL: 0.224 525 17 00

SATILIKVMBF
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

SATILIK DAİREELEMAN ARANIYOR
SÜNGER DÖKÜMÜNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
VASIFLI - VASIFSIZ 

BAY- BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR

TEL : 524 80 86
524 88 88

ELEMAN ARANIYOR
4 YILLIK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
İŞ DENEYİMİ OLAN 
BAYAN MUHASEBE 

PERSONELİ ALINACAKTIR 

TEL: (0.224) 519 01 73

3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 
İki balkonlu, otoparklı geniş 

yazlık daire SATILIKTIR. 
K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21 

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Cep : 0.536 817 21 05

KİRALIK DÜKKAN
İkinci Kordon’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır. 

Cep: 0542 593 61 5±

IMNUK ve ADAKLIK
Kendi özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

lESİSİMİZDEÛCBEÎSİZ KESİM HİZMEIİMİZVffl
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


4 Ağustos 2007 Cumartesi Gemlik Karfez Sayfa 10

Otomotiv sektörü rekora doymuyor
Tekstil ve hazır giyim 
sektörünü geride 
bırakarak ihracatın 
lideri konumuna yük* 
selen otomotiv sek* 
törü başarılı perfor
mansını sürdürüyor. 
Sektörün Temmuz 
ayındaki ihracatı 
yüzde 44'lük artışla 1 
milyar 747 milyon 
dolara ulaştı. 
Böylece yedi aylık 
ihracat rakamı da 
yüzde 33 artarak 11 
milyar doları geçti. 
Başka bir ifade ile

Çiftçilere su tasarrufu önerileri
Su sıkıntısının yaşan 
dığı son yıllarda, ta 
rımsal arazide çiftçi
lerin su kaynaklarını 
bilinçsizce kullandığı 
"Geleneksel Sulama" 
yöntemleri yerine 
"Damla ve Yağmur 
lama" yöntemlerini 
kullanmasının hem 
su tasarrufuna hem 
de ürün veriminin 
artmasına katkı 
sağladığı belirtildi. 
Harran Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Meh 
met Ali Çullu, yaptığı 
açıklamada, dünyada 
daha önce de benzer
leri görülen "dönem
sel ısınmanın” tarım 
ve su kaynakları 
üzerinde etkili 
olduğunu belirtti. 
Son yıllarda mey
dana gelen bu iklim
sel de_ talerin ve 
su kaynaklarındaki 
azalmanın insan 
yaşamını olumsuz 
etkilediğini söyleyen 
Çullu, bu nedenle su 
kaynaklarının doğru 
kullanımı ve yönetimi 
stratejileri üzerinde 
çalışılmaya baş
landığını aktardı. 
Özellikle su kay
naklarının tarımda 
doğru kullanılması 
için arazi kullanım 
planlamasının gerek
tiğini kaydeden Çul 
lu, bunun için de 

otomotiv sektörü bu 
rakaımla 2004 yılının 
tamamında yapılan 
10 milyar dolarlık 
ihracatı geride 
bıralkmış oldu.
İhracat kalemleri 
arasında 3 milyar 
971 milyon dolar ile 
binek otomobiller 
ilk sı.rada yer aldı. 
Sektör, 167 ülke ve 
özerk bölgeye 
ihracat gerçek* 
(eştirirken, 
ihraccitta ilk sırayı 
Almanya aldı.

ülkenin toprak özel
liklerinin detaylı bir 
şekilde haritalan- 
masına ihtiyaç duyul
duğunu vurguladı. 
Türkiye'nin henüz 
detaylı toprak harita
ları ve arazi kullanım 
planlamasının tamam 
■anmadığını, bu 
nedenle yapılacak su 
yönetim ve planla
malarında sapmaların 
olmasının kaçınılmaz 
olduğunu aktaran 
Çullu, sınırlı olan su 
kaynaklarının doğru 
kullanımı ve yöneti
minde yasal düzen
lemeler gerektiğini 
dile getirdi.
Aşırı sıcakların bitki
lerin su ihtiyacını 
artırdığı gibi, toprak- 
tak: nemin daha hızlı 
ka^ la neden oldu 
ğunu, sonuçta bitki 
veriminin düştüğünü 
aktaran Çullu, özel
likle GAP projesi 
çerçevesinde sulama 
programına alınan ve 
henüz yaklaşık yüzde

20'si sulanabilen 
alanlarda bitki 
ihtiyacından fazla 
su kullanıldığının 
altını çizdi.
Bu aşırı su kul
lanımının bir yandan 
toprak erozyonu, 
taban suyu artışı ve 
tuzlulaşmaya neden 
olduğunu, diğer yan
dan çok kıymetli olan 
su kayıplarıyla 
sonuçlandığını dile 
gejtiren Çullu, "Su 
kaynaklarının özellik
le tarımsal alandaki 
sulamada doğru bir 
şekilde kullanılma
ması enerji ve tarım
sal üretimde önemli 
sapmalara neden ola
bilecektir. Önemli bir 
bölümü sıcak Ve 
kurak olan bölgede 
suyun daha planlı 
kullanılması gerek
mektedir. Böyle alan
larda suyun daha 
etkili kullanılması 
için tarımda basınçlı 
sulama yöntemleri 
önerilmektedir. Her 

bitki için farklı bir 
şekilde kullanılan 
basınçlı sulama 
metotları olan damla
ma ve yağmurlama 
sistemleriyle sulama 
yapılması halinde 
bitki, suyu ve gübreyi 
topraktan daha kolay 
bir şekilde alarak 
verimin artmasını 
sağlayacaktır. Bu 
yöntemlerle yapıla
cak sulamalar sonu
cunda en önemlisi 
toprak korunarak 
yüksek verim alı
nacak ve tarımsal 
alanda su tasarrufu 
sağlanacaktır" 
diye konuştu.
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı ve Ziraat 
Bankası tarafından 
bu yöntemleri kura
cak çiftçilere önemli 
destek ve krediler 
verildiğini söyleyen 
Çullu, "Maalesef su 
tasarrufu sağlayan 
yeni yöntemlerde 
önemli ölçüde su 
kayıplarının meydana 
geldiği Harran 
Ovası'nda 
yaygınlaşmamıştır. 
Çiftçilerin bu metot
ları benimseyerek 
uygulaması için 
ziraat odalarının, 
ziraat fakültelerinin 
ve tarım il müdürlük-, 
lerinin işbirliğinde 
çalışması gerekiyor" 
dedi.

Yaş meyve ve sebzeH 
ihracat sevinci

Türkiye'nin yaş 
meyve ve sebze 
ihracatı, yılın ilk 
yarısında, geçen yıla 
oranla yaklaşık 
yüzde 30 artarak 830 
milyon dolara ulaştı. 
Yılın ilk 6 ayında, 
yaş sebze ve meyve 
ihracatından 830 
milyon dolar gelir 
elde edildi.

ELEMAN ARANIYOR
LİMAN İŞİNDE ÇALIŞACAK 

D SINIFI EHLİYETLİ 
ÜCRET DOLGUN

YEMEK + SSK 
Hamidiye Mh. Kumsal 

Sok. Şirin Plaza Kat : 4 
No : 27 GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 03 95 
GSM : (0.536) 516 61 54

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez

Geçen yılın aynı 
döneminde ise 
640 milyon dolar 
□irdi sağlanmıştı. 
İhracatçıyı yıl sonu 
hedefine yaklaştıran 
bir başka unsur 
da tarım ve gıda 
ürünlerine 
devletçe verilecek 
laboratuvar analiz 
desteği.

ABONE OLUN 
OKUTUN 
OKUYUN

K8ŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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



4 Ağustos 2007 Cumartesi Gemlik KHrfez Sayfa 11

Sigorta eksperleri'karşılıklılık'
esasıyla çalışacak

Bakanlar Kurulu, Tür 
kiye'de faaliyet gös 
terecek sigorta şir- 
ketlerine ilişkin bir 
düzenleme yaptı. 
Buna göre; yabancı 
sigorta eksperlerinin 
Türkiye'de faaliyet 
gösterebilmesi karşı 
lıkhlık esasına daya 
nacak.
Bakanlar Kurulu'nun 
“Sigortacılık Sektö 
ründeki Uluslararası 
Faaliyetlere İlişki 
Karar”ı Resmi Gaze 
te'de yayımlandı. 
Buna göre; yabancı 
sigorta şirketleri ile 
yabancı reasürans 
şirketleri, Türkiye'de 
ancak şube açmak 
suretiyle faaliyet 
gösterebilecekler. 
Şube açacak şirket
lerin Türkiye'ye ayrı 
lan ödenmiş ser
mayelerinin Türki 
ye'de kurulu sigorta 
şirketleri ve reasü 
rans şirketleri için 
belirlenen tutardan 
az olmaması ve 

‘Gemlik Körfez’ internette
l^gemlikkortezgazeteslcom |

faaliyette bulunduk
ları ülkelerde sigor
tacılık yapmaktan 
yasaklanmamış 
olması şart olacak. 
Türkiye'de şube aça 
râk faaliyette bulu
nan yabancı sigorta 
şirketleri ve yabancı 
reasürans şirketleri, 
ikinci şubelerini aç 
tıkları tarihten itiba 
ren en geç bir ay 
içinde Hazine Müste 
şarhğı'na ayrıca bir 
beyanname vererek 
Türkiye'deki şubele 
rinden birini diğer 
şubeleri temsile 
yetkili ve sorumlu 
yönetim merkezi 
olarak göstermek 
zorunda tutulacak
lar. ikinci ve 
müteakip şubeler 
izne tabi 
olmayacak.
Yabancı sigorta 
eksperlerinin 
Türkiye'de faaliyet 
gösterebilmesi 
karşılıklılık esasına 
dayanacak.

Memur yakınlarına 
şevksiz muayene

Memurların aile fert
lerinin sağlık kurum 
veya kuruluşlarına 
müracaatlarında sevk 
kağıdı istenmeyecek. 
Maliye Bakanlığının 
bugünkü Resmi 
Gazete'de yayımla
narak, yürürlüğe 
giren "Tedavi 
Yardımına İlişkin 
Uygulama Tebliği" ile 
memurların kendileri 
İle bakmakla yüküm
lü oldukları aile fert
lerinin sağlık kurum 
ve kuruluşlarına ne 
şekilde müracaat 
edecekleri konusuna 
açıklık getirildi. 
Tebliğe göre, 
memurların bakmak
la yükümlü oldukları 
aile fertlerinin sağlık 
kurum veya kuru
luşlarına müracaat
larında sağlık karnesi 
yeterli olacak.

Bu kişiler için düzen
lenecek faturaların 
ekinde de sevk 
kağıdı istenmeyecek. 
Hastanın tedavi 
amacıyla bulunduğu 
mahalden başka 
bir yere şevkinin 
gerekmesi durumun
da sevk işlemi, 
sağlık kurum veya 
kuruluşu tarafından 
sağlık karnesine 
yazılacak. 
Hastanın tedavi 
amacıyla bulunduğu 
mahalden başka bir 
yere şevki nedeniyle, 
harcırah beyanname
si vereceği hallerde, 
sağlık karnesindeki 
sevk işleminin 
yazıldığı sayfa ile 
tedavinin yapıldığı 
sağlık kurumunun 
dhldurdunıı sayfa 
da beyannameye 
eklenecek.

40 bin öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, "Kam 
uoyuna açıklandığı 
gibi 2007 yılında 
eğitim kurumlarına 
40 bin öğretmen ata
ması yapılacak" dedi. 
Çelik, öğretmen ata
malarına ilişkin yap
tığı açıklamada, son 
günlerde bazı basın 
yayın organlarında 
2007 yılı içinde alına 
câk kadrolu ve söz 
leşmeli öğretmen 
sayılarına ilişkin çe 
şitli spekülasyonların 
yapıldığını belirterek, 
daha önce kamuoyu
na 2007 yılı içinde 20 
bin kadrolu, 20 bin 
de sözleşmeli olmak 
üzere toplam 40 bin 
öğretmen ataması 
yapılacağının duyu
rulduğunu anımsattı. 
Çelik, Maliye 
Bakanlığı ve Devlet 
Personel Başkanlığı 

ile varılan mutabakat 
üzerine 2007 yılı 
şubat ayında 10 bin 
kadrolu öğretmen 
atamasının 
yapıldığını, 2007 
Ağustos ayında da 
10 bin kadrolu, 10 
bin de sözleşmeli 
olmak üzere toplam 
20 bin öğretmen ata
masının gerçekleştir
ileceğini bildirdi. Bu 
ay gerçekleştirilecek 
öğretmen atamaları
na ilişkin branş ve 
kontenjanların yarın 
açıklanacağını 
kaydeden Çelik, 
okulların açılmasıyla 
doğacak öğretmen 
ihtiyacının tespiti 
sonucunda 
müteakip 
aylarda 10 bin 
sözleşmeli 
öğretmen atamasının 
daha yapılacağını 
belirtti.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El hanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Atak Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Şampiyonlar ligi 
kuraları çekildi

Futbolda Fenerbahçe 
ve Beşiktaş'ın 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi 3. ön eleme 
turundaki rakipleri 
belli oldu.
İsviçre'nin Nyon 
kentinde bulunan 
UEFA merkezinde 
yapılan kura çeki
minde Fenerbahçe, 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi 3. ön eleme 
turunda Belçika'nın 
Anderlecht, Beşiktaş 
ise 2. ön eleme 
turunu geçmesi 
halinde İsviçre'nin 
Zürich takımıyla 
eşleşti.
Geçen yıl Turkcell 
Süper Lig'i şampiyon 
olarak tamamlayan, 
ancak Şampiyonlar 
Ligi kura çekimine 
seribaşı olarak katıla
mayan Fenerbahçe, 
Arsenal, Liverpool, 
Valencia ve Sevilla 
gibi birbirinden güçlü 
rakiplerle 
eşleşmezken 
Belçika'nın 
Anderlecht takımıyla

gruplara kalma 
mücadelesi verecek. 
Fenerbahçe, bu 
sezon Avrupa 
kupalarındaki ilk 
maçını Şükrü 
Saraçoğlu Stadı'nda 
oynayacak. 
Şampiyonlar Ligi 2. 
ön eleme turunda 
Moldova'nın Sheriff 
Tiraspol ile oynayan 
ve rövanş için 1-0'hk 
avantaj yakalayan 
Beşiktaş ise 3, ön 
eleme turunda

İsviçre'nin Zürih 
ekibiyle kapışacak. 
Beşiktaş 3. ön eleme 
turuna çıkması 
halinde ilk maçını 
deplasmanda, rövanş 
karşılaşmasını ise 
İnönü Stadı'nda 
yapacak.
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi 3. ön eleme turu 
ilk maçları 14-15 
Ağustos, rövanş 
mücadeleleri ise 28- 
29 Ağustos tarih
lerinde yapılacak

Sinan Engin yeniden görevde
Siyah-beyazlı 
kulübün resmi inter
net sitesinden 
yapılan açıklamada, 
Sinan Engin'in, futbol 
takımı genel menajer
liği görevine getir
ildiği açıklandı. 
Açıklama1 
"Kulübümüze daha 
önceki yıllarda fut
bolcu ve menajer 
olarak başarılı 
hizmetlerde bulunan 
Sayın Sinan Engin, 
bugün itibariyle fut
bol takımımızda 
genel menajerlik 
görevine başlamış 
olup, kendisine 
başarılı çalışmalar

dileriz" denildi. İstanbul Menkul
Sinan Engin'in mena- Kıymetler Borsası'na 
jerliğe getirilmesi da (İMKB) bildirildi.

Yasin Çakmak Fenerbahçeli oluyor
Fenerbahçe Kulübü, 
Çaykur Rizespor'un 
savunma oyuncusu 
Yasin Çakmak ve 
kulübüyle 
anlaşmaya vardı. 
Genç futbolcunun 
bugün sarı-lacivert 
tilerle sözleşme

imzalayacağı 
açıklandı.
Yapılan açıklamada, 
Yasin Çakmak ve 
kulübüyle anlaşmaya 
varıldığı duyurularak, 
dün saat 15.00'de 
imza töreni 
düzenlendi.

Son 4 yıldır Çaykur 
Rizespor'da oynayan 
22 yaşındaki Yasin 
Çakmak, takımının 
geçen sezon ligde 
yaptığı 34 maçın 
32'sinde görev aldı 
ve toplam 2 bin 855 
dakika sahada kaldı.

T MA a “SUYUNU BOŞA ııür1! W HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama’’ 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Yeşil beyazlılar 
hazırlıkları sürdürüyor
Bursaspor, yeni 
sezon hazırlıklarını 
Vakıfköy Orhan 
özselek Tesisleri'nde 
yaptığı anterenmanla 
sürdürdü. Teknik 
Direktör Bülent 
Korkmaz, yöneti
minde çalışan futbol
cular bol bol şut 
çalıştı.
Hollanda kampının 
ardından sezon 
hazırlıklarını 
Bursa'da sürdüren 
Yeşil-beyazlı takım, 
sabah ısınma koşu
larıyla başlayan 
antrenmanda daha 
sonra, teknik taktik 
çalışmalarla 
sürdürdü. Bülent 
Korkmaz,

talebelerine önce 
pas, daha sonra 
da pas ve şut 
çalışması yaptırdı. 
Korkmaz, şüt 
çalışmasında ise 
oyuncularına 
sürekli ikazlarda da

bulundu. 
Antrenmanın son 
bölümünde ise 
Yeşil Beyazlı futbol
cular, kanatlardan 
yapılan ortalara kafa 
şutu çalıştılar.

Fenerbahçe kuradan memnun
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi 3. ön eleme 
turunda Belçika'nın 
Anderlecht takımıyla 
eşleşen Fenerbahçe, 
kuradan memnun.
Sarı-lacivertli 
kulübün asbaşkanı 
Mahmut Uslu, geçen 
sezon 3. ön eleme 
turunda elenerek, 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi'nde gruplara 
kalamadıklarını hatır
latarak, "Bu sezon 
aynı hatayı tekrarla
mayıp, gruplara kala
cağız" dedi.
Uslu, kura sonrası 
FBTV'ye yaptığı 
değerlendirmede 
şunları kaydetti: 
"Kurada 5-6 tane iyi 
takım vardı. Onların 
rakibimiz olmaması 
bizim için olumlu, 
ancak Anderlecht de 
Belçika şampiyonu. 
Şampiyonlar Ligi'ne 
girmek hem maddi 
hem manevi olarak 
çok önemli. Biz 
Şampiyonlar Ligi'nde 
çeyrek final, yarı final 
hedefliyorsak bu tip 
rakipleri geçmeliyiz. 
Şampiyonlar Ligi'nde 
zayıf takım kalmadı.

İlk maçta 
taraftarımızın 
desteğiyle iyi bir 
sonuç almalıyız. 
Roberto Carlos dahil 
önemli transferler 
yaptık. Geçen sene, 
ufak farklarla maçları 
kaybetmiştik. 
Futbolcular bu hata
ları bu sene yapma
zlarsa Avrupa'da 
başarıyı yakalaya
cağız. Şampiyonlar 
Ligi'ne girmek çok 
önemli. İlk maçımız 
İstanbul'da. Burada 
iyi bir sonuç alıp, 
rakibimizi eleye
ceğimize 
inanıyorum." 
Volkan Ballı'nın

Tahmini Tuttu 
Fenerbahçe Futbol 
Takımı İdari Menajeri 
Volkan Ballı, kurada 
eşleştikleri 
Belçika'nın 
Anderlecht takımını 
önceden tahmin etti. 
Dünya futbolunda 
artık küçük-büyük 
takım ayrımı kalma 
dığının altını çizen 
Ballı, "Artık her rakip, 
her maç çok zorlu. 
Beşiktaş'ın, ismi 
duyulmayan Sheriff 
takımıyla yaptığı 
maçı gördük. Artık 
her takım çok iyi 
çalışıyor ve çok 
tehlikeli. Çok iyi 
konsantre olmalıyız”

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
SHREK 3 12.00 - 14.15 - 16.15
BEN SANA SÖYLEMİŞTİM 14.15- 20.30

Gemlik Karfez
■USBBSKSZEffi»»»u k
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“Sıcak havalarda tedbirli olun” uyarısı
Kilis Sağlık İl Müdürü 
Dr. Turgay Happani, 
hava sıcaklıklarının 
mevsim normallerinin 
çok üstünde seyret
tiği belirterek, "Özel
likle yaşlılar ve kalp 
hastaları zorunlu 
olmadıkça dışarı 
çıkmasın" dedi. 
Dr. Turgay Happani, 
aşırı sıcakların vücut
ta su kaybına sebep 
olduğunu vurgula
yarak, "Bunun ne 
ticesinde tansiyon 
düşmekte ve kalp 
çarpıntıları oluşmak
tadır. özellikle 
yaşlılar ve kalp 
hastalarının zorunlu 
olmadıkça dışarı 
çıkmamaları gerek
mektedir çünkü aşırı 
sıcaklar birçok 
hastalığı tetikliyor. 
Bol bol su ve tuzlu 
ayran içilmeli, 
karpuz yenilmelidir. 
Böylece vücudun 
kaybolan su ihtiyacı 
giderilmiş ve birçok 
hastalığa karşı önlem 
alınmış olur" diye 
konuştu.
Dr. Happani, 
güneşten gelen 
UV ışınlarının 
vücuda zarar verdiği
ni hatırlatarak, 
"Güneş ışınları saat 
11.00-15.00 arasında 
daha güçlüdür. Aşırı 
sıcak ve güneş, 
gerekli önlemler alın- 

madiği takdirde insan 
sağlığını olumsuz 
etkileyebilmekte, bu 
durumdan özellikle 
çocuklar, yaşlılar, 
yüksek tansiyon, kalp 
ve akciğer hastalığı . 
olanlar daha çok et 
kilenmektedir. Çocuk
lar, yaşlılar, kalp 
hastalığı, tansiyon 
yüksekliği, kronik 
akciğer hastalığı ve 
deri hastalığı olanlar, 
zorunlu olmadıkça 
11.00 -15.00 saatleri 
arasında dışarı çık
mamalıdır" uyarısın
da bulundu.
Vatandaşların sıcak 
havalarda çok 
dikkatli olması gerek
tiğini savunun Dr. 
Happani, "Açık renkli, 
ince, bol, terletmeyen 
elbiseler giyilmeli ve 
geniş kenarlı şapka 
takılmah, şemsiye 
kullanmalıdır. Hafif 
yemekler, şulu 
gıdalar (meyve, sala
ta, çorba) tercih 
edilmelidir. Sık ve az 
miktarda yenmeli, bol 
su olmak üzere min
eral içeren sıvı içe
cekler alınmalı, aşırı 
yağlı, ağır yiyecekler
den ve alkolden 
kaçınılmalıdır. UV 
ışınları cilt kanserler
ine de yol açabilmek
tedir. Bu nedenle 
güneşe çıkmadan 
önce cilde

uygun koruyucu bir 
güneş kremi 
sürülmeli, ultraviyole 
ışınlardan koruyucu 
güneş gözlükleri kul
lanılmalı, sıcak 
havalarda güneş 
yanıklarının yanı sıra 
sıcak çarpması için 
de dikkatli olun
malıdır. Bulantı, 
kusma, baş ağrısı, 
huzurluk gibi belirtil
er görüldüğünde bol 
sıvı alınmalı, hemen 
gölge ve serin bir 
yere geçilmesi gerek
lidir. Çocuklarda sıvı 
kaybına bağlı ishal ve 
kusma meydana 
gelebilir. Uzun süren 
ishal durumlarında 
mutlaka tıbbi yardım 
alınmalıdır. Sahil 

kenarlarında 
yaşayan vatan
daşlarımız 
güneşin etkili olduğu 
öğle saatlerinde 
denize girmemeli, 
çocuklar boğulmalara 
karşı özellikle deniz 
kenarlarında ve 
havuz kenarlarında 
yalnız bırakılma
malıdır. Özellikle tar
lada çalışan çiftçile 
rimiz sabah erken 
saatlerde ve akşam 
saatlerinde çalışmalı 
ve mutlaka şapka tak- 
malıdır. Aşırı sıcağa 
maruz kalmış kişiler 
için en yakın sağlık 
kuruluşundan ya da 
112'den yardım 
istenmelidir" 
dedi.

Soâuk su içerken dikkat

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Sağlık 
Yüksekokulu 
Müdürü Prof.Dr. 
Günhan Erdem, 
"Özellikle vücut ısısı 
yükseldiğinde soğuk 
suyun hızlı içilmesi, 
vücutta terleme 
fonksiyonunu artıra
cağından çok fazla 
tuz ve mineral kay
betmeye neden olur. 
Soğuk suyun olum
suz etkilerinden 
korunmak için 
yudum yudum 
içmeliyiz" dedi.
Prof.Dr. Erdem, aşırı 
sıcaklar nedeniyle 
vücudun sürekli su, 
mineral ve tuz kay
bettiğini belirterek, 
"Soğuk su içmenin 
2 türlü olumsuz etk
isi var. Bunlardan 
birincisi doğrudan 
doğruya üst sol
unum yollarında has
sasiyeti olan kişi 
(erde hastalıklara 
sebep olabilir. İkin

cisi ise hızlı içilen 
soğuk suyun buhar
laşmaya yani vücutta 
terleme fonksi 
yonuna doğrudan 
etki ettiği için çok 
fazla tuz ve mineral 
kaybetmeye neden 
olur. Soğuk suyun 
olumsuz etkilerinden 
korunmak için 
yudum yudum yak
laşık 1 dakika içinde 
içmeliyiz" diye 
konuştu.
Prof.Dr. Günhan 
Erdem, özellikle aşırı 
sıcakların yaşandığı 
bu günlerde doğru
dan su içmeye özen 
gösterilmesini 
isteyerek, çay, 
kahve, meşrubatın 
suyla birbirine denk 
olmadığını söyledi. 
Prof.Dr. Erdem, 
sabah kalkınca, 
akşam yatmadan 
önce ve yemekler
den sonra mutlaka 
bir bardak su içilme
si gerektiğini de 
sözlerine ekledi.

GEREKLİ TELEFONLAR

ıvı

tfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

110
155
156 

51310 55 
51318 79 
513 12 06

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

DENİZ OTOBÜSÜ

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226) 811 13 23 
İDO İmam Aslan

513 10 79
513 30 33
513 14 25

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37

Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46

Yeni Likitgaz 513 65 00

BP Gaz 514 59 81

Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

Totalgaz 514 17 00

AKCAN PETROL 
MAR-PET 
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
4 Ağustos 2007 Cumartesi 

BAYER ECZANESİ 5130143
5 Ağustos 2007 Pazar 

GEMİÇ ECZANESİ 5134052

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2819 

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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OZİI. IMI IlKOGffl OKULU
“İyi bir gelecek Aykent ile başlar”

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI 2007-2008 DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI

Anasınlfları, 1.2.3. ncü sınıflar haftada 6 Saat

OKI II I İMİ 171 İN Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, 
UI\ULUIVIU4UN çağa ayak uydurmasını bilir,Yeniliklere açıktır, yenilikleri alır ve bayata geçirir,Süreç odaklıdır,Paylaşımcıdır, başarıyı, mutluluğu, 
YETİŞTİRDİĞİ sevgiyi, hüznü, acıyı paylaşmayı bilir.Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır,Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
nrRFNCİl FR Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,özgüveni tamdır.
UUKcNULEK ner yerde ve her ortamda kendini ispatlar. Engel tanımaz, " Başaracağım " der, başarır..

4.5.6.7 sınıflar haftada 8 Saat 
2007-2008 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ 

ANASINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8.SINIF
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir. '

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km
Umurbey Pajabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.k12.tr

3.750 YTL
4.400 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL

kadromuz ve 
çağdaş eğitim 

anlayışıyla 
sizlere en yakın 

özel okuluz

Tel: 513 5084

Karikatür Yarışması’na rekor başvuru
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Türkiye’de ilk defa 
gerçekleştirilen 1. 
Uluslararası Karikatür 
Bienali kapsamında 
düzenlenen “Sudan 
sebepler, susuz 
gerçekler” başlıklı 
karikatür yarışması 
sanatçılardan büyük 
ilgi gördü.
Kuruyan barajlar, 
çekilen yer altı kay
nakları ile son gün
lerde önemini bir kat 
daha hissettiğimiz 
“su”, bu yıl birincisi 
düzenlenen Ulusla 
rarası Bursa Karika 
tür Bienali’nin de ana 
temasını oluşturuyor. 
Mayıs ayında tarihi 
Cumahkız Köyü’ndeki 
atölye çalışması ve 
ünlü çiz . in sergi
leriyle başlayan 
Karikatür Bienali’nde, 

çizerler, farklı ortam
lardaki faaliyetleriyle, 
kağıt üzerinde suyun 
önemini vurgulamayı 
sürdürüyor.
Bienal çerçevesinde 
şimdi de yarışma 
heyecanı yaşanıyor. 
“Sudan sebepler, 
susuz gerçekler” adı 
altında gerçekleştin 
len Uluslararası 
Karikatür Yarışma 
sı’nın başvuruları 1 
Ağustos Çarşamba 
günü sona erdi. 
Yarışmaya sanatçıla 
rın gösterdiği ilgi ise 
yoğun oldu. Sadece 
Türkiye’nin değil 
dünyanın en önemli 
problemlerinden biri 
haline gelen Küresel 
Isınmanın sonuçların
dan biri olan susu
zluğu, kalemleriyle 
dillendirmek isteyen 
45 ayrı ülkeden 1000 

karikatürist eser
leriyle yarışmaya 
başvurdu.
Karikatüristlerin yarış 
ma için gönderdikleri 
eserler, Bugün 
Çelikpalas Otel’de 
gerçekleştirilecek 
toplantıda jüri 
tarafından değer
lendirmeye alınacak. 
Jüri üyeleri, Fran 
sa’nın Sn. Just 
Belediye Başkanı 
Gerard Vandenbrouc 
ke, Belçika’dan Bob 
Vincke, Ukrayna’dan 
Vladimir Kazanevsky, 
Rusya’dan Mikhail 
Zlatkovsky, İstanbul’
dan Salih Memecan, 
İzmir’den Eray Özbek, 
Bursa’dan Ahmet 
Aykanat, Mehmet 
Kahraman ve Cüneyt 
Şenyavaş dereceye 
giren eserleri aynı 
gün belirleyecekler.

Yarışmada birinci 
olan karikatüriste 5 
dolar, İkinciye 2 bin 
500 dolar, üçüncü 
eser sahibine ise 
1000 dolar para ödülü 
verilecek. Ayrıca 
10 yarışmacı 200’er 
dolarlık mansiyon 
ödülü alacak.
Dereceye girenlere 
ödülleri 3 Eylül Pazar 
tesi günü Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek 
törenle takdim edile
cek. Ödül töreni ile 
birlikte tüm yarış
macıların eserleri, 
Uluslararası Karikatür 
Bienali’nin sona ere
ceği 11 Eylül Cumar 
tesi gününe kadar 
Tayyare Kültür Merke 
zi sergi salonlarında 
sanatseverlerin 
izlenimine sunulacak. 
Öte yandan yarışma

çerçevesinde jüri 
üyeleri de ilginç bir 
etkinliğe irriza atacak
lar. Jüri üyeleri, 5 
Ağustos Pazar günü 
Uludağ’a çıkarak, 
zirvede karikatür 
çizecekler. Karika 
türist zirvede göstere
cekleri hünerler ise 
Guinnes Rekorlar 
Kitabı”na girmeye 
aday olacak. Dün

yanın dört bir tarafın
dan Bursa’ya gelen 1 
karikatüristlerle birlik- | 
te Uludağ’a çıkacak 
olan Guinness Danış J 
manı Prof. Dr. Orhan 
Kural, çizerlerin çalış- । 
malarını inceleyerek, 
aktivitenin Guinness 
Rekorlar Kitabı’na 
girmesi için başvuru
da bulunacak.

‘4-5 aylık süreçte kuraklık ortadan kalkmaz’
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlü 
ğü, sonbahar yağışla 
rının iç ve batı kesim
lerde yaşanan kurak
lığı önümüzdeki 4-5 
aylık süreçte ortadan 
kaldırma olasılığını 
düşük görüyor. 
Mevsimsel yağışlar 
normaller civarında 
gerçekleşse dahi 
olumlu etkilerin 
görülmesi için daha 
uzun süre gerekiyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün hazır
ladığı "Türkiye Geneli 
İçin 2007 Kuraklık 
Değerlendirmesi" 
başlıklı rapora göre, 
önceki yıllarda da, 
bu yıl yaşanan kurak
lığa benzer kurak 
dönemler yaşandı.

Tarr^ yılı (Ekim-Eylül) 
dikk 2 alındığında, 
2006-07 tarım yılında 
önümüzdeki 2 ayda 
(Ağustos-Eylül) orta
lamalar civarında 
yağış ahnabilse dahi 
yıllık yağış ortala
malarının altında kalı
nacak. Türkiye geneli 
için, 1973-74, 1988- 
89, 1993-94 ve 2001- 
02 tarım yıllarında da 
ortalamaların oldukça 
altında yağış görüldü. 
Özellikle 1973, 1989, 
1994 ve 2001 yılların
daki yağışlar 2007 
yılı yağışlarından 
bile daha düşük 
olarak gerçekleşti. 
31 -Temmuz-2007 
itibariyle gerçekleşen 
10 aylık ortalama 
yağış 506 mm. 
Önümüzdeki 2 aylık

yağışlar (Ağustos- 
Eylül) normalleri 
civarında gerçek
leştiği takdirde yak
laşık 550 mm. ile bu 
yılın tamamlanması 
bekleniyor.
Normallere göre tüm 
bölgelerde azalma 
oldu, sadece Doğu 
Anadolu'da küçük bir 
artış gerçekleşti.
Yağışlardaki normale 
göre azalma en çok 
Ege Bölgesi'nde

(yüzde 43), daha 
sonra sırasıyla 
Marmara (yüzde 34) 
ve İç Anadolu 
Bölgesi'nde (yüzde 
22) gerçekleşti. 
Türkiye genelindeki 
azalış yüzdesi ise 
yüzde 16.8.
Rapora göre, batı ve 
iç kesimlerinde 
kuraklığın şiddetinde 
artışlar yaşanıyor. 
Su kesintilerinin 
başladığı Ankara'da 

çok şiddetli kuraklığa 
9 aylık periyotta rast
landı. Ankara'da 1956, 
1977, 1978, 1994 ve 
2003 yıllarında çok 
şiddetli kuraklıklar 
yaşandı.
Rapora göre, İstan
bul'da da durum iyi 
görünmüyor. 6, 9 ve 
12 aylık periyotlarda 
çok şiddetli kuraklık 
meydana gelen İstan
bul'da 24 aylık periy
otta orta derecede 
kuraklık oluştu.
Yağışlar bu şekilde 
yetersiz devam eder
se yer altı su kay
nakları için de sıkıntı 
meydana gelebilecek. 
İstanbul'da 1957, 
1961, 1989, 1990 ve 
2001 yıllarında da çok 
şiddetli kuraklıklar 
oluştu.Raporda, 9 ve 

12 aylık dönemdeki 
kuraklık da 
değerlendirildi. 
Akarsu, göl, 
baraj gibi su kay
naklarının, son 9 ve 
12 aylık periyotta 
meydana gelen kıt 
yağışlar sonucu 
kuraklıktan etk
ileneceklerine işaret 
edilen rapora göre, 
özellikle Ankara, 
Çankırı, İstanbul, 
Balıkesir, İzmir, 
Manisa, Muğla civar
larında kuraklık ciddi 
boyutlara ulaştı. 
Rapora göre, 2007 
yılında kuraklık 
sadece Türkiye'de 
değil Orta Akdeniz 
havzasında yer alan 
birçok Avrupa 
ülkesinde de 
etkili oldu.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Düğünde 
ağabeyini kurşun 
yağmuruna tuttu 
Bursa'da bir düğün salonunda 
ağabey ile kardeş arasında çıkan 
kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi 
yaralandı. Haberi sayfa 2’de

3 gün süren Uluslararası Yelken Yarışlarına katılan sporcularımız başarı ile döndüler

Gemlikli Yelkenciler
Makedonya’yı fethetti

‘"S? Makedonya'nın OHRİD

şehri gölünde yapılan Uluslararası 
Yelken Yarışlarına katılan, Gemlik 
Yelken Kulübü Sporcularından 
Tuğba Öksüz, Haşan Sal ve Murat 
Samsun ilk üç sırayı paylaşarak, 
büyük başarı elde ettiler. Gemlikli 
sporcular, Türkiye’yi temsilen 
katıldıkları yarışlarda Gemlik’in 
adını yurt dışında da duyurdular. 
Yurtdışında yapılan yarışlara ilk 
kez katılan yelkencilerimizin dere 
ce ile dönmesi ilçemizde sevinçle 
karşılandı. Haberi sayfa 5’de

Gemlik Yelken kulübü Başkanı Mehmet Turgut, yurt dışında 
Gemlik'in adını duyuran yelkencileri tebrik etti

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Bir bileni! Demirel’i dinlemek..

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 
Cumhurbaşkanlığından sonra ülkenin tecrübeli 
siyasi danışmanlarından oldu.

Demirel, ABD’de aldığı eğitimden sonra rah
metli Menderes’in Su İdaresi Genel Müdürlüğü 
nü yaptı.

27 Mayıs Devriminden sonra da birileri Sayın 
Demirel’i DP’nin yerine kurulan AP’in Genel 
Başkanlığına aday koydurdu.

Yıl 1963 idi.
İşte bizim 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süley 

man Demirel, o tarihten beri siyaset sahnesin
den hiç inmedi. Devamı sayfa 5’de

21 Ekim 2007 günü yapılacak olan 
Halk Oylaması için mahalle ve köy 

muhtarları bilgilendirildi.

Muhtarlara halk 
oylaması için uyarı

Muhtarlar Derneği’nde yapılan bilgilendirme 
toplantısında konuşan Gemlik İlçe Seçim 
Kurulu Müdürü Mehmet Us, 22 Temmuz Millet 
vekili genel seçimlerinde TC kimlik numarası 
bulunmayanların oy kullandıkları ancak yapıla
cak halk oylamasında bu kişilerin kimlik numa 
ralarının belirlenmemesi durumunda kesinlikle 
oy kullanamayacaklarını hatırlattı. Sayfa 3’de

Sezer, Erdoğan’ı bugün Köşk’e kabul edecek
60. Hükümeti kurma görevini verecek. Haberi sayfa 6’da

175/70/13 : 49.00 HL
165/70/14 : 65.00 HL
175/65/14 : 59.00 YTL

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

Büyükşehir’den 
‘Suyuna Sahip 

Cık’uyarısı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, el ilan
ları ve billboardlarla 
suyun tasarruflu 
kullanılması yönün
deki uyarılarını sür 
dürüyor. Kuraklık te 
masının işlendiği 
afişlerde “Bursa’yı 
böyle görmek istemi 
yorsan, suyuna sa 
hip çık!” başlıklı uya. 
rıyla da suyun insan 
hayatındaki yeri vur
gulanıyor. Syf 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


6 Ağustos 2007 Pazartesi Gemlik Karffe»

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Digital platformda analog 
antenler işe yaramıyor..

Türkiye Cumhuriyeti..
1923-2007..
84 yıl..
Nasıl başlandı..
Nereye getirildi..
Gelinen noktada..
Sosyal etkenler..
Siyasal etkenler..
Psikolojik etkenler..
Dış etkenler..
Var..
En az bunlar kadar hatta daha da 

önemli etkenler de;
Eğitim...
Sağlık..
Güvenlik..
Ekonomi..
Ne yazık ki Türkiye sağlıklı bir altyapıya 

sahip olmadığı için..
Bir türlü hak ettiği konuma ulaşamıyor..
Oysa...
Türkiye Cumhuriyeti'nin konuşlandığı 

coğrafya üç yanı denizlerle çevrili, Avrupa 
ile Ortadoğu arasında önemli bir köprü...

Ancak..
Eğitimsizliğin ortaya çıkardığı sonuç...
Düşünen., sorgulayan., üreten... pay

laşan bir politikacı, sanayici, bürokrat, 
işçi, yurttaş profilini yönetim kadroların
dan yoksun bırakıyor..

Toplumun gelişmesini hedefleyen 
güçbirliği gerçekleşemiyor..

Oysa...
Ekonomik ve siyasal düzlemde 

yaşananlar Türkiye'nin hızla bir açmaza 
doğru sürüklendiğini gösteriyor..

Türkiye'nin karşılaştığı ilk açmaz değil 
bu...

Ağır borç yükünün altında ezilerek 
çöken OsmanlI devletinden devralınan 
miras da şimdikinden daha farklı değildi..

Ama Genç Türkiye Cumhuriyeti anti 
emperyalist bir yaklaşım ve atılımla yükü 
üzerinden attı..

Ve batının umutlarını boşa çıkardı..
Ne var ki...
Genç Cumhuriyet atağa geçerken...
Kendi öz kaynaklarına güvendi..
O dönemin ağır koşullarına rağmen
Ve gereğini yaptı..
Bugün...
Durum daha farklı..
Yetişmiş insan gücü var..
Çok zengin yer altı kaynakları var..
Kendine güvenen halk..
Sağlıklı bir planlama ve inatçı bir yöne

tim kadrosu ile dayatılan kalkınma mode
line hayır diyebilir..

Daha önce dediği gibi..
Ama..
Önce..
Toplum da kendisini önderlikle vehme- 

denlerin her türlü önyargıdan arınarak 
Örgütlenme., bilinçlenme eksikliği engelini 
ortadan kaldırması şarttır.,:

Tıpkı
1919 daki gibi...
Ve Türkiye'nin önünde şimdi çok önem

li bir fırsat vardır..
TBMM Türk toplumunun iradesini 

yüzde 80 lere varan düzeyde yansıtmak
tadır..

En yaşlı üye olarak TBMM'nin açılış 
konuşmasını yapan Şükrü Elekdağ'ı 
TBMM Başkanı yapmakla ilk adım atıla
bilir..

Çünkü Elekdağ.TBMM'deki konuş
masında çok net olarak Türkiye'nin 
fotoğrafını çekmiştir..

Digital dünyada analog yöntemlerle bir 
yere varma dönemi kapanmıştır..

lüğünde ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu
Bursa'da bir düğün 
salonunda ağabey 
ile kardeş arasında 
çıkan kavgada 
1 kişi öldü, 1 kişi 
yaralandı.
Düğün salonunu 
kana bulayan 
genç, ağabeyine 
kurşun yağdırıp 
öldürdükten sonra 
yanında bulunan 
arkadaşını da 
yaraladı.
Edinilen bilgiye 
göre, yakınlarının 
düğünü için Anadolu 
Mahallesi Leman 
Sokak'ta faaliyet 
gösteren bir 
salona giden 
Veysel E. (32) 
ve arkadaşı

Yıldıray Ç. (35) 
salonda oturdukları 
sırada, düğüne 
sonradan gelen 
Veysel E.'nin 
kardeşi E.E. (33) 
ağabeyiyle henüz 
belirlenemeyen bir 
sebepten dolayı 
tartışmaya başladı. 
Çıkan kavgada 
E.E. ağabeyi 
Veysel E.'yi sağ 
ve sol koltuk 
altından, arkadaşı 
Yıldıray Ç.'yi 
de ayağından 
tabancayla yarala
yarak kaçtı. 
Olay yerine gelen 
"112 Acil Servis" 
ekiplerince Yüksek 
İhtisas Hastanesi'ne

Evinin balkonuna kurşun
isabet edince soluğu poliste aldı

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde evinin 
balkonuna 
kurşun isabet 
ettiğini söyleyen 
vatandaş polise 
müracaat etti.

Polisin evde 
yaptığı incelemede 
bir adet 9 milimetrik 
tabanca mermi 
çekirdeği bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Soğanlı 
Mahallesi

«W' ™IİH DAİRELER ye İŞYERLERİ KİIÜAHEIUIDANIŞMANLIK * DEĞERLEME HİZMETLERİ VEIU 

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri 
y/’ Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri 
ır Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri 
ir Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okullan'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri

www.baytasinsaat.com
Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

V

kaldırılan 
yaralılardan 
Veysel E, yapılan 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı.
Sağlık durumu 
iyi olan Yıldıray Ç. 
ise tedavisinin

ardından Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi.
Zanlı E.E.'nin 
arandığı, olayla 
ilgili soruşturmanın 
sürdürüldüğü 
bildirildi.

Selamet 
Sokak'ta ikamet 
eden Cuma 
Demir, eve 
geldiğinde eşi 
tarafından 
evin balkon 
penceresine mermi

isabet ettiğini 
öğrendi.
Durumu hemen 
polise bildiren 
Demir, "Kimseyle 
problemim yok, 
şüphelendiğim 
kimse de yok" dedi.

İKİNCİ EL DAİRELER
SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 

Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmanı'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli^ 3+1,150 m2
<Z SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2 
S SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2
✓ KİRALIK Daire, Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
S KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2

KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

ABONE OLDUNUZ MU?

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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21 Ekim 2007 günü yapılacak olan Halk Oylaması için 
mahalle ve köy muhtarları bilgilendirildi.

Miatlara halli ovlamastiçin uyan
Muhtarlar Derneği’nde yapılan bilgilendirme toplantısında konu 

şan Gemlik İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, 22 Temmuz Millet 
vekili genel seçimlerinde TC kimlik numarası bulunmayanların oy kul
landıkları ancak yapılacak halk oylamasında bu kişilerin kimlik numa 
ralarının belirlenmemesi durumunda kesinlikle oy kullanamayacak
larını hatırlattı. Us, hata yapılmaması için uyarılarda bulundu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığının 
31.07.2007 tarihinde 
aldığı kararla 
21 Ekim 2007 tari
hinde yapılacak 
Halk Oylaması için 
Gemlik merkez 
ve köy muhtarları 
yapılan toplantı ile 
bilgilendirilirken 
hata yapılmaması 
için de uyarıldılar. 
Gemlik İlçe Seçim 
Kurulu Müdürü 
Mehmet Us'un 
Muhtarlar Derneği’n 
de yaptığı bilgilendir 
me toplantısında 22 
Temmuz Milletvekili 
genel seçimlerinde 
TC kimlik numarası 
bulunmayanların oy 
kullandıkları ancak 
yapılacak halk oyla
masında bu kişilerin 
kimlik numaralarının 
belirlenmemesi duru
munda kesinlikle 
oy kullanamayacak
ları hatırlatıldı.
"Cumhurbaşkanını 
halk mı seçsin, yoksa

Büyükşehir’den ‘Suyuna Sahip Çık’ uyarısı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, el ilanları 
ve billboardlarla 
suyun tasarruflu 
kullanılması 
yönündeki uyanlarını 
sürdürüyor.
Yeraltı su kay
naklarının bolluğu 
açısından şanslı 
illerden biri olan 
ve tarihten bugüne 
yeşili ile hatırlanan 
Bursa’nın, bundan 
sonra aynı 
özelliklerini 
gelecek nesillere 
sunması için suyun 
tasarruflu kullanıl
ması şart.
Birçok kentte 
barajların kuruduğu, 
yeraltı sularının 
ise ulaşılamayacak 
derinliklere indiği 
gözlenirken, 
Bursa’da aynı

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

Fazı YOR UM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

meclis mi seçsin" 
yönünde yapılacak 
halk oylamasijçiin 
kimlik numaralan 
bulunmayanların 
listesi muhtarlara 
verilirken, listeler 
bugün askıya 
çıkarılacak ve 
19 Ağustos 2007 
tarihinde askıdan 
indirilecek.
Genel seçimlerde 
sandık başkanlarının 
TC kimlik numarası 
bulunmayanlara oy

SUYUNA

manzaralar ile 
karşılaşılmaması 
için vatandaşın 
üzerine düşen görevi 
yerine getirmesi ve 
suyunu tasarruflu 
kullanması gerekiyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi de şehrin 
dört bir tarafındaki 
billboardlara asılan 
afişlerde çarpıcı bir 

kullandırdıkları ancak 
kimlik numaralarını 
yazmadıkları için 
sorun yaşandığını 
söyleyen İlçe Seçim 
Kurulu Müdürü 
Mehmet Us, 
ölen vatandaşlar 
içinde sistemin 
kabul etmesi için 
"Oturmuyor" cüm
lesinin kullanılması 
gerektiğini bildirdi. 
Kendilerine 
verilen dosya ve 
listeleri alan

BURSAYI 
BÖYlli GÖRMEK 
İSTIMİVORSAN

tasarım ile Bursa’da 
oluşabilecek 
kuraklığa dikkat 
çekiyor.
Kuraklık temasının 
işlendiği afişlerde 
“Bursa’yı böyle 
görmek istemiyorsan, 
suyuna sahip çık!” 
başlıklı uyarıyla 
da suyun insan 
hayatındaki yeri 

mahalle ve köy 
muhtarları bu 
listeleri bulundukları 
yerlere asarak 
kimlik numaraları 
bulunmayan vatan
daşları bularak 
çözüm arayacaklar. 
Seçmen listelerinde 
kimlik numaraları 
bulunmayan 
vatandaşların 
ise halk oylamasında 
kesinlikle oy 
kullanamayacakları 
belirtildi.

vurgulanıyor.
Öte yandan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon 
İdaresi de(BUSKİ) 
18 ilk kademe 
belediyesi ve 
129 köy ile 638 bine 
ulaşan abonelerine, 
suyun nasıl 
tasarruflu kullanıla
bileceğinin 
10 maddede 
sıralandığı el 
broşürlerini dağıtıyor. 
Evde su tasarrufu 
yöntemlerinin 
anlatıldığı broşür
lerde, musluktan 
sızan damlalardan, 
araç yıkarken 
harcanan suya 
kadar her alandaki 
tasarruf tedbir
lerinden örnekler 
veriliyor.

Diş ağrısı!...
Dişin mi ağrıyor? Afrikalıysan eli kerpe

teni! bir arkadaşın yetişir imdadına...
Çektirir kurtulursun!
Daha 30’una gelmeden de tek dişi kalmış 

cahavar gibi salınırsın köy meydanında...
AvrupalIysan hemen doktora gidip 

tedaviye başlarsın...
AsyalIysan bir takım otlardan-bitkilerden 

medet umarsın ve acıyla yaşamanın felse
fesini yaparsın...

Ama Türk isen; bir pamuğa biraz kolonya 
döküp ağrıyan dişinle ısırırsın önce...

Sonra bu kesmez acını, bir Aspirin’i 
ağzının içine sıkıştırıp sinirlerini uyuşturarak 
direnmeye çalışırsın...

Bu arada uyuyamazsın, çalışamazsın, 
okuyamazsın, üretemezsin...

O ağrı hayatının merkezi olur, hep erte 
lersin “Diş Hekimine gitme” fikrini...

Ne zaman ki ağrılar tahammül edilmez bir 
hal alır; o zaman en yakın nöbetçi Diş 
Hekiminin koltuğunda bulursun kendini!

Ondan sonrası tamamen şansa kalmıştır: 
Diş kökü hâlâ çürümemişse, tedavi olanağı 
ortadan kalkmamışşa; bir ihtimal kurtulur
sun.

Yoksa... Hem dişsiz, hem de çektiğin acıy
la kalırsın!

Sanmayın ki bu kişisel özelliğimiz toplum
sal konularda geçerli değil!

Tam tersine; her işimizi son dakikaya 
bırakırız biz...

Bu yüzden de rahatlıkla çözebileceğimiz 
basit sorunları, krizlere dönüştürürüz...

Alın size Cumhurbaşkanlığı seçimi 
örneği: Toplumun duyarlı kesimleri, daha 
seçime iki yıl varken iktidarı uyarmaya 
çalıştılar olası bir kriz konusunda...

Peki; Başbakanımız Tayyip Erdoğan ne 
yaptı?

“Verdik ellerine bir çelik-çomak oynuyor
lar” dedi...

Son dakikaya kadar partisinin adayını 
belirlemedi...

Bırakın toplumla paylaşmayı, kendi kur
maylarıyla bile konuşmadı...

Sırf/o an için denge bozulmasın, sorun 
çıkmasın diye, asla böyle bir seçim olmaya
cakmış gibi davrandı.

Gün gelip yumurta kapıya dayandığında 
üç*k|şi kafa kafaya verip, aralarından birini 
aday gösterdiler...

Ama bu kez “doku” kabul etmedi bu “son 
dakika” çözümünü!

O kadar gerilim yaşadık, sancılar çektik, 
“nöbetçi Diş Hekimine koşar gibi” seçimlere 
gittik, geldiğimiz nokta aynı:

Ağrı sürüyor, çürük diş olduğu gibi 
yerinde duruyor ve bu sorun yine kapalı 
kapılar ardında yine üç kişi tarafından kafa 
kafaya verilerek çözülmeye çalışılıyor!

Bu arada koskoca bir ülke çalışamaz, 
üretemez, geleceğini planlayamaz hale geli 
yor!

Peki neden? Nedeni belli:
. Türküz biz...
Böyleyiz...
Değişemeyiz!

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com’

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Görme engellilere Bûvûksehir Beledivesiüdeıı iest
Büyükşehir Beledi 
yesi, gözlerini kullana 
mayan ancak hayata 
elleriyle bağlanan 
Uygar Görme Engel 
liler Derneği üyeleri 
ne, mesleki eğitim 
kurslarını sürdüre
bilmeleri için malze 
me desteğinde bulun
du. Derneğin, Bursa 
Setbaşı’ndaki bina 
sında, örme, dokuma, 
süsleme ve resim 
gibi farklı branşlarda 
eğitim alan görme 
engelli 20 vatandaşa 
Büyükşehir Belediye 
si de yardım elini 
uzattı. Görme engelli 
kursiyerlerin yaşam 
ile aralarındaki en 
önemli bağ olan kurs 
larında destek veren 
Büyükşehir Belediye 
si, kursiyerlerin 6 
aylık teknik malzeme 
ihtiyacını karşıladı. 
Uygar Görme Engel 
liler Derneği Genel 
Başkanı Haşan Du 
man, Türkiye İş Kuru 
mu’yla birlikte düzen
ledikleri meslek 
kurslarına Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
lojistik destekte 
bulunduğunu belirtti. 
Yapılan yardımdan 
dolayı büyük mutlu

luk duyduklarını belir 
ten Duman, “Başlattı 
ğımız proje ile sosyal 
güvencesi olmayan 
görme engelli vatan
daşlarımızı, meslek 
sahibi yapmayı hedef 
liyoruz. Kursiyerleri 
mizin becerilerini ge 
liştirmek, daha kali
fiye hale getirebilmek 
için eğitim malzeme
sine şiddetle ihtiyaç 
vardı. Bu ihtiyaçların 
bir kısmını kendi 
çabamızla sağladık. 
Ama bazı noktalarda 
çok sıkıntılar çektik. 
Bu noktada da Büyük 
şehir Belediyesi 
devreye girdi. Kursi 
yerlerimizin yaklaşık 
6 aylık dönemde 
kullanacağı 

malzemelerin tamamı 
temin edildi. Şimdi 
arkadaşlarımız gönül 
rahatlığıyla kurslarına 
devam ediyor. Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
bu hizmetini, sosyal 
hizmetler alanında 
takdire şayan bir 
anlayış olarak 
değerlendiriyoruz” 
dedi.
“Biz de üretiyoruz” 
Görme engelli 
kursiyerlerden 
Ebru Temel, 
3 dönemdir bu 
kurslara katıldığını 
söyledi. Görme 
engellilerin de bir 
şeyler üretebildiğin! 
göstermenin gurur 
verici bir duygu 
olduğunu ifade

eden Temel, 
"Bu dünyada biz 
de varız. Bize yardım 
edenlerin acıma 
duygusu ile 
değil kendileri gibi 
düşünerek, üretebile
ceğimizi, hayata 
katkı koyabile
ceğimizi kabul 
ederek yaklaş
malarını istiyoruz. 
Derneğin sunduğu 
bu hizmete destek 
veren Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
teşekkür 
ediyoruz” dedi. 
“Hayata 
tutunuyoruz” 
Kursiyer Hüseyin 
Gürer de, evde kapalı 
oturmak yerine hem 
bir şeyler öğrendiği
ni, hem de üretime 
katkı sağladığını 
belirterek, “Engelimiz 
sebebiyle umutsuz 
bir yaşam sürmek 
yerine biz üretmeyi, 
yaşamın içinde 
olmayı tercih ettik. 
Bu kurslar ile hayata 
tutunuyoruz. Eğitim 
lerimize destek veren 
başta Büyükşehir 
Belediyesi olmak 
üzere herkese 
şükran borçluyuz” 
diye konuştu.

Kaderine terk 
edilen tarihi köşk 
restore ediliyor

Bursa'da, son dönem sivil OsmanlI mimari 
özelliklerini taşıyan ancak bakımsızlık 
nedeniyle viraneye dönen bir yapı daha 
kültür hayatımıza kazandırılıyor. 
1850'lerde inşa edildiği tahmin edilen 
Çukurköşk'ün, aslına uygun olarak 
onarıldıktan sonra turizme kazandırılması 
hedefleniyor. Üç kattan oluşan ve restoran 
olarak hizmet edecek olan tarihi mekanda 
aynı zamanda Japon mutfağı da yer alacak.
—

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ÜNVER TRAKTÖRDE' 
KflMPflNIM DEVAM EDİYOR.

5 YIL VADE 
RAKİPSİZ EN DÜŞÜK FAİZ 
SADECE NEW HOLLAND’DA

GELİN GÖRÜŞELİM 
NEW HOLLAND TRAKMAK 
GEMLİK-ORHANGAZİ BAYİ

TEL: 573 27 77
GSM: 0.532 673 92 81

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlikli Yelkenciler
Makedonya’yı fethetti
Makedonya'nın OHRİD şehri gölünde yapılan Uluslararası Yelken 
Yarışlarına katılan, Gemlik Yelken Kulübü Sporcularından Tuğba 

Öksüz, Haşan Sal ve Murat Samsun ilk üç sırayı paylaşarak, 
büyük başarı elde ettiler. Gemlikli sporcular, Türkiye’yi temsilen 
katıldıkları yarışlarda Gemlik’in adını yurt dışında da duyurdular.

Güne Bakış

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Makedonya'nın 
OHRİD şehri gölünde 
yapılan ve 3 gün 
süren Uluslararası 
Yelken Yarışlarına 
katılan Gemlik Yelken 
Kulübü sporcuları 
ilk üç dereceyi 
paylaşarak büyük 
başarı elde ettiler. 
Türkiye'den sadece 
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcuların
dan Tuğba Öksüz, 
Haşan Sal ve Murat 
Samsun'un davet 
edildiği yarışlara 
hocaları Önder 
Cesur ile katılan 
yelkencilerimizden 
Tuğba Öksüz hem 
genel klasmanda 
hem de kızlarda 
birinci olurken, 
gelen klasmanda 
Haşan Sal ikinci

Murat Samsun'a 
üçüncü olarak 
ûemı'ı'k aaını yurt 
dışına taşıdılar. 
Ev sahibi 
Makedonya'dan 3, 
Bulgaristan'dan 1, 
İtalya'dan 1, 
Sırbistan'dan 4 ve 
Arnavutluk'tan 2 
takımın katıldığı 
yarışmalarda 
3 gün süreyle 
altı yarış yapan 
yelkencilerimiz 
ilk üç sırayı 
paylaşarak kısa 
sürede elde ettikleri 
başarılara bir yenisini 
daha eklediler.
Belediye Başkanı 
ve Gemlik Yelken 
Kulübü Başkanı 
olan Mehmet 
Turgut'un tebrik ettiği 
yelkencilerimiz 
çalışmalarına aralık

sız devam ediyorlar. 
Fenerbahçe burnun

da tT-TT Ag'üstbs’ 
tarihleri arasında 
Uluslararası İstanbul 
Yelken Haftası 
nedeniyle düzenlenen 
yarışmalara giden 
7 kişilik yelken 
ekibini yolcu eden 
aileleri ve Kulüp 
Başkanı Mehmet 
Turgut, kendilerinden 
yine başarı bekledik
lerini söyledi.
Yurt dışında ilk 
kez bir yarışmaya 
katılan ve ilk üç 
dereceyi alan 
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcularına 
övgü yağdıran Kulüp 
Başkanı Turgut, "1.5 
yıl önce çalışmalara 
başlayan Körfez’in 
tek temsilcisi Gemlik 
Yelken Kulübü

kısa süre içinde 
Türkiye'de yapılan 

yarışmalara 
katılarak ismini 
duyurmayı başardı. 
Bunun yanı sıra yurt 
dışında katıldığı ilk 
yarışmada büyük 
başarı göstererek 
Gemlik ismini 
yücelttiler. Kazanılan 
bu başarılardan 
sonra eminim ki 
çocuklarımız Türk 
Milli Takımına 
seçilmeyi hak ede
ceklerdir. Çocuk
larımız ile hocamıza, 
ailelerine, Gemlik 
Ticaret Odasına ve 
kulübümüze sponsor
luk yaparak maddi 
manevi her türlü 
desteği veren 
Borusan'a Gemlik 
halkı adına teşekkür 
ediyorum" dedi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bir bileni! Demirel’i dinlemek..
Süleyman Bey’in partisi, rahmetli İsmet 

İnönü ile kurduğu koalisyon hükümetin 
den sonra yapılan genel seçimlerde ikti
dara tek başına geldi.

Beş yıl ülkeyi tek başlarına yönettiler.
Sonra ünlü 12 Mart muhtırası geldi 

ğinde şapkasını alıp iktidarı bıraktı.
Koalisyonlar döneminden sonra 

Süleyman Bey bu kez 1. ve 2. MC iktidar
larında Başbakan oldu.

Bu dönemde CHP’nin başında bulunan 
rahmetli Bülent Ecevit ile sürekli çatıştı.

Ecevit’in Erbakan ile kurduğu koalisyo 
nun bozulmasından sonra AP yine 
Süleyman Bey’in başbakanlığında azık 
hükümetini kurdu.

O dönemleri anımsayanlar, Ecevit 
Süleyman Demirel zıtlaşması nedeniyle 
Meclis Cumhurbaşkanını seçememişti.

Ardından da bu kez 12 Eylül darbesi 
geldi.

Süleyman Bey ve o günkü siyasiler 
askerlerce Çanakkale’ye dinlenmeye gön
derildi.

Parlemento kapatıldı.
Siyasi Partiler kapatıldı..
Cuntanın başı Kenan Evren, bu kez 

Cumhurbaşkanı seçildi.
Asker yeni Anayasa hazırladı, halkın 

yüzde 9O’ı o Anayasaya “Evet” dedi.
Sonra yeniden siyasi yaşama dönüldü.
Askerin kurdurduğu parti değil, Özal’ın 

kurduğu parti iktidara geldi.
Demirel o tarihlerde siyasi yasaklıydı.
İçerdeyken partidaşları BTP’yi kurdu.
Cunta O’nu da kapadı bu kez Doğru Yol 

Partisi kuruldu..
Siyasi yasaklar kalkınca Demirel ema 

netçisinden partisinin genel başkanlığını 
alarak siyasi yaşamına yeniden başladı.

Demirei’in siyasi yaşamı mücadele ile 
geçti.

En büyük mücadelesini ise CHP ve 
askerlerle yaptı.

1970’li yıllarda O’na göre CHP kominist 
bir partiydi.

Ülkeyi “Ortanın solu” ile komünizme 
götürecekti.

Ama ülkeye komünizm hiç gelmedi.
Süleyman Demirel ise 9. Cumhurbaş 

kanı seçildi.
7 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı.
Sonrasında ise siyasi uzman veya 

siyasi danışman -ne derseniz deyin- yap
maya başladı.

Süleyman Bey, Cumhurbaşkanlığının 
uzlaşma ile seçilmesini istiyor.

İktidarın seçimlerde yüzde 46.7 oyuna 
karşın, muhalefetin yüzde 53 oyunun bu 
lunduğunu söylüyor.

Bir bilenin, bir bildiği vardır.
Bu söz boşa söylenmemiştir.
İktidarın değerlendirmesi gerekir.

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
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

Deneyimli 
kadromuz ve 

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sizlere en yakın 
özel okuluz

Tel: 513 5084
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Pajabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.k1 2.tr

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k1
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Anayasa Değişiklik paketinin oylanacağı 
seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor

Sarıgöl; “Baykal 30 yıldır
sınıfta kalıyor”

Cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilmesini de 
öngören Anayasa 
değişikliği paketinin 
oylanacağı 
referanduma ilişkin 
seçmen listeleri 
bugün askıya 
çıkarılacak.
Listeler, 19 Ağustos 
Pazar gününe kadar 
askıda kalacak.
Yüksek Seçim 
Kurulunun belirlediği 
takvime göre, listeler 
bugün saat 08.00'de 
muhtarlıklarda askıya 
çıkarılacak.

Yüksek Şeçim Kurulu 
'. W**'

22 Temmuz 
milletvekili genel 
seçiminde de kul
lanılan listeler,

19 Ağustos'a kadar 
Bilgisayar Destekli 
Seçmen Kütüğü 
Sistemi kapsamında

güncellenecek. 
Herhangi bir sebeple 
listelere yazılamamış 
olanlarla, 21 Ekim 
1989 tarihinde ve 
daha önce doğanlar, 
19 Ağustos'a kadar 
muhtarlıklara 
başvurabilecek.
Kimlik bilgilerinde 
yanlışlık olanlar 
muhtarlıklardaki seç
men bilgi düzeltme 
formlarını, yeni 
kaydolacaklar da 
kayıt formlarını TC 
kimlik numaralarına 
yer verecek biçimde 
dolduracak.

Sezer, Erdoğan’ı 
bugün Köşk’e 
kabul edecek
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, Başbakan 
Recep Tayip 
Erdoğan'ı, 
60. Hükümeti 
kurma görevi

vermek üzere, 
6 Ağustos 
Pazartesi günü 
saat 11.00'de 
Çankaya 
Köşkü'nde 
kabul edecek.

Baykal; ‘İçimize sinen aday olursa destek veririz1
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, uygun 
ve içlerine sinen bir 
ismin çıkması halin 
de TBMM Başkanlığı 
için aday çıkarmaya
caklarının mesajını 
verdi. Baykal, "Aday 
lar bir çıksın görelim. 
Bizim aday çıkarma 
miza ihtiyaç kalma 
dan uygun, içimize 
sindireceğimiz bir 
aday çıkmasını umut 
etmek istiyoruz.
Bizim de içtenlikle 
katkı sağlayacağımız 
bir aday çıkarsa 
memnuniyetle katkı 
veririz" dedi.

TBMM Genel Kuru 
lu'nda yemin töreni 
devam ederken, 
muhalefet kulisinde 
basın mensuplarıyla

sohbet eden CHP 
lide ri Baykal, yeni 
dönemde 'bütünlük 
manzarası' temenni 
etti. MHP Genel Baş

kanı Devlet Bahçeli 
ile DTP Genel Başka 
m Ahmet Türk'ün 
Genel Kurul'da toka 
laşmasını 'Var olan 
kuşkular, tereddütler 
en kısa sürede aşıl
malıdır' sözleriyle yo 
rumlayan Baykal; her 
kesin güveni, ulusal 
bütünlük ve birliği 
hissedebilmesi gerek 
tiğini vurguladı. 
Baykal, yeni dönem 
de tereddüt ve geri 
limlerin olmaması ge 
rektiğini ifade ederek, 
"Bütünlük manzarası 
nın yaşanması gereki 
yor" diye konuştu.

Şişli Belediye 
Başkanı Mustafa 
Sarıgül, "Baykal 30 
senedir üst üste 
sınıfta kalıyor, halk 
ona tasdikname ve 
riyor, ama gitmiyor. 
Kendi atadığı il 
başkanları, parti 
kurulları bunu gör
müyor. Bazen güçlü- 
den yana değil haklı
dan yana olmak 
gerekir" dedi. 
Sarıgül, Rize'nin 
İkizdere ilçesinde 
düzenlenen "Anzer 
Balı Kültür ve Turizm 
Şenliği"ne katılmak 
üzere geldiği 
Trabzon Havalima 
nı'nda gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. 
Seçimlerde halka ve 
sandığa küsülmeye
ceğim ifade eden 
Sarıgül, "DSP, SHP 
ve ANAVATAN'ın 
oyları olmasaydı, 
CHP he yazık ki bara 
jın altında kalırdı" 
diye konuştu.
"Bana oy verirseniz 
'Cumhuriyet 
kazanacak, Atatürk 
kazanacak' dediler, 
kaybettiler" diyen 
Sarıgül, "Atatürk'ü, 
Cumhuriyeti seçim 
terazisine koyma 
cüretini gösterdiler.

Ama Atatürk ve 
Cumhuriyet 
kaybetmedi, bu 
densizliği 
yapanlar kaybetti. 
Cumhuriyet 
hepimizin 
Cumhuriyetidir, 
Atatürk hepimizindir. 
Bunları kimse 
artık siyaset 
malzemesi olarak 
kullanmasın" dedi. 
Sarıgül, başarısız 
olanların gitmesi, 
başarılı olanların 
kalması gerektiğini 
ifade ederek, 
"Baykal ve 
arkadaşları 
demokratik devlet 
ve hukuk düzenini 
korumayı düşün
müyorlar, sosyal 
demokrasiyi 
iktidara getirmeyi 
düşünmüyorlar, 
sadece kendi 
yandaşlarını 
göreve getirmeye 
çalışıyorlar.
Onların tek emeli 
İş Bankası'nın 
üzerinde 
oturmaktır. İş 
Bankası'ndan, 
CHP'den, imamların 
üzerinden 
ellerini çeksinler" 
ifadelerini 
kullandı.

MTO! ABONEOLDUNUZMU?
»ııılrlı lıı ılııit ılnıUuınıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Erdoğan; ‘Bizim evde su akıyor, medya abartıyor’
Başbakan Recep Tay 
yip Erdoğan, Ankara' 
daki su kesintisinden 
aile olarak etkilenme 
diklerini söyleyerek 
“Bizim evde su sıkın
tımız şu anda yok. Ev 
de depo vardı zaten. 
Ama biraz da öyle 
zannediyorum ki 
medya bu işe yardım
cı olması lazım. Yani 
olayı çok abartıyoruz 
gibi geliyor” dedi.

Erdoğan, “Su sıkın
tısından etkileniyor 
musunuz? Emine 
Hanım bundan şika 
yetçi mi" şeklindeki 
soruya, "Bizim evde 
su sıkıntımız şu anda 
yok. Evde depo vardı 
zaten. Ama biraz da 
öyle zannediyorum ki 
medya bu işe yardım
cı olması lazım. Yani 
olayı çok abartıyoruz 
gibi geliyor” dedi.

İstanbul'da 1994'te 
benzer bir sıkıntının 
yaşandığını kaydeden 
Başbakan Erdoğan, 
“Ondan sonra yaptı 
ğımız bazı hamlelerle 
iş çözüldü” dedi.
-"IRMAKLARI 
BELEDİYE BAŞKAN- 
LARI MI KURUTTU?"- 
Erdoğan, sorunun 
“AKP'li belediyelerde 
su sıkıntısı var” gibi 
noktalara çekmek

isteyenler olduğunu 
ifade ederek şöyle 
konuştu:
“Bir defa küresel bir 
olay var. Dünyanın 
her yerinde bir küre
sel ısınmanın getir 
diği netice var, sıkıntı 
var. Yani ırmaklar, ne 
hirler, dereler kuru 
yor. Yani ırmakların 
derelerin kurumasının 
müsebbibi belediye 
başkanları mıdır? Bu

kadar komik şeyler 
olur mu? Yani AKP'ye 
vurabilmek için gel 
getir olayı buraya 
dayandır. Belki daha 
önce yapılması 
gereken farklı yatırım
lar, bereketli kuruma 
şeyi daha geç olacak 
nehirler de buraya 
bağlanabilirdi. Örne 
ğin şu andaki proje 
gibi bunlar olabilirdi. 
Bunlar da bir gecik 
me olarak kabul et 
miş olalım. Ama ben 
inanıyorum ki yıl so 
nunda inşallah An

kara, İstanbul'da da 
zaten şu anda herhan 
gi bir sıkıntı yok. Ey 
lül, ekim gibi de İs 
tanbul'da Melen proje 
si de bağlanacak. 
Bundan sonraki süre 
ce yönelik büyük şe 
birlerimizin özellikle 
bu denizlere akıp gi 
den bu tür ırmakların 
değerlendirerek şehir 
(erimizin aynı şekilde 
ve özel sektöre ihale 
ettiğimiz bizim birçok 
yo; ier var. Onları bir 
an önce devreye 
alacağız.” dedi.
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Vekiller yemin etti, sıra Başkanlık seçiminde
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23. Dönem milletvekilliği yemin töreni sona erdi. TBMM Genel 

Kurulu, Başkanlık seçimi için 9 Ağustos Perşembe günü saat 15.00'te toplanacak.
Meclis'in yeni yasama 
dönemi öncesinde 
milletvekilleri yemin
lerini yaptı. Yemin 
töreni için yapılan 
oturuma iki kez ara 
verildi. 10 saat 20 
dakika süren yemin 
töreni, geçmiş dönem 
lere göre sönük ve 
durgun geçti.
Genel Kurul'a en yaşlı 
üye sıfatıyla CHP 
İstanbul Milletvekili 
Şükrü Elekdağ baş 
kanlık etti. Yeni mil
letvekillerinin heye
canları dikkat çeker 
ken, milletvekillerinin 
büyük bir kısmı ye 
minlerini kürsüye ko 
nulan kağıttan okudu. 
Milletvekillerinin tü 
müne yakının yemin 
metni üzerinde uzun 
süre çalıştıkları ve 
hata yapmadan oku
maya gayret ettikleri 
gözlendi. Bazı mil
letvekilleri ise yemin 
metnini hazırladıkları 
ve büyük puntoyla 
yazılmış notlardan 
okudu.
Yemin töreninde 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
yemin ettikten sonra 
İstanbul'daki progra 
mı için ayrılırken, Dış 
işleri Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı Ab 
dullah Gül ve bazı ba 
kanlar yemin törenini 
Genel Kurul'dan ayrıl
madan takip etti. 
Töreni baştan sona 
izleyen diğer bir lider 
de MHP Genel Başka 
nı Devlet Bahçeli 
oldu. Bahçeli, verilen 
aralaf dışında Genel 
Kurul Salonu'ndan 
ayrılmadı. Çok sayıda 
MHP'li milletvekili de 
Bahçeli gibi, Genel 
Kurul Salonu'ndan 
ayrılmadı. Yemin 
töreninin başlarında 
Genel Kurul Salonu'n 
da hazır bulunan CHP 
Genel Baş kanı Deniz 
Baykal ilerleyen saat 
lerde Genel Kurul'a 
diğer partilerin genel 
başkanlarının yemin
lerini izlemek için 
girdi. DTP'li mil
letvekilleri, de yemin 
töreninin büyük bir 

bölümünü Genel 
Kurul Salonu'n dan 
takip etti. DTP'liler, 
verilen iki ara dışında 
kulislere nadiren indi. 
Yemin töreninde saat 
ler ilerledikçe, gerek 
ziyaretçi gerekse mil
letvekillerinin törene 
olan ilgisi azaldı. 1 
Yemin töreni, geçici 
Başkan Şükrü Elek 
dağ'ın teşekkür ko 
nuşmasıyla sona erdi. 
Yemin töreninin ar 
dından, 22 Temmuz 
seçimlerini kazanan
lar milletvekilliği sıfatı 
m resmen kazanmış 
oldular. 23. Dönem 
Parlemen tosu'nun ilk 
gününde dikkat 
çeken diğer olaylar 
ise şöyle:
-Yabancı misyon tem
silcileri yemin töre
nine büyük ilgi gös
terirken, Cumhurbaş 
kanı Ahmet Necdet 

Sezer, Türk Silahlı 
Kuvvetleri komuta 
kademesi, yüksek 
yargı organı başkan
lar) törene katılmadı. 
Törende sadece 
Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanı Muammer 
Aydın hazır bulundu. 
-Başbakan Recep Tay 
yip Erdoğan, Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül ve bazı bakanlar, 
yemin töreninde 
Bakanlar Kurulu 
sıralarında oturdu. 
-Yemin töreni önce 
sinde, trafik kazasın
da hayatını kaybeden 
İstanbul Milletvekili 
Mehmet Cihat Özön- 
der için saygı duruşu 
yapıldı.
- TBMM Genel Kuru 
lu'nda, milletvekil
lerinin ant içme töreni 
sırasında il sırası 
Ankara'ya geldiğinde, 
Türkiye Cumhuriye 
ti'nin kurucusu Ulu 
Önder Mustafa Kemal 
Atatürk için saygı du 
ruşunda bulunuldu.
-AK Parti'den İstanbul 
milletvekili seçilen 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan da 
andiçti. Kürsüye 
gelişinde, AK Parti 
Grubu ve bakanlar 

tarafından ayakta 
alkışlanan Erdoğan, 
Geçici Başkan Şükrü 
Elekdağ'ı selamladık
tan sonra andiçti. 
-AKP İstanbul 
Milletvekili görme 
özürlü Lokman Ayva 
yeminini ederken tüm 
genel kuruldan alkış 
aldı. Kürsüye özel 
hazırlanmış kör alfa 
besiyle yazılmış ye 
min metni ile gelen 
Ayva, yeminini hata 
sız okudu..
-Abdullah Gül, yemin 
için kürsüye gelirken, 
AKP'li milletvekilleri 
ayakta alkışladı. Bu . 
sırada, bazı AKP'li 
milletvekillerinin yer
lerinden kalkmadığı 
ve Gül'ü alkışlamadık
ları görüldü. Gül ye 
min ettikten sonra 
yerine dönerken, yine 
ayakta alkışlandı. 
Ancak, yine bazı 
AKP'li milletvekil
lerinin ayağa kalk
madığı gibi Gül'ü 
alkışlamadığı da 
dikkat çekti. Bazı 
AKP'li milletvekilleri 
de Gül'ün yemin 
ederken, hızlı adım
larla Genel Kurul'a 
girdi. Eski TBMM 
Başkanı Bülent Arınç 
ise, Gül yemini 

bitirdikten ve yerine 
oturduktan sonra 
salona geldi. Salonda 
bulunan tüm muhale
fet milletvekilleri de 
Gül’ü alkışlamadı.
-23. Dönem 
Milletvekilleri yemin 
töreni öncesinde 
MHP ve DTP'liler 
arasında başlayan 
“alkış” siyaseti mil
letvekillerinin yemin
leri sırasında da 
devam etti. Tören 
boyunca yerinden 
ayrılmaksızın tüm mil
letvekillerinin yemin
lerini izleyen MHP 
Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, başta DTP 
Mardin Milletvekili 
Ahmet Türk olmak 
üzere çoğu DTP'li mil
letvekilini yemin ettik
ten sonra alkışladığı 
görüldü.
Geçici Başkan Elek 
dağ birleşimi kapa 
tırken, Meclis Başkan 
lığı seçimi için, geçici 
Başkanlık Divam'na 
beş gün içinde aday
ların bildirilmesi 
gerektiğini belirtti ve 
bu sürenin ardından 
Genel Kurul'un ikinci 
birleşiminin 9 Ağus 
tos Perşembe günü 
saat 15.00'te başlaya
cağını belirtti.

I-

s.

V

A

GEMLİK ANA BAYİİ

►DOĞALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA
►RADYATÖRİsıtma, sıcak su w l 

konlro' cihaılannua . .
3 ►SPLIT KLİMALAR

► DOGALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJE

Merkez : Orhangazi Cad. No: 7/E Gemlik / BURSA 
TEL: 0.224 513 41 88 

Şube: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel : (0.224) 513 88 26 Fax: 513 49 93
ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com
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Sayısal Loto çekilişi Orhangazi’ye renk kattı

Seyfettin ŞEKERSÖZ *

Sayısal Loto'nun 560. 
hafta çekilişi önceki 
akşam büyük coşku 
ile Orhangazi İlçe 
Stadyumu'nda 
gerçekleşti.
TRT'nin naklen 
yayın yaptığı 
gecede Asya'dan 
Avrupa'ya, 
Amerika'dan 
Çin'e tüm dünya 
Orhangazi'yi izledi. 
Sunuculuğunu

Ceyhun Yılmaz'ın 
yaptığı programa, 
Gökhan Tepe, 
Nez ve Klarnet 
ustası Serkan 
Çağrı konuk olarak 
katılırken yaklaşık 
olarak 10 bin 
Orhangazilinin yanı 
sıra Gemlik 
Kaymakamı 
Mehmet Baygül'de 
geceye katıldı.
Espirileri ile seyirci
lerin gönlünde

taht kuran sunucu 
Ceyhun Yılmaz, 
gece boyunca 
Orhangazilileri 
kahkahaya boğdu. 
Ünlü ses sanatçısı 
Nez ve Gökhan Tepe, 
eski ve yeni 
albümünden 
seslendirdikleri 
parçalar ile 
unutulmaz dakikalar 
yaşatırken, Gökhan 
Tepe ile uzun 
süre öğrenim

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ |

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 
Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş ars

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« ----------- 7-------- İ
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. 

SEKER SİGORTA
................ llliNlll.lnl,m.-.

&

Macıde ÖZALP
Tel: 5132474 Fax:5141021

gören klarnet ustası 
Serkan Çağrı, 
kulakların pasını sildi. 
Orhangazi'nin adı 
7 kıtada duyuldu 
Canlı yayın süresince 
Orhangazi'nin adı 
TRT ekranlarında 
yer alırken sunucu 
Ceyhun Yılmaz ve 
konuk sanatçıların 
Orhangazi için 
söyledikleri sözler 
ile dünya çapında 
önemli bir tanıtım 
yapıldı. Ceyhun 
Yılmaz, program 
öncesinde 
Orhangazi'nin 
görülmeye değer 
mekanlarında 
gezilerde 
bulunurken, 
buradaki çekimler, 
sayısal gecede 
tüm dünyaya 
yayınlandı. Tüm 
dünya ülkelerin den 
naklen izlenen pro
gramda Orhanga 
zi'nin tanıtımı için 
büyük bir adım 
atılmış olundu. 
Peynircioğlu ve 
Korkusuz'a plaket 
Orhangazi 
Kaymakamı Ertan 
Peynircioğlu ve 
Belediye Başkanı 
Yusuf Korkusuz 
gece sonunda 
sunucu Ceyhun 
Yılmaz tarafından 
sahneye davet edildi. 
Peynircioğlu, Orhan 
gazi'nin tanıtımı için 
önemli rol oynayan 
eşsiz programda eme

ği geçenlere 
teşekkür ederken 
Korkusuz, 
Orhangazi'nin her 
geçen gün değişim 
içerisinde olduğunu 
vurgulayarak, 
TRT Genel

Müdürlüğü'ne 
verilmek üzere 
sunucu Ceyhun 
Yılmaz'a Orhangazi 
Belediyesi'ne ait 
hediye takdim etti. 
Gece renkli görün
tülerle son buldu.

‘Gemlik Körfez1 İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.coin |

KİRALIK DAİRE Gemlik Körfez

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coin
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Sanayi Bakanlığından 
teşvik yasası

Sanayi ve Ticaret Ba 
kanlığı yeni dönemde 
yapılacak çalışmala 
rın listesini çıkardı. 
Söz konusu çalış
malar kapsamında, 
iller ve sektör bazın
da teşvik yasası ile 
araştırma ve geliştir 
me faaliyetlerinin 
desteklenmesi için 
yeni kanun çıkarıla
cak. Ayrıca AR-GE 
çalışmalarına hız ve 
rilirken, bu konudaki 
kuruluş ve hizmetler 
bir elde toplanacak. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından 
“2002-2007 Döne 
minde Yapılan Çalış
malar ile Yapılması 
Planlanan Çalışma 
lar” değerlendirme 
sinde, Küçük ve Orta 
Ölçekli Sanayi 
Geliştirme ve Destek 
leme İdaresi Başkan 
lığı'na (KOSGEB) 
kayıtlı 57 bin KOBİ' 
nin, sayısının 100 
bine çıkartılmasının

hedeflendiği belirtil
di. Değerlendirmeye 
göre, Bakanlık sana 
yi envanterini KO 
Bİ'leri de alacak şe 
kilde genişleterek, 
güncelleştirecek. 
Esnaf ve sanatkar
lara kullandırılan 
kredi limitinin 50 bin 
YTL'ye artırılmasıyla 
birlikte faizinde yüz 
de 8 seviyelerine 
indirilmesi ve 5 yıl 
olan ancak bankanın 
tercih olarak iki yıllık 
olarak kullandırdığı 
kredinin vadesi 5 yıla 
kadar uzatılacak. 
Ayrıca diğer bankalar 
dan da kredi kul
landırılması sağlana 
cak. Esnaf ve Sanat 
karların, Anayaşa'nın 
173'üncü mad
desinde yer alan 
“Devlet, esnaf ve 
sanatkarı koruyucu 
ve destekleyici ted
birleri alır-’ hükmüne 
göre korunmaya 
devam edecek.

ELEMAN ARANIYOR

Zeytin Satış mağazamızda 
çalışmak üzere bay ve bayan 

eleman aranıyor.
GSM: (0.532) 546 45 75

TEL: 0.224 525 17 00

NÖBETÇİ ECZANE

6 Ağustos 2007 Pazartesi 
GEMİÇ ECZANESİ 

İstiklaCiNo: 48 Tel: 5134052

Gemlik Karfez
IBM 11III ıınııııtı VIIIUIII n IHI İMİM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2820 

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)

ELEMAN ARANIYOR
SÜNGER DÖKÜMÜNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 

VASIFLI - VASIFSIZ 
BAY- BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
TEL : 524 80 86

524 88 88

ELEMAN ARANIYOR
4 YILLIK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
İŞ DENEYİMİ OLAN 

BAYAN MUHASEBE 
PERSONELİ ALINACAKTIR 

TEL: (0.224) 519 01 73

SÂTÎLJK DÂİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
yazlık daire SATILIKTIR. 

K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21 
Diş Hekimi Özcan VURAL 

Cep : 0.536 817 21 05

KİRALIK DÜKKAN
İkinci Kordon’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır.

Cep ; 0.542 593 67 57

KURBANLIK ve flMKUK
Kendi özel besimiz Kurbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCIÎEISİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIK
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Bursa’dan Avrupa’ya özel alçak tavanlı otobüs
Bursa’dan 20 ülkeye 
ihraç edilen Türk 
otobüslerinin alçak 
tavanlıları üretilecek. 
Avrupa'nın istediği 
alçak tavanlı oto
büsler, 2008'den 
itibaren Avrupa, 
2009'dan itibaren de 
Türkiye yollarında 
olacak. 20 ülkeye 
otobüs ihraç eden 
Tezeller'in Dış 
Ticaret ve İhracat 
Müdürü Murat Zanat, 
devletten hiç teşvik 
almadıklarını belirte 
rek, "Hammadde üre
timi için devletten 
teşvik bekliyoruz" 
dedi.
Bursa'da 31 yıldır 
otobüs karoseri ima 
latı üzerine faaliyet 
gösteren Tezeller 
Karoser, 36 bin 
metrekare alan üzeri 
ne kurulu fabrikasın
da üretime devam 
ediyor. Yıllık 350 adet 
otobüs üreten Tezel 
ler, Türkiye ve yurt 
dışında sektörün ön 
cü firmaları arasında 
yer alıyor. Ortadoğu, 

Doğu Avrupa ve 
Afrika'nın birçok 
ülkesine ihracat ya 
pan Tezeller, Türki 
ye'de ise servis, lüks 
seyahat ve belediye 
ler olmak üzere 
yüzde 50'lik pazar 
payına sahip. 
Türkiye'de çift katlı 
otobüs üretimini ilk 
olarak gerçekleştiren 
firma, Avrupa stan
dartları için geçerli 
olan tam alçak tavan
lı otobüs modeliyle 
bir ilke daha imza 
atıyor. Şirketin çalış
maları ve hedefleri 
hakkında bilgi yeren 
Dış Ticaret ve İhracat 
Müdürü Murat Zanat, 
"Yeni modellerimizle 
2008 yılında yollara 
çıkmayı planlıyoruz. 
9 metreden 12 metre 
ye kadar üretim yap
tığımız Tıger, Leo 
pard ve Lion marka 
larımız müşterilerimi 
zin isteğine göre 
üretilmektedir. Üre
timde sınır tanıma 
yan üretim politika 
mızla yıllardır lüks

seyehat, belediye ve 
servis sektörlerine 
hitap ediyoruz.
Avrupa standartlarına 
göre otobüsler daha 
konforlu ve rahat yol
culuk yapmak için 
artık alçak tavanlı 
üretiliyor. Türkiye'de 
bu standartlar 2009 
yılında kesin olarak 
uygulanacak. Biz 
istenilen standartları 
şimdiden ele alıyoruz 
ve Türkiye'de ilk 
olarak alçak tavanlı 
otobüs üretimine 
başlıyoruz.
Yılda 350 adet olan 
üretimimiz, gelen 

talebe göre iki katına 
çıkabiliyor. Şu anda 
Polonya, Romanya, 
Bulgaristan, 
Slovenya başta ol 
mak üzere üretimin 
yüzde 6O'ı ihraç edili 
yor. Yeni bir proje 
üzerine çalışıyoruz. 
Eğer gerçekleşirse 
sektörde dünyanın 
önde gelen bir 
markasıyla iş 
birliği yaparak, 
yeni bir üretim 
tesisi kuracağız ve 
üretimimizi daha 
üst seviyelere 
çıkartacağız" 
dedi.

Küresel ısınmayı protesto 
için pedal çevirecekler

Bursa'da 4 amatör 
bisikletçi, küresel 
ısınma ve susuzluk 
konusuna dikkat 
çekebilmek için 
Bursa’dan başla
yarak Akdeniz 
sahil yolu üzerinden 
İzmir'e kadar 
pedal çevirecek. 
Son zamanlarda 
artan kuraklık ve 
susuzluk üzerine 
belediyeler ve 
sivil toplum 
örgütlerini harekete 
geçirirken,

ELEMAN ARANIYOR

Bursa'da Esentepe 
Mahallesi'nde esnaf 
lık yapan 4 amatör 
bisikletçi, küresel 
ısınmaya dikkat 
çekebilmek için 
yollara düştü.
Küresel ısınmanın 
yol açtığı susuzluk 
ve kuraklığın endişe 
verici olduğunu 
belirten amatör 
bisikletçiler, 
hazırlamış oldukları 
pankartlar ile 
insanları göreve 
davet etti.

Çizginin şampiyonu Agim Sulaj AhillHİ
Büyükşehir Belediye 
si tarafından Türki 
ye’de ilk defa Bur 
sa’da gerçekleştirilen 
1. Uluslararası Kari 
katür Bienali kapsa 
mında düzenlenen 
“Sudan sebepler, 
susuz gerçekler” 
başlıklı karikatür 
yarışmas' sonuç
landı. Yarışmada, 
Karikatür Bienali’nin 
açılışına da katılan 
İtalyan sanatçı Agim 
Sulaj’ın çizdiği eser 
birinci seçildi.
Son günlerde önemi
ni daha da hisset
tiğimiz “suyu” konu 
olan “Sudan sebe
pler, susuz gerçek
ler” adlı yarışmaya 45 
ülkeden katılan 1000 - 
eser, dünyaca ünlü 
karikatüristlerden 
oluşan jüri tarafından

değerlendirildi. 
Fransa’dan Gerard 
Vandenbroucke, 
Belçika’dan Bob 
Vincke, Ukrayna’dan 
Vladimir Kazanevsky, 
Rusya'dan Mikhail 
Zlatkovsky, İstanbul’
dan Salih Memecan, 
İzmir’den Eray 
Özbek, Bursa’dan 
Ahmet Aykanat, 
Mehmet Kahraman, 

Cüneyt Şenyavaş, 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Sabri Yalın 
ve BURFAŞ Proje 
Koordinatörü İlknur 
Çatakşen’den oluşan 
jüri, Çelikpalas 
Otel’deki toplantıda 
dereceye giren eser
leri 3 turda yapılan 
değerlendirmeler ile 
belirledi.

Değerlendirmeler 
sonunda yarışmaya 
İtalya’dan katılan 
Agim Sulaj’ın eseri 
birinci seçilirken, 
Polonya’dan Pawel 
Kuczynski ikinci, 
İranlı sanatçı Kambiz 
Derambakhsh’ın 
eseri üçüncü oldu. 
Yarışmada mansiyon 
ödülü kazanan isim
ler ise şöyle: 
Ankara’dan Sait 
Munzur ve İlker 
Gelen, Polonya’dan 
Grzgorz Szumovvski, 
Bulgaristan’dan 
Rumen Dragostinov, 
İstanbul’dan Serdar 
Günbilen, Sırbistan’ 
dan Jugoslav Vlaho 
vic, Küba’dan Aristes 
E. Hernandez Guerre 
ro, İsrail’den Sergey 
Sichenko, Polonya’ 
dan Maciey Trzepalk

Bünyemizde çalışacak 
klima veya beyaz eşya 
sektöründe deneyimli

TEKNİSYENLER alınacaktır.
Mür. Tel: 0.224 572 39 39

GSM : 0.533 608 48 74

ELEMANARANIYOR
LİMAN İŞİNDE ÇALIŞACAK 

D SINIFI EHLİYETLİ
ÜCRET DOLGUN

YEMEK + SSK 
Hamidiye Mh. Kumsal 

Sok. Şirin Plaza Kat : 4 
No ; 27 GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 03 95 
GSM : (0.536) 516 61 54

KAŞ€D€ B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/8 GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Eskişehir'de, sanatçı 
Nuray Hafiftaş’ın 
otomobiliyle çarptığı 
2 kişi yaralandı.
Kazadan sonra olay 
yerinden ayrıldığı 
iddia edilen Hafiftaş, 
Eskişehir-Bursa 
Karayolu'nda polis 
ekiplerince 
yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 
Nuray Hafiftaş’ın 
(44) kullandığı 
34 UF 9161 plakalı 
otomobil, 
Büyükdere Mahallesi 
Gençlik Bulvarı 
Osmangazi 
Üniversitesi 
Meşelik Kampusü 
girişinde yolun 
karşısına geçmek, 
isteyen Şahin 
Kaya (47) ile Tamer 
Aksoy'a (41) çarptı. 
Kazada yaralanan 
her 2 şahıs, 
112 Acil Servis 
ambulansıyla 
kaldırıldıkları 
ESOGÜTıp 
Fakültesi

şacak 
eşya 

yimli 
lacaktır.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Şahin Kaya'nın 
kol ve bacağında 
kırıklar olduğu, 
Tamer Aksoy'un 
ise sağlık durumu
nun daha iyi 
olduğu bildirildi. 
Bu arada, kazadan 
sonra olay 
yerinden ayrılan 
Nuray Hafiftaş, 
polis ekiplerinin 
takibi neticesinde 
Eskişehir- 
Bursa Kara 
yolu'nun 11. 
kilometresinde 
yakalandı. 
Gözaltına alınan 
sanatçı, ifadesi 
alınmak üzere 
Şehit Ali Gaffar 
Okkan Polis 
Merkezi'ne 
götürüldü. 
Hafiftaş’ın 
işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından serbest 
bırakılacağı 
öğrenildi.

Zabıta Komiseri,
pazarcıyı bıçakladı

Samsun'da bir zabıta 
komiseri, pazar 
yerinde tartıştığı 
kavun satıcısı 
genci kolundan 
bıçakladı.
Atakum 
Belediyesi’nde 
görevli zabıta 
komiseri Atilla G. 
(37), Esenevleri 
Mahallesi'nde kuru
lan haftalık halk 
pazarında denetim 
yaparken seyyar 
arabada kavun 
satan Ramazan K. 
(23) ile aralarında 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
zabıta komiseri

Atilla G, kavun 
arabasındaki 
bıçağı alarak 
Ramazan G.'ye 
saldırdı. Sağ 
kolundan 
bıçaklanan 
pazarcı Ramazan 
K, polis tarafından 
Samsun Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Zabıta komiseri 
Atilla G, olaydan 
sonra Atakum 
Polis Merkezi 
ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Kamyon uçuruma yuvarlandı

Ankara'dan İstan
bul'a çimento ham
maddesi taşıyan bir 
kamyon, Sakarya'nın 
Akyazı ilçesine bağlı 
Dokurcun beldesinde 
uçuruma yuvarlandı. 
Kazada, sürücü 
hayatını kaybetti. 
Ankara'dan İstan
bul'a çimento ham
maddesi götüren 
Mehmet Bozdemir 
idaresindeki 41 R 
0832 plakalı kamyon 
Dokurcun beldesinde 
rampa aşağı inerken 
ön sol lastiğinin 
patlaması sonucu 
bariyerleri parçala
yarak 50 metrelik 
uçuruma yuvarlandı. 
Ağaca çarparak 
duran kamyonun 
altında kalan sürücü 
Mehmet Bozdemir 
hayatını kaybetti.

20 ton hammadde 
yüklü kamyonun 
altında kalan 
Bozdemir'in cesedi 
itfaiye ve sağlık 
ekipleri tarafından 
çıkarılamadı. 
Sakarya'dan gelen 
60 tonluk kurtarıcı 
sayesinde kamyon 
kaldırılarak 
Bozdemir'in cesedi 
5 saat sonra 
kamyonun altından 
çıkarıldı. Kaza 
yerine gelen 
yakınları cesedin 
çıkarılmasını bekledi. 
Ceset torbasına konu 
lan Bozdemir'in cese 
dini asker ve vatan
daşlar el ele tutuşa 
rak uçurumdan yola 
çıkardı. Bozdemir'in 
cesedi, Akyazı Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı.

2 39 39
148 74
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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 y,llHSB 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bon SoUtak Mıgı «o: İt GEMLİK Tel: (0.224) SI!«II Fil: (1224) 513 li 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlikli Hocaların hedefi şampiyonluk
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Müftülüğü'nün 
ilçeler arası 
düzenlediği birinci 
futbol turnuvasına 
katılan Gemlik 
takımı ikinci maçında 
farklı galip geldi. 
İlk maçında 
Osmangazi takımına 
7-0 yenilen Gemlik 
takımı ikinci 
maçında kendini 
göstererek, 
Kemalpaşa takımını 
5-0 yenmeyi başardı. 
Ezan saatlerine 
denk gelmemesi 
için hafta sonları 
sabah 07.00 ile 08.00 
saatlerinde iki maç 
oynanan turnuvada 
maçlar Merinos 
sahasında oynanıyor. 
İlçelerde Müftülük 
bünyesinde görev 
yapanların katıldığı 
birinci futbol 
turnuvasına bu 
yıl Gemlik dışında 
Osmangazi, Nilüfer, 
Yıldırım, Kemalpaşa, 
Orhangazi ve Kestel

ilçeleri katılıyor.
İlk maçına hazırlıksız 
çıkan Gemlik 
hocalar takımı ikinci 
maçta beklenen 
futboluna sahaya 
yansıtınca Seyfi 
ve Adem'in birer 
Yakup'un

3 golüyle sahadan 
5-0 galip ayrılarak 
moral kazandı.
İl Müftüsü
Mahmut Gündüz'ün 
başlama 
vuruşunu yaptığı 
turnuvaya 
Gemlik Müftüsü

Yusuf Şahin 
yönetiminde 
hazırlanan 
hocalar takımının 
teknik direktörlüğünü 
ise Çarşı Camii 
imamı Süleyman 
Yedek hoca 
yapıyor.

Gemlik hocalar 
takımı önümüzdeki 
Pazar günü 
sabahı yine 
merinos sahasında 
turnuvanın 
güçlü takımı 
Nilüfer ilçesi takımı 
ile karşılaşacak.

Turnuvada oynadığı 
iki maçta kart 
görmeyen 
Gemlik takımı 
turnuvanın en 
centilmen takımı 
olmak için de 
oldukça iddialı 
gözüküyorlar.

Bursaspor, İstanbul B, Belediyespor’u 1-0 yendi Macaristan’da ilk cep Alonso’nun

Bursaspor, 
Cornerspor Bursa 
Cup ikinci maçında 
karşılaştığı İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyespor’u 
1-0 yendi. 
Maçın ardından 
açıklamalarda 
bulunan teknik 
direktör "'ülent 
Korkmaz, takımın 
istediği seviyede 
olmadığını ifade 
ederek, sakat oyun
cularının iyileşme
siyle çok iyi yerlere 
geleceklerini söyledi. 
Bursaspor Teknik 
Direktörü Bülent 
Korkmaz, takımın 
sakatlıklar sebebiyle 
istediği seviyede 
olmadığını belirterek, 
"Onları da hazırla
dıktan sonra takım 
olarak tam manasıyla 
hazır hale geleceğiz. 
Yarın da maçımız 
var. Bu son haftayı 
da en iyi şekilde 
değerlendirip, lige 
gireceğiz. Cihan 
çok yönlü bir 
oyuncu. Her yerde 
oynayabilir. Çok 
karekterli, insanlığı, 
profesyonelliği her 
yönüyle müthiş bir 
insan. Tekniği 
tartışılmaz. Çok 
doğru bir transfer 
yapıldı. Çok 
memnunum" dedi. 
Bursaspor'un file 
bekçisi Yavuz

Eraydın ise galibiyet
lerinin iyi bir prova 
olduğunu ifade 
ederek, "Lig öncesi 
son provalardı.
Bugün sezon 
açılışını yaptık. Hem 
seyircimizin önünde 
hem de kendi 
sahamızda iyi bir 
prova oldu. Eksiklik 
lerimiz var, onları da 
tamamlayıp lige hazır 
bir şekilde gireceğiz" 
diye konuştu.
Bursasporlu futbol
culardan, Ömer 
Aysan Barış ise 
önemli olanın skor
dan ziyade sergile
nen oyun olduğu 
kaydederek, 
"Lig herkese 

hayırlı olsun. 
Eksikliklerimizi 
gidermek için 
böyle maçlar iyi 
oluyor. 1-0 galip 
geldik ama önemli 
olan skordan 
çok sergilenen 
oyundu.
Gaziantepspor ile 
bir maçımız var. 
Orada da son 
durumuzu görüp, 
eksikliklerimizi 
tamalayacağız. 
Çünkü önümüzdeki 
sezonda telafisi 
mümkün olmayan 
maçlara çıkacağız. 
Bu kez iyi bir 
Bursaspor izlete
ceğiz" şeklinde 
konuştu.

Formula 1'de sezo
nun 11. yarışı olan 
Macaristan Grand 
Prix'sinde sıralama 
turları tamamlandı. 
Macaristan'ın 
başkenti Budapeş 
te'de bulunan Hunga 
roring Pisti'nde yapı 
lan sıralama turların
da son 2 yılın dünya 
şampiyonu pilotu Is 
panyol Fernando A 
lonso, pole pozisyo 
nunu almayı başardı. 
Son 2 yılda Renault 
ile dünya şampiyon
luğu yaşayan Alon 
so, McLaren ile 
1 dakika 19.674 
saniyelik derece 
elde ederek yarışa 
ilk sırada başlama 
hakkını elde etti. 
Alonso'yu bu sezon 
F1'e katılan ve büyük 
sürprizlere imza 
atan genç Ingiliz 
pilot Levvis Hamilton 
takip etti.
McLaren ile bu

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
SHREK3 12.00 - 14.15-16.15
BEN SANA SÖYLEMİŞTİM 14,15 - 20.30

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

sezon çıktığı ilk 
9 yarışta kürsüye 
çıkmayı başaran 
Hamilton,
1 dakika 19.781 'lik 
zaman yaparak 
yarışta 
ikinci sırayı aldı. 
4.381 kilometre 
uzunluğundaki 
Hungaroring 
Pisti'nde 70 tur 
üzerinden yarın 
düzenlenecek 
yarışta 3. cebi ise 
BMW Sauber'in 
Alman pilotu Nick 
Heidfeld, 1 dakika

20.259'luk dereceyle 
elde etti. Ferrari'nin 
Fin pilotu Kimi 
Raikkonen'in 4. oldu 
ğu sıralama turların
da çıkış anında 
aracında sorun 
yaşayan Ferrari'nin 
bir diğer pilotu Felipe 
Massa ise yarışa 
14. sıradan başlaya
cak. Bu sezon 
yapılan 10 yarıştan 
5'i McLaren 
kazanırken, diğer 5'i '■ 
ise Ferrari'nin 
zaferiyle 
noktalanmıştı.



GEMLİK •

YCŞIURMRK 
hayallerinizi gerçeğe dönüştüren dershane... 

kayıtlarımız devam etmektedir.
S 514 47 06 (4 Hat)



6 Ağustos 2007 Pazartesi Gemlik KBrffez Sayfa U

ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ 
2006/2007 OKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48

ADI SOYADI KAZANDIĞI OKUL No ADI SOYADI
İLKNUR KURU YALOVA 1. İSTANBUL FATİH FEN LİSESİ

KAAN TOPÇU 
ELİF BAŞTÜRK 
MELİKE AKTAŞ 
M. ALİ GÖRKEM AKINER 
OĞUZLAN KAYA 
BETÜL TUĞRAN 
CANSU AYVAZ 
OĞUZ EREN ACARTÜRK 
UFUK ÖZGÜR GÜNAL 
MERVE BİLGİÇ 
MURAT GÖK 
MELİKE DİLSİZ 
DOĞANALP ERGENÇ 
NUR USLU 
İSMET ONURİZGİ 
ARDA ŞAHİN 
GÜL ÇAĞLA YILDIRICI 
MİNE ERSÖZ 
İHSAN CAN PALTA 
GÖZDE BAYRAM 
BERKERAYBİRDİ

ANKARA FEN LİSESİ
ESKİŞEHİR FATİH FEN LİSESİ 
ZONGULDAK FEN LİSESİ
BURSA A.H.GÖK. ANA. ÖĞRET.LİS. 
BURSA A.H.GÖK. ANA. ÖĞRET.LİS. 
YALOVA ANADOLU ÖĞRETMEN LİS. 
YALOVA ANADOLU ÖĞRETMEN LİS. 
ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN LİS. 
BOZÜYÜK ANADOLU ÖĞRETMEN LİS. 
SOMA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 
DÜZCE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 
BİLECİK ANADOLU ÖĞRETMEN LİS.
BURSA ANADOLU LİSESİ
BURSA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİS. 
BURSA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİS. 
BURSA ANADOLU ERKEK LİSESİ
BURSA ANADOLU KIZ LİSESİ 
BURSA ŞÜKRÜ ŞANKAYA ANADOLU L. 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ

ÖNALAN ABDURRAHMAN CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
HAŞAN MİRASYEDİ 
KORAY BİÇER 
CAN BERKŞEN 
BERK SEZGİ 
CANSU ÜNVER 
DENİZ ERGEÇ 
BURCU ARCA 
AYBÜKE SERBEST 
HİLAL ÇELİK 
HİLAL KÖSE 
RANA YILMAZ 
MELİKE YASIOĞLU 
İLAYDAGÜRSOY 
AYSEL ŞİMŞİR 
ÖZGE COŞKUN 
BURCU TUNA 
ESRA TÜRKMEN 
BÜŞRAHANGİŞİ 
SİNEM SOMER 
CANAYKAN MEHDİGİL 
ÇAĞLAR YAYLAMIŞ 
YEŞİM ASLAN 
GİZEM DEĞİRMENCİ 
FURKAN MUMCU 
ELİF KAYAN

CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
YALOVA Ş.O.ALTINKUYU ANADOLU LİS 
YALOVA Ş.O.ALTINKUYU ANADOLU LİS 
YALOVA Ş.O.ALTINKUYU ANADOLU LİS

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

KARDELEN GÖREN 
ZEYNEP ÇELİK 
MÜGE CEREN KALABELİ 
ERDOĞAN KURŞUNCU 
DİLAYÖZTÜRK

KAZANDIĞI OKUL
YALOVA Ş.O.ALTINKUYU ANADOLU LİS 
ÇİFTLİKKÖY ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 
İZNİK ANADOLU LİSESİ 
İZNİK ANADOLU LİSESİ
KÜTAHYA ALİ GÜRAL ANADOLU LİSESİ

AHMET MERT SARAFOĞLU ÇANAKKALE BİGA ANADOLU LİSESİ
RAŞİT CAN BARUTÇU 
ELİFÖZTÜRK 
DİLARA ORHUN 
ÖZKAN EREKLİ 
UĞUR ÇELİK 
GİZEM CAN 
MÜGE MAKUL 
ZEYNEP NİZAMOĞLU 
AYKUT AYVAZ 
CEM TUĞRAN 
FURKAN ÜNYAL 
SIDDIK OĞUZCONKER 
OLCAY EROL 
ŞEYDA AYDI 
FİKRET BEKMEZCİ 
CANERALTUNBAŞ 
TANJU KÖSE 
DERYA TURAN 
MEHMET HÖKELEK 
İLKER CEYLAN 
MERT CİVAN 
HALİD EROĞLU

77 SADETTİN BAYRAK
78 SAMETEMRESERTEPE
79 GÖKALP ŞAHVERDİOĞLU
80 SERHAT İNAK
81 HÜSEYİN BİLEN
82 MESUT EKEN
83 ELİF AYHAN
84 BERHAT ÇINAR
85 MERT DURSUN
86 MERT YILDIZ
87 HAŞAN GÖKAY KARAKUŞ
88 MÜGE MALDAN
89 ÜMİT ÇAĞLAYAN
90 AYDIN KILIÇKAYA
91 HALİS ÜLKÜ
92 BEYZAAYDOĞAN
93 GÜLŞAH KANTAR
94 M.DAMLA KUTLU
95 EGEMEN VAROL

ÇANAKKALE R.BODUR ANADOLU LİSE 
AYDIN KUŞADASI D.M.G. ANADOLU LİSE 
OSMANELİ 75.YIL ANADOLU LİSESİ 
YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ 
KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ 
UMURBEY SAĞ.MES. LİS HEMŞİRELİK 
UMURBEY SAĞ.MES. LİS HEMŞİRELİK 
BİLECİK SAĞ.MES LİSESİ HEMŞİRELİK 
ALİ OSMAN SÖNMEZ A.T.L. END. OTOM 
ALİ OSMAN SÖNMEZ A.T.L. END. OTOM. 
ORHANGAZİ A.T.LELEKTRİK ELEKT. 
ORHANGAZİ A.T.L. BİLİŞİM TEKNOLOJİ 
ORHANGAZİ A.T.L. BİLİŞİM TEKNOLOJİ 
M.KEMAL COŞKUNÖZ ATL. BİYOM. 
YILDIRIM ANADOLU İLETİŞİM MESLEK L 
ALİ OSMAN SÖNMEZ ATL. MAKİNA TEK. 
ALİ OSMAN SÖNMEZ ATL. MAKİNA TEK. 
ALİ OSMAN SÖNMEZ ATL. MAKİNA TEK. 
SEYİT BURHANETTİN ATL. BİLİŞİM TEK. 
ATATÜRK ATL ELEKTİRİK ELEKTRONİK I 
HÜRRİYET ATL. TEK. LİSESİ EL- ELEK. 
GEMLİK ATL TEKNİK LİSE. MAK TEK. 
GEMLİK ATL. TEKNİK LİSE. MAK TEK. I 
ORHANGAZİ A.T.L ELEKTRİK-ELEKTR. 
ORHANGAZİ A.T.L ELEKTRİK-ELEKTRO! 
OVAAKÇA ŞARIK TARA ATLMAKİNATEK. 
İZNİK ATL. TEK LİSE. BİLİŞİM TEKNOJİ 
OSMANGAZİ AND.OTEL.VE TUR.MES.L. 
OSMANGAZİ AND.OTEL. VE TUR.MES.L. 
TURGUTREİS AND.OTEL.VETUR.MES.L. 
GEMLİK ANADOLU TİCARET MES. L 
GEMLİK ANADOLU TİCARET MES. L 
GEMLİK ANADOLU TİCARET MES. L 
GEMLİK ANADOLU TİCARET MES. L 
SELAHATTİN ŞEKER ANA.OTEL VE T.M.L. 
ANADOLU MESLEK YİYECEK İÇECEK B 
ANADOLU MESLEK YİYECEK İÇECEK B 
ANADOLU MESLEK YİYECEK İÇECEK B 
ANADOLU MESL. LİS GİYİM ÜRETİM TEK. 
BURSA TARIM MESLEK LİSESİ GIDA TEK 
BURSA TARIM MESLEK LİSESİ MAKİNA

ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARINDA BÜYÜK KATKILARI OLAN 
KÖRFEZ FEN DERSHANESİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNE 

CANDAN TEŞEKKÜR EDERİZ™ 
ÖĞRENCİ VELİLERİ ADINA 

İLKAY ERGENÇ
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Sağlık Bakanlığı 
ruhsatlı 1 

suları açıkladı
Sağlık Bakanlığı, satışa sunulan 
suların, Bakanlık'tan ithal veya 
üretim izni almış olmasına dikkat 
edilmesi gerektiğini bildirdi.1O’da

Gemlik Açık Cezaevî’nden bir süre önce kaçan zanlı 
çeşmede yüzünü yıkarken jandarma tarafından kıstırıldı.

Ma otomobil »fen zanlı yafa W
Askerlik yaptığı sırada aldığı 

ceza nedeniyle Gemlik Açık Cezaevi’ne 
konan 24 yaşındaki Ümit Erginyürek, 
bir süre önce cezaevinden kaçarak, 
Mudanya’da ev almaya kalktı. Dipçiğini 
ve namlusunu kestiği av tüfeğini taban
ca haline getiren genç, ev sahibi ile bir
likte Mudanya’ya evi görmeye gittikten 
sonra birlikte geri dönmek üzere yola 
çıktılar. Zeytinlik alanda silahını çıkartıp 
otomobil sahibini etkisiz hale getiren 
Ümit Erginyürek, otomobille birlikte 
kayıplara karıştı. Olayın jandarmaya 
bil dirilmesi üzerine Erginyürek’in 
peşine düşen ekipler, Kurşunlu’da si 
lahla otomobil gaspeden zanlıyı kıskıv 
rak yakaladılar. Haberi sayfa 3’de

Seçmen listeleri asıldı

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçil 
meşini de öngören Anayasa değişikliği 
paketi için 21 Ekimde yapılacak halkoy- 
lamasında kullanılacak seçmen listeleri 
güncelleştirilmek üzere muhtarlıklarda 
askıya çıkarıldı. 22 Temmuz milletvekili 
genel seçimindeki listelerden oluşacak 
ve 19 Ağustosa kadar Bilgisayar Des 
tekli Seçmen Kütüğü Sistemi (SEÇSİS) 
kapsamında güncellenecek. Sayfa 2’de

2. Erdoğan dönemi
Osmanh İmparatorluğu'nda yönetim dönemi 

ülkeyi yöneten padişahın adıyla anılırdı.
Fatih Sultan Mehmet dönemi, Yavuz dönemi, 

3. Selim dönemi, Deli İbrahim dönemi, 
Abdülhalit dönemi, Vahdettin dönemi gibi...

Cumhuriyet ile yönetilmeye başladıktan 
sonra da devleti yönetenlerin adlarıyla iktidar
lar anıldı hep...

Atatürk dönemi, İnönü dönemi, Menderes 
dönemi, Süleyman Demirel dönemi, 1. MC, 2. 
MC dönemi, Ecevit dönemi, Özal dönemi, 
Erdoğan dönemi gibi...

Devamı sayfa 5’de

Babasının ölümüne neden oldu
Baba oğlu tartışırken, babasına taş fırlattı. Syf 8’de

MA?- ' —- -------- _

175/70/13 : 49.00 YTL 
165/70/14 : 65.00 YTL 
175/65/14 : 59.00 YTL

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
İşfiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

hükümet ta
görevini aldı

Cumhurbaşkanı Ah
met Necdet Sezer, 
AKP Genel Başkanı 
ve İstanbul Millet 
vekili Recep Tayyip 
Erdoğan'ı, 60. Hükü 
met'i kurmakla 
görevlendirdi.
Sezerin, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ı kabulü 
yaklaşık 15 
dakika sürdü.
Haberi sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Seçmen listeleri asıldı
Su....

Anayasa değişikliği paketi için 21 Ekimde yapılacak halkoylamasında kul 
■anılacak seçmen listeleri 19 Ağustos 2007 tarihine kadar askıda kalacak

Üç yanı denizlerle çevrili Türkiye su 
sıkıntısı yaşıyor..

Dini siyasete ve her işe karıştıranlar 
yağmur dualarına çıkıyor..

Ne günlere kaldık...
Hele Ankara'nın bir belediye başkanı 

var..
Evlere şenlik..
Kentin su ihtiyacını karşılamamak için 

elinden geleni yapıyor..
Diğer yandan da..
Oğlunun eline veriyor tankeri kapı kapı 

bahçe sulama suyu sattırıyor..
Kadri Güler yazıyor günlerdir..
Susuzluk derdinin bizim kapımıza da 

geldiğini..
Hatta onların eşiğinden girmiş bile..
Yabancının biri yıllar önce şöyle 

demiştide...
Fıkra diye gülünüp geçilmişti..
Türkiye'ye gelip yüksek debiyle akan 

güldür güldür akarsuları görünce...
"Bu su böyle akar...
Siz de böyle bakar.." 
Evet mirim..

' Bizim aklı evvel yöneticilerimiz ve dahi 
onları oraya seçenler yıllardan beri 
bakakaldılar..

Şimdi de...
Hep birlikte..
"Yağdır Mevlam su" diye yakarıyorlar..
Sen eşeğini sağlam kazığa bağlama..
Sonra yandım Allah de..
Yok öyle yağma...
Kul kulluğunu yapacak..
Aklı fikri yok mu?
Aklını fikrini doğru dürüst işlere 

çalıştıracak..
Çabalayacak..
Çahşacak..Üretecek..
Sen suları boşa akıt..
Dupduru sular akan dereleri kirlet..
Kurut.
Yeşilin her rengini taşıyan ormanları 

çatır çatır yak..
Taş üstüne taş koyma..
Sonra da yağdır mevlam su..
Oldu.. Gözlerim doldu..
Müstehakız... Lami cimi yok..
İstanbul susuz.. Ankara susuz..
O kentleri kim yönetiyor..
AKP'li belediye başkanları..
Eskişehir de sorun yok..
İzmir de'de yok..
Oraları kim yönetiyor..
Şosyal demokrat belediye başkanları.. 
Öngörmeden..
Önlem almadan..
Çalışmadan..
Çabalamadan..
üretmeden..
Olmuyor bu işler..
Yandaşlara peş keş çekerek ise hiç 

olmuyor..

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

Tel: (C.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95 

Cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilmesini de 
öngören Anayasa 
değişikliği paketi için 
21 Ekimde yapılacak 
halkoylamasında 
kullanılacak 
seçmen listeleri 
güncelleştirilmek 
üzere muhtarlıklarda 
askıya çıkarıldı. 
Listeler, 19 Ağustos 
Pazar gününe kadar 
askıda kalacak. 
Yüksek Seçim 
Kurulunun (YSK) 
belirlediği takvime 
göre, dün saat 
08.00'de askıya 
çıkan listeler, 
22 Temmuz 
milletvekili genel 
seçimindeki listeler
den oluşacak ve 
19 Ağustosa 
kadar Bilgisayar 
Destekli Seçmen 
Kütüğü Sistemi 
(SEÇSİS) kapsamın
da güncellenecek. 
Muhtarlık bölgesi 
askı listelerine veya 
daha sonra yapılan 
seçimlerde gün-

celleştirilen listelere 
herhangi bir 
sebeple yazılamamış 
olanlar, 21 Ekim 
1989 tarihinde ve 
daha önce doğanlar, 
sürekli oturmak 
amacıyla başka bir 
muhtarlık bölgesine 
taşınanlar, kimlik ve 
adres bilgilerinde 
yanlışlık veya 
eksiklik bulunanlar 
ve özellikle Türkiye 
Cumhuriyeti 
Kimlik Numarası 
bulunmayanlar, 
askerlikten terhis 
olanlardan listede 
kaydı bulunmayanlar,

taksirli suçlardan 
hükümlü veya 
tutuklu olduğu 
halde listeye yazıl
mayanlar muhtarlık
lara başvurabilecek. 
Kısıtlı veya kamu 
hizmetlerinden 
yasaklı olanlar, 
silah altında bulunan 
erler, onbaşılar ve 
kıta çavuşlarıyla 
askeri öğrenciler 
listelere 
yazılamayacak.
Kimlik bilgilerinde 
yanlışlık olanlar 
muhtarlıklardaki seç
men bilgi düzeltme 
formlarını, yeni

> * ■ KİRALIK ilil DAİRELER ve İŞYERIEBİ
J GAYRİMENKUL DANISMANUK it DEĞERLEME HİZMETLERİ VEU

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER

’y Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri 

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri 
v Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri____________

www.baytasinsaat.com
Tel: 513 42 21 Fax:51317 94 

kaydolacaklar da 
kayıt formlarını 
TC kimlik numaraları
na yer verecek 
şekilde dolduracak. 
Listeler askıdan inip 
kesinleştikten sonra 
başka bir muhtarlık 
bölgesine taşınanlar 
ikametgah belgesiyle 
ilçe seçim kurullarına 
başvurarak, yeni 
listelere eklenecek. 
Listelerde isimleri 
olduğu halde, o 
muhtarlık bölgesinde 
oturmadığı tespit 
edilen seçmenlerin 
kayıtları, ilçe seçim 
kurulu başkanının 
kararıyla 
dondurulacak.
Özürlü seçmenlerin 
oylarını rahatlıkla 
kullanabilmeleri için 
özür durumları askı 
listelerinde gösterile
cek. Cezaevlerinde < 
taksirli suçlardan 
tutuklu ya da 
hükümlü bulunanlara 
ait seçmen listeleri 
de 17 Ağustos Cuma 
günü saat 17.00'ye 
kadar askıda kalacak

İKİNCİ EL DAİRELER
S SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 
Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmam'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2
<Z SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2

SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2

KİRALIK Daire, Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
<Z KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
<Z KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Gemlik Açık Cezaevi’nden bir süre önce kaçan zanlı 
çeşmede yüzünü yıkarken jandarma tarafından kıstırıldı. YazıYORUM

Mi otomobil gaspetkn zanlı Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Bursa'da, av tüfeğin
den bozma tabancay
la otomobil gaspeden 
zanlı, yol kenarında 
çeşmede yüzünü 
yıkadığı sırada 
jandarma ekipleri 
tarafından yakalandı. 
Zanlının bir 
süre önce Gemlik 
Açık Cezaevi’nden 
kaçtığı öğrenildi. 
Edinilen bilgiye göre, 
askerlik yaptığı 
sırada aldığı ceza 
nedeniyle Gemlik 
Açık Cezaevi'ne 
düşen Ümit 
Erginyürek (24) bir 
süre önce cezaevin
den kaçtı.
Dipçiğini ve nam
lusunu kestiği av 
tüfeğini tabanca 
haline getiren genç, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Yunuseli 
Mahallesi'nde ikamet

eden Kadri B. (58)'ın 
Mudanya'daki evini ■ 
satın almak istedi. 
Erginyürek, 
16 RG 189 plakalı 
otomobil ile 
yanına gelen 
Kadri B. ile buluştu. 
Mudanya'ya gidip

daireyi gezen 
Ümit Erginyürek, 
beğendiğini söylediği 
daireyi eşinin de 
görmesini istedi.
Kadri B.'nin kul
landığı otomobile 
binen Erginyürek, 
Çınar Caddesi

Traktörün altında kaldı
Bursa'nın İznik ilçe
sine bağlı Gollüce 
köyünde meydana 
gelen traktör 
kazasında, bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Tarlasını suladıktan 
sonra Beşlik mevki
inden evine gitmek 
için 16 H 3206 
plakalı traktörüyle 
yola çıkan Ali 
Bektaş (35), tarla 
yolunda direksiyon 
hakimiyetini

kaybetti. Traktörün 
devrileceğini 
anlayan Bektaş, 
atlamak isterken, 
arka lastiğin altına 
girerek olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Evli ve 2 
çocuk babası Bek 
taş'ın kullandığı 
traktör 60 metre 
sonra bir ağaca 
vurarak durabildi. 
Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Küfreden şahsı 
uyarınca bıçaklandı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
evinin önünde yük
sek sesle küfür eden 
şahsı uyaran vatan
daş, bıçaklanarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye gö 
re, Yavuz Selim Ma 
hailesi Gürünç Sö 
kak üzerinde mey
dana gelen olayda 
ev sahibi Ayhan S. 
(43), evinin önünde 
yüksek sesle küfre
den şahsı uyardı. 
Bunun üzerine ismi 
nin Savaş C. olduğu 
öğrenilen şahıs ev

sahibi ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
kavgaya dönmesiyle 
Savaş C., ev sahibini 
bıçaklayarak olay 
yerinden kaçtı, belin
den çıkardığı bıçakla 
ev sahibi Ayhan S.'ı 
bıçaklayan şahıs kaç 
tı. Olay yerine gelen 
ambulans tarafından 
hastaneye kaldırılan 
Ayhan S.'ın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken 
olayın zanlısının 
yakalanması için 
geniş çaplı soruştur
ma başlatıldı 

üzerindeki zeytinlik 
alanda silahını 
çıkartıp otomobil 
sahibini etkisiz 
hale getirdi.
Kadri B.'nin otomo
bilini. gasp eden 
Erginyürek, 
otomobille kaçtı. 
Kadri B., durumu 
jandarmaya 
bildirince 
ekipler gencin 
peşine düştü. 
Gemlik yoluna 
sapan Erginyürek, 
izini kaybettirdiği 
zannederek 
Kurşunlu beldesi 
yakınlarında 
aracı durdurup 
yol kenarındaki 
çeşmede yüzünü 
yıkamak istedi. 
Yüzünü yıkayan 
genci jandarma 
ekipleri kıskıvrak 
yakaladı.

Kardeşine tokat atan 
şahsı silahla vurdu
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde bir kişi, kar 
deşine tokat attığı 
iddia edilen şahsı so 
kak ortasında taban 
çayla ağır yaraladı. 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nden alınan bil
giye göre, önceki 
gece Canbolu Mahal 
leşi üst geçit altında 
meydana gelen olay
da, kardeşine tokat 
atan H.G. (22) ile 
karşılaşan A.Ş. (29) 
tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüme 
si üzerine silahına 
sarılan A.Ş, müşteki 
H.G.'ye ateş ettikten 
sonra kayıplara 
karıştı. Ağır yarala 
nan H.G, hayati teh 
like kaydıyla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'ne kaldırıldı. 
Olayla ilgili 
soruşturma başlatan 
polis, kaçan 
şüpheliyi yaka 
lamaya çalışıyor.

Otomobilin camını kıran 
hırsız, servet götürdü
Bursa'da bir otomo
bilin camını kıran 
hırsız, binlerce YTL 
nakit, döviz ve ziynet 
eşyası çaldı.
Emniyet Müdürlü 
ğü'nden alınan bil
giye göre, önceki 
akşam Karaman 
Mahallesi Puloğlu 
Caddesi üzerine 
16 HB 898 plakalı 
otomobilini park 
eden E.B. (66), 15 
dakika sonra geri 
geldi. Ancak otomo
bilin ön camını kırıp 
bagajı açan kişi ya 
da kişiler, 20-25 yap 
raklık çek karnesi,

aracın ruhsatı, 21 
adet çeyrek altın, 2 
adet Cumhuriyet 
altını, 13 bin 254 
dolar, 3 bin 500 
euro, 200 YTL para, 
34 bin 714 YTL 
değerinde muhtelif 
çekler ile kimlik ve 
banka kartları bulu
nan çantayı çaldı. 
Polis olayla alakalı 
soruşturma başlatır 
ken, güpe gündüz 
yaşanan olayla ala 
kalı görgü 
tanıklarından 
eşkal alınarak 
soruşturma 
başlatıldı.

Ucuz laflar! ...
AKP’nin soldan transfer yeni yıldızı ana 

yasa profesörü Zafer Üskül şaşırtıcı bir öner
ide bulundu.

Bu öneri, seçimde oyunu AKP’ye veren 
vatandaşların bile çoğunda şüphe ve tepki 
doğuracak terslik taşıyor.

İktidar partisinin vaat ettiği sivil anaya 
sayı hazırlasın diye partiye alınıp milletvekili 
yapıldığı bilinen Prof. Üskül mazbatasını 
aldığının ertesi günü ve daha milletvekili 
yeminini bile etmeden bir demeç patlattı!

“Atatürk milliyetçiliği, Atatürk ilke ve 
inkılâpları” gibi kavramların Anayasa’da yer 
almasının gereksiz olduğunu söyledi.

Bu demeci, seçim zaferini kutladıkları 
uzun bir gecenin yorgunluğu altında ve 
dumanlı kafa ile vermiş olabilir...

Çünkü “çıkarıp atalım” demeye getirdiği o 
kavramlar Anayasa’nın 2’nci maddesinde 
cumhuriyetin niteliklerini tarif ediyor.

Anayasa’nın 4’üncü maddesi bu 2’nci 
maddeyi, Anayasa’nın değiştirilemez, hatta 
değiştirilmesi teklif bile edilemez hükmü 
sayıyor! “kaldıralım” önerisi yapan bir parla
menter çok ararsanız bulursunuz ama bir 
anayasa hukuku profesörü asla bula
mazsınız!..

AKP’nin değişim iddiasına şüphe duyan
lar, Tayyip Erdoğan’ın partiye aldığı Zafer 
Üskül gibi şahsiyetlere ümit bağlıyor, onların 
varlığını rejimin garantisi sayarak teselli 
buluyorlar.

Demokratik bir ülkede elbette anayasa 
değişikliği önerilebilir.

Ama bu kadar köklü bir değişim niyetini 
seçim kampanyasında gizleyip seçimden 
hemen sonra açığa vurmak...

Tutturmuşlar bir “Kemalizm ideolojisi”... 
Atatürk’ün dayattığı bir kalıp, toplumun 
önüne koyduğu bir duvar yoktur.

O, “çağı yakalayın” demiş, bunu da bilimi 
rehber alarak yapmamızı istemiştir.

Atatürk ileri gitmenin değil, ülkeyi geriye 
ve karanlığa sürüklemek isteyenlerin enge
lidir.

Türkiye’nin ve Türk milletinin bütünlüğü 
ne yönelik düşmanlıklar karşısında en güçlü 
birleştirici ruhu feda etmenin, tahrip etmenin 
anlamı nedir?

Seçimin haftası bile dolmamış; AKP’nin 
seçim zaferinden dolayı millete şükranını 
göstermek için seçtiği eylem biçimi 
Atatürk’ü silmeye kalkışmak, milletin önderi
ni inkâr etmek mi olmalı?

Belli ki dışarıdaki “ılımlı İslâm” dayat
macıları ve içerdeki uzantıları Atatürk’e rahat 
vermeyecekler!.

‘Gemlik Körfez’internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı ve Gemlik Trafik Şube 

Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

FERUDUN BAYRAM

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Küresel ısınma belediyeleri
yeni

Küresel ısınma ve 
beraberindeki su 
suzluk, belediyeleri 
de yeni arayışlara itti. 
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde belediye 
ekipleri, temizlik 
işlerini kepçeyle 
denizden aldıkları 
suyla yapıyor. 
Mudanya Belediyesi 
ekipleri, ilçenin temiz 
liği için sabah erken 
saatlerde seferber 
oluyor.
Belediyeye ait iş 
makinesi, denizden 
aldığı suyu kordon 
boyuna aktarıyor. 
Temizlik makineleri 
ise kordonboyunu 
2 saat içerisinde

arayışlara itti

pırıl pırıl yapıyor. 
Mudanya Belediye 
Başkanı Erol 
Demirhisar, 
küresel ısınma 
sonucu yaşanan su 
sıkıntısı sebebiyle 

böyle bir tedbir 
aldıklarını belirterek, 
bunun denize 
kıyısı olan 
bütün belediyelere 
örnek olmasını 
istedi.

Bıırsa'dan Balkan ülkelerine 
uçak seferleri başlıyor

Sonbahardan itiba 
ren Yenişehir Havaa 
lanından, Balkan 
ülkelerine uçak 
seferleri başlayacak. 
AK Parti Grup Baş 
kan Vekili Faruk 
Çelik, THY il görüş 
melerin devam ettiği
ni belirterek, uçak 
seferlerinin ya Make 
donya'nın başkenti 
Üsküp'e, ya da 
Bulgaristan'ın baş 
kenti Soyfa'ya yapıla
cağını açıkladı.
25 Mart tarihinden bu 
yana Trabzon'a uçak 
seferlerinin düzenlen 
diği Yenişehir Hava 
alam'nda, 3 Temmuz 
tarihinden itibaren de 
Erzurum'a seferler

başlatılmıştı. Haftada 
3 gün Trabzon ve haf 
tada 2 gün Erzurum'a 
düzenlenen uçak 
seferlerine ilginin 
büyük olduğunu dile 
getiren Türk Hava 
Yolları yetkilileri, 
uçaklardaki doluluk 
oranının yüzde 90'lar 
seviyesinde 
olduğunu açıkladılar.

Mart ayından itibaren 
Bursa-Trabzon, 
Trabzon-Bursa 
seferlerinden yak
laşık 2 bin 500 
yolcunun taşındığını 
belirten THY yet 
kilileri, Erzurum 
seferlerinde ise taşı
nan yolcu sayısının 
ise yaklaşık 600 
olduğunu bildirdiler.

Orman yangınlarına karşı
24 saat nöbet tutuluyor
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde Orman 
İşletme Müdürlüğü, 
muhtemel orman 
yangınlarına karşı 
tedbirlerini artırdı.

Hava sıcaklıklarının 
artması ile birlikte 
ormanlarda 
yangın riskinin 
yükselmesi üzerine 
yangınlara karşı

önlemlerin 
çoğaltılmasını 
aündeme getirdi. 
İnegöl Orman 
işletme Şefliği de 
olası yangınlara

karşı göztleme 
kulelerinde 24 saat 
sürekli nöbet tutarak, 
yangın riskini 
minimum seviyelere 
indirmeyi hedefliyor.
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Soğanlı-Botanik Köpriileri’nde geri sayım başladı Güne Bakış

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin şehir 
içi trafiğine neşter 
vuran ulaşım yatırım
larından biri olan 
Soğanlı-Botanik 
Köprüleri’nin hizmete 
açılması için geri 
sayım başladı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, yüzde 
99’u tamamlanan 
Soğanlı-Botanik 
Köprüleri’nin inşaa 
tında incelemelerde 
bulunurken, köprü
lerin 13 Ağustos 
Pazartesi günü 
trafiğe açılacağını 
bildirdi. İnşaatının 
büyük bölümü

Bursaray B etabında deneme seferleri Mart’ta
Temeli Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan tarafından 2 
Ocak 2005'te atılan 
’BursaRay* olarak bi 
linen metro projesi 
nin B etabında dene 
me seferleri 2008'in 
Mart ayında başlaya
cak. Yapımı nedeniyle 
trafikte sıkıntılara ne 
den olan metro çalış
malarının yüzde 70’i, 
viyadüklerin ise yüz 
de 90'ının tamam
landığı öğrenildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yaptırılan BursaRay 
B etabı çalışmalarının 
yavaş ilerlemesine 

tamamlanan köprü 
lerde korkuluk ve yol 
çizgileri gibi detay 
çalışmaların devam 
ettiğini dile getiren 
Şahin, Soğanlı- 
Botanik Köprüleri’nin 
açılmasıyla, Batı Ya 
kın Çevre Yolu’nda 
sinyalizasyonsuz bir 
ulaşımın sağlana 
cağını söyledi. 
Ayrıca köprüler saye 
sinde sürücülere 
çevre yolunun her iki 
yönünden trafiği 
aksatmadan dönüş 
imkanı da sağlandı 
ğını anlatan Şahin, 
"Göreve geldiğimiz 
günden bu yana 
şehir içi tra fiğini 

vatandaşlar ve çalış
maların yapıldığı böl
gelerdeki esnaflar tep 
ki göstermişti. Başba 
kan Erdoğan tarafın
dan 2 Ocak'ta temeli 
törenle atılan Bursa 
Ray B Etabı'nın bitiş 
tarihi ilk olarak 2007 
Ocak ayı olarak açık
lanmıştı. Kredide mey 
dana gelen aksama 
lar nedeniyle daha 
sonra 2007 Haziran' 
da biteceği açıklanan 
BursaRay B Etabı'nın 
son olarak 2008 Mart 
ayında deneme sefer
lerine başlanacağı 
açıklandı. Bursa 
Büyükşehir Belediye

rahatlatmak adına 
hazırladığımız pro
jeleri bir bir hayata 
geçiriyoruz. Ankara 
Yolu’ndaki Otosansit 
Kavşağı’nı geçtiğimiz 
haftalarda hizmete 
açtık. 13 Ağustos 
Pazartesi günü de 
Soğanlı-Botanik 
Köprülerini, en geç 
önümüzdeki ayın 
başında da İzmir 
Yolu’nun kilit nokta
larından biri olan 
Küçük Sanayi Köp 
rülü Kavşağı’nı tra 
fiğe açacağız. Bota 
nik Köprüleri ile bir
likte Bursa trafiğine 
kazandırdığımız kav 
şak sayısı 10’a ulaşa

si'nden alınan bilgiye son aşamaya 
göre, çalışmaların gelindiği bildirildi.

cak. Bunlar kent içi 
trafiğinin tıkanan 
damarlarıydı. Söz 
verdiğimiz gibi sıra 
sıyla açıyoruz" dedi. 
Soğanlı-Botanik 
Köprüleri plan
lanırken, yalnızca 
araç trafiğinin 
değil yaya trafiğinin 
de göz önünde 
bulundurulduğunu 
ifade eden Başkan 
Şahin, iki araç 
köprüsünün yanı 
sıra proje 
kapsamında 
2 yaya alt geçidi 
ve 1 yaya köprüsü 
inşaatının da 
gerçekleştirildiğini 
söyledi.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

2. Erdoğan dönemi
İstanbul’un Kasımpaşa semtinde 

yetişmiş olan İmam hatip kökenli Başba 
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, tüm 
gençlik yıllarını mübarek Necmettin 
Erbakan Hoca'nın kurduğu siyasi parti
lerin gençlik kollarından, il kadrolarına, 
İl Başkanlığı’ndan, İstanbul Belediye 
Başkanlığı’na kadar sürdürdü.

2002 yılında kuruluşunda liderlik 
yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
Genel Başkanı oldu.

O tarihe kadar Necmettin Erbakan’ın 
ortaya koyduğu Milli Görüş doktorini ile 
siyaset yaptı hep!

Neydi bu siyasi düşüncenin temeli..
İslami esasları öne çıkaran, Ana 

yasada zorunlu olduğu için kehren 
desteklenen laiklik ilkesine karşı islami 
ve Kur’an-ı esas alan bir siyasi yapılan
ma.

Uzak hedef şeriat devleti kurmak..
AKP’nin kurulması ve 2002 seçim

lerinde bu partinin çoğunlukla iktidara 
gelmesinden sonra, Recep Tayyip 
Erdoğan bir mitingde okuduğu “Cami 
ler mihrabımız, minareler kılıncımız ola 
cak....” diye sürüp giden şiir nedeniyle 
aldığı hapis cezası ile Başbakan ola
madı bir süre..

Ta ki.. Bu cezanın af kapsamına girip 
de Bitlis’ten bir AKP’li milletvekilinin 
istifa ettirilip, yapılan erken seçimlerde 
-Baykal’ın da desteklediği söyleniyor- 
milletvekili seçtirilip, daha sonra 
Başbakanlığa getirilesiye kadar..

Abdullah Gül’ün emanetçi başba 
kanlığı bu süre sonunda sona ermişti.

22 Temmuz erken seçimlerine kadar 
geçen sürede ülke Recep Tayyip Erdo 
ğan’ın başbakanlığı ile yönetildi.

Bu döneme 1. Erdoğan dönemi diyo 
ruz.

Bu dönem sonunda yapılan, seçim
lerde yine AKP birinci parti çıkınca, bu 
kez 2. Erdoğan dönemi başlıyor.

Başbakan dün, Cumhurbaşkanından 
hükümeti kurma görevini aldı.

Şimdi gözler kurulacak hükümetin 
Bakanlıklarında...

Partisini merkez sağa kaydıran Erdo 
ğan bunu Bakanlıklara getireceği bakan 
lan ile kanıtlayacak.

Türkiye yeni bir döneme girdi.
Erdoğan, 2. iktidarı döneminde üze 

rindeki kuşkuları atıp, gerçek kimliğini 
oluşturmalı.

A ÖKl i UfÖĞa OM
®imi v “İyi b'r 9e'ecek Aykent ile başlar”
W ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINI Fİ 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

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 geçjrir.Süreç odaklıdır.Paylaşımcıdır, başarıyı, mutluluğu, 

sevgiyi, hüznü, acıyı paylaşmayı bilir.Her zaman ve her konuda özveri ile çahşır.Vefakardır, dostlarını asla unutmaz. 
Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder.Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular.Özgûveni tamdır.

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

Deneyimli 
kadromuz ve 

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sîzlere en yakın 
özel okuluz

Tel: 513 50 84
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.k12.tr

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr


7 4 gııstos 2007 Salı Gemlik Karfez Sayfa 6

Aygün’den Ağar’a sert yanıt
Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Sinan 
Aygün, DYP- 
Anavatan birleşme 
sürecinde ârabulucuk 
görevi üstlendiği 
sırada 'Erkan 
Mumcu'nun önerisi 
diye kendi hazırladığı 
milletvekili listesini 
DYP'ye verdiği yönün
deki iddialara sert 
tepki gösterdi.
Aygün, "Mehmet Ağar 
daha ölmedi gidin ona 
sorun, hatta Erkan 
Mumcu'ya da sorun. 
Bu haber kesinlikle 
yalan, yanlış ve yan
lıdır. Korsan bir liste 
kesinlikle söz konusu 
olamaz" dedi.
ATO Başkanı Sinan 
Aygün, '1. Uluslarara 
sı Kum Heykeli 
Festivali' dolayısıyla 
düzenlediği basın 
toplantısında gazete
cilerin sorularını 
cevaplandırdı. Aygün, 
bazı basın organların
da yer alan 'Aygün 
Ağar'a Korsan Liste 
verdi’ haberleriyle 
ilgili olarak, "Bu iddia 
ların hepsi yalan, yan
lış ve yanlı iddialardır. 
Böyle birşey yoktur. 
Bu süreç 2 Mart tari
hinde başlamıştır. 
Erkan Mumcu ile ye 
miş olduğum bir ye 
mek daha sonra Meh 
met Ağar ile beraber 
olmam. Her ikisi de 2 
Mart'ta devam eden 
bir süreçtir ancak bu 
kamuoyuna 2 Mayıs 
diye yansıdı. Bu parti
lerin birleşmesini 
isteyen insanlardan 
bir tanesi cıe ben
imdir. Çünkü sağda 
birlik ve beraberlik 
vardı. Beraberliğin ne 
amaçla yapıldığını 
bilmiyorum. Mehmet 
Ağar ölmedi hayatta 
gidip ona sorabilir 
siniz hatta Erkan Mum 
cu'ya gidip sorun. 
Doğru, biz onlarla 
pazarlık yaptık. Biz

sadece iller bazında 
pazarlık yaptık" 
diye konuştu.
Hazırladıkları listeyi 
kendi o günden 
itibaren cebimde 
taşıdığını ifade eden 
Aygün, söz konusu 
listeyi de basın men
suplarına gösterdi. 
Aygün, "Mahmet 
Nedim Bilgiç ve 
Mehmet Ağar tarafın
dan Erkan Mumcu ile 
görüş, Sakarya'dan 
bir kişi ikinci sırayı 
ver. Kırıkkale'den bir 
kişi ikinci sırayı ver 
gibi önerilerdir. Erkan 
Mumcu ile yaptığım 
görüşmede, kendisi 
birtakım düzeltmeler 
yaptı. İki olmasın da 
birinci sıra olsun gibi 
düzeltmeler yaptı. 
Daha sonra Mehmet 
Ağar'a gittim, tamam 
deyip bunları 
okeylemiştir. Burada 
korsan liste falan yok. 
Burada isim yok. Çok 
daha isterlerse bu 
kağıt üzerindeki 
işaretlemeler parti 
yetkililerine aittir. 
Keşke bu haber yapıl
madan bize sorulsay
dı. Bunun doğrusu 
nedir gösterseydik. 
Korsan listenin olma 
sı mümkün değildir. 
Ben bu listeyi Mehmet 
Ağar ve Erkan Mum 
cu'ya verdim. Her ikisi

de kabul ettiler. Daha 
sonra samimiyetsizlik 
ve birbirlerine olan 
inançsızlık, işleri bu 
hale getirdi. Baktım 
bu iş düzelmiyor. Her 
iki taraf da bana geri

.dönmüyor. Bende 8 
Haziran'da istifa ettim. 
Aynı gün akşamıda 
Erkan Mumcu istifa 
etti. Bu tamamen 
yalan, yanlış ve yanlı 
bir haberdir. Sayın 
Erkan Mumcu da 
Mehmet Ağar da ora 
dadır. Açsınlar, sor
sunlar. İnanmıyorlarsa 
bendeki listeyi Verip 
tetkik edebilirler." 
AYGÜN, GENEL 
BAŞKANLIĞA 
SICAK BAKIYOR 
ATO Başkanı Sinan 
Aygün, DP Genel 
Başkanı Mehmet 
Ağar'ın seçimlerin 
ardından istifa etmesi 
ve kendisinin genel 
başkanlığa getirile
ceği yönündeki 
iddiaların hatırlatıl
ması üzerine ise, 
"Demokrat Parti 
Genel Başkanlığına 
adayım diye bir 
açıklamam olmadı. 
Sadece yazıldı, çizildi. 
Ben görevimin başın
dayım. Adaylık konu 
sunda çok isimler 
telaffuz ediliyor. 
Benim ismim de 
geçiyor. Bu benim 

için mutluluk verici 
birşeydir. Herhangi 
bir çabam ve çalış
mam yoktur. Parti 
içinden il başkanları 
olsun ilçe başkanları 
olsunpartinin kurmay
ları olsun sık sık bu 
anlamda arıyorlar. Şu 
anda bir karar vermiş 
değilim. Bu partinin 
kavgaya, bu partinin 
koltuk kavgasryap- 
maya tahammülü yok
tur. Bu parti 30'lardan 
10'lara düştü, 10'lar- 
dan 5'lere düştü böyle 
devam ederse bu 
parti 1'lere düşer. 
Sağda bir parti olması 
gerekiyorsa 
Türkiye'de 1946'dan 
beri devam eden bir 
parti olması gerekiy
or. Bütün genel 
başkanlar Süleyman 
Demirel, Tansu Çiller 
bir aday üzerinde 
anlaşırlarsa doğrusu 
da budur. Bu partinin 
iki listenin üç listenin 
kaldırması mümkün 
değildir. Parti içi 
muhalefet yapmak 
oyların daha çok ' 
düşmesine neden 
olur. Böyle bir ortam 
sağlanırsa bizde 
yardım sağlarız. Bu 
parti sahipsiz kalma 
yacaktır" diye konuş
tu. Merkez sağı bir
leştirmek adına 
Bağımsız Milletvekili 
olan ve Eski Anavatan 
Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz ile bir 
görüşmesinin olup 
olmadığı yönündeki 
bir soruya ise Aygün, 
"Mesut Yılmaz ile bir 
görüşmem olmadı. 
Merkez sağın 
toplanması lazım. 
Bu Doğru Yoldan, 
Anavatan 
Partisi'nden, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi'nden, hatta 
dışarıda kalan 
AK Partililer'den de 
olabilir" 
karşılığını verdi.

“Referandum krize 
yol açmaz”

AK Parti, Meclis'in 
11. Cumhurbaş 
kanı'nı seçmesi 
halinde 21 Ekim'de 
yapılacak referan
dumda oylanacak 
Anayasa değişiklik 
paketinde yer alan 
geçici maddedeki 
'11. Cumhurbaş 
kanı'nı halk seçer* 
hükmünün krize 
yol açmayacağı 
görüşünde.
AK Parti Grup 
Başkan Vekili Salih 
Kapusuz, Anayasa 
değişiklik paketinde
ki geçici 19. mad
denin Anayasa ve 
hukuk açısından 
sıkıntı doğurmaya
cağını belirterek, 
"11. Cumhurbaş 
kanı'nı Meclis'in 
seçmesi halinde 
geçici maddenin 
uygulanması hük
men yok olur" dedi. 
AK Parti'nin hukuk 
çu kurmaylarından 
Ertuğrul Günay, 
21 Ekim'de yapılacak 
referandumun Cum 
hurbaşkanı seçimine 
göre ertelenebilece 
ğini açıklarken, parti 
yönetimi 'erteleme' 
yönünde bir karar 
alınmadığını açık
ladı. Ancak son ka 
rar AK Parti Merkez 
Yürütme Kurulu'nda 
verilecek.
AK Parti Grup 
Başkan Vekili Salih 
KapusuZ, referandu
ma sunulacak 
Anayasa değişiklik 
paketinde yer alan 
geçici 19. maddede
ki '11. Cumhurbaşka 
nı'nı halk seçer' hük
münün Anayasa ve 
hukuk açısından bir 
problem doğurmaya
cağını söyledi. 
Kapusuz, geçici 19. 

madde ve bütün 
geçici maddelerin bir 
defaya mahsus 
uygulanmak üzere 
konulduğunu belir 
terek, "Şu anda sü 
reç devam ediyor. 
Yeni Cumhurbaş 
kanı’nı Meclis seçer 
se ve referandumda 
halk pakete onay 
verirse o zaman 11. 
Cumhurbaşkanı 
seçildiği için geçici 
maddenin uygulan
ması kendiliğinden 
son bulur. Geçici 
madde hükmen yok 
olur" diye konuştu 
AK Parti İstanbul 
Milletvekili Ertuğrul 
Günay ise, partinin 
seçim beyan
namesinde yeni 
Anayasa vaadinde 
bulunduğunu hatır
latarak, 
"Cumhurbaşkam'nın 
Meclis tarafından bu 
ay içerisinde 
seçilmesi halinde 
referanduma gerek 
duyulmayabilir. 
Referanduma 
sunulacak 
Anayasa paketi 
bizim hazırladığımız 
yeni Anayasa 
taşlığının içine 
taşınabilir. Hem 
Cumhurbaşkanı 
seçimi hem görev 
ve yetkileri aynı 
paketin içinde yer 
alabilir. Böylece 
Ekim ayında 
referanduma gerek 
kalmaz. Bunu 
kişisel görüş 
olarak ortaya 
koyuyorum" şek
linde konuştu. 
Günay, referandu
mun ertelenmesiyle 
ilgili kararın
Meclis tarafından 
alınabileceğini de 
sözlerine ekledi.

Baykal’ın istila etmesi için internet sitesi kuruldu
Açılan bir internet 
sitesi, CHP Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal’ın istifa etme
sine yönelik 26 bin 
050 oy topladı.
www.baykalistifa.org 
isimli bir internet 
adresi "Deniz 
Baykal’ın derhal

hakkını veremediği 
CHP liderlik 
koltuğunu bırakmaya 
davet ediyoruz" 
başlığı adı altında 
internet sitesi 
kurarak CHP Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal’ın istifa 
etmesi için ziyaretçi

lerden oy verilmesi 
isteniyor. Sitede 
yazan "Türk Sosyal 
demokratlarını, 
koltuk sevdasını 
bırakıp, Atatürk'ün 
izinde laik demok 
ratik, Cumhuriyetin 
savunucusu, gerçek 
solun öncüsü 'genç

liderler yetiştirmeye 
davet ediyoruz" 
şeklindeki yazı ile 
site ziyaretçilerden 
oy topluyor. Şu ana 
kadar CHP Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal’ın istifa 
etmesi için 26 bin 
050 kişi oy verdi.

‘Gemlik Körfez’ internette mgemlikkorfeziMNfosi cnm

Kfi?®( 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

http://www.baykalistifa.org
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Erdooan, hükümet kurma görevini aldı CHP’den ilk muhalefet sivil Anayasa’ya
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, AKP 
Genel Başkanı 
ve İstanbul 
Milletvekili Recep 
Tayyip Erdoğan'ı, 
60. Hükümet'i 
kurmakla 
görevlendirdi. 
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezi'nden 
yapılan açıklamada, 
"Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
Genel Başkanı, 
İstanbul Milletvekili 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ı Çankaya 
Köşkü'nde 
kabul ederek, 
60. Cumhuriyet 
Hükümeti'ni kurmak
la görevlendirmişler 
dir" denildi. 
Erdoğan da 
Çankaya Köşkü'nden 
ayrılırken gazete
cilere yaptığı 
açıklamada, 
"60. Türkiye 
Cumhuriyeti 
Hükümetini 
kurmak üzere az 
önce Sayın 
Cumhurbaşkanı 
şahsımı görevlen 
dirmiş bulunuyor. 
Bu vesileyle

anayasal takvim 
süreci içerisinde 
önce çalışmalarımızı 
yaparak yeni 
Bakanlar 
Kurulu'nda yer 
alacak isimleri 
tespit edip, Sayın 
Cumhurbaşkanımıza 
takdim edeceğim" 
dedi.
Başbakan Erdoğan, 
görüşme için 
Çankaya Köşkü'ne 
saat 11.00'de giriş 
yaptı.
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in, Başbakan 
Recep Tayyip

Erdoğan'ı kabulü 
yaklaşık 15 dakika 
sürdü.
Başbakan Erdoğan, 
milletvekili genel 
seçimlerinin 
ardından, 23 
Temmuz'da 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'e 59.
Hükümetin istifasını 
sunmuştu.
Cumhurbaşkanı 
Sezer de Başbakan 
Erdoğan'dan, 
yeni hükümet 
kuruluncaya kadar 
59. Aukümefîn 
görevini sürdürmesi
ni istemişti.

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Özyürek, kurulacak 
hükümetin 
"Anayasa tartışması 
yaratmaması" 
gerektiğini 
savundu. 
Özyürek, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
hükümet kurma 
çalışmalarını 
değerlendirdi. 
"Hükümet kurma 
işi AKP'nin işidir" 
diyen Özyürek, 
"Biz Anayasa'nın 
laik demokratik 
özüne inanan, 
Atatürk ilkelerini 
benimsemiş, 
Türkiye'de 
anayasa tartışması 
yaratmayacak bir 
hükümetin görev 
yapmasını isteriz" 
diye konuştu. 
Hükümetin 
farklılıklarının 
ekonomik 
ve sosyal konularda 
olması gerektiğinin 
altını çizen 
Özyürek, 
"Türkiye'de rejimle,

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?

Atatürk ilkeleriyle, 
laik demokratik 
cumhuriyetle 
kavga etmeyecek 
kişilerin 
hükümette 
bulunmasını 
düşünürüz" dedi. 
-DSP: DİYALOG 
SÜRECİNE 
ÖRNEK 
TEŞKİL EDER- 
DSP Genel Sekreteri 
Masum Türker de 
yaptığı değerlendir 
mede, Başbakan 
Erdoğan'ın hükümet 
kurma geleneği 
içinde gerekli 
temaşları yapmasının 
önemine işaret

ederek şöyle 
dedi:
"Sayın Başbakanın, 
muhalefet partileri 
ile temaslarda 
bulunması 22 
Temmuz akşamı 
uzlaşı ve diyalogla 
ilgili konuşmanın 
ilk uygulaması 
olarak örnek teşkil 
eder. Bundan 
sonraki gelişmelere 
de alt yapı 
oluşturur.
Sayın Başbakanın, 
uzlaşı ve diyalog 
içinde olması bu 
söylemelerine de 
bağlılığı ortaya 
koyar.”

V

Vaillant™ya 151 SJhı.... T*111*11.11 HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI
GEMLİK ANA BAYİİ

A İsıtma, sıcak su ne r j 
A tortroldtaâang y
J |

►DOĞALGAZ
►KOMBİ
► KAT KALORİFERİ 
► MERKEZİ ISITMA 

►RADYATÖR 

►SPLİT KLİMALAR 

► DOĞALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJE

ET ÜLÜKAYA | 
R|| CÖĞA16A2 İSİ SANAYİ f 

” Tel:5T3S8 26

Vaiifsnf [I 
l|

Merkez : Orhangazi Cad. No: 7/E Gemlik / BURSA 
TEL: 0.224 513 41 88 

Şube: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel : (0.224) 513 88 26 Fax: 513 49 93 
ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com

mailto:ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com
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Babasının ölümüne neden oldu
Bursa’nın Harmancık 
ilçesinde ilginç bir 
olay yaşandı. Baba- 
oğul arasında 
yaşanan tartışma 
ölümle sonuçlandı. 
Babası Yüksel 
Kahraman(55) 
ile tartışan Ömer 
Kahraman(25), 
fırlattığı taşla 
babasını ölümüne 
neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, 
Harmancıktaki bir 
ekmek fırınında işçi 
olarak çalışan 
Ömer Kahraman, 
aynı evde birlikte 
yaşadığı babası 
Yüksel Kahraman'ın 
kendisine ait halıları 
sattığını öğrenince 
sinirlendi.
Bir süre sinirlerine 
hakim olamayan

Kahraman, daha 
sonra eline 
geçirdiği taşları 
babasının 
otomobiline 
atmaya başladı. 
Arabayı korumak 
isteyen Yüksel 
Kahraman'a isabet 
eden taşla 
başından ağır 
yaralanarak, 
yaşamını bitirdi

Nişanlıya meydan dayağı
Beyoğlu bir genç 
adam tartıştığı nişan
lısını adeta meydan 
dayağına çekti. 
Kalabalığa aldırma 
dan dövdüğü nişan
lısını sokak ortasında 
bırakan genç adam, 
kayıplara karışırken, 
baygın haldeki genç 
kız kaldırıldığı has
tanede tedavi altına 
alındı. Edinilen bil
giye göre, Beyoğlu 
İstiklal Caddesi üze 
rinde Emine Kılıç (26) 
ile nişanlısı Sedat 
Kaçan bilinmeyen bir

nedenle tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine Ka 
çan, nişanlısı Kıhç'ı 
cadde ortasında 
dövmeye başladı. 
Vatandaşın gözü 
önünde nişanlısına 
meydan dayağı atan 
Kaçan nişanlısını yer
lerde sürükledi. 
Olayın ardından kız 
gın genç Kaçan, ni 
şanlısı Emine Kıhç'ı 
sokak ortasında 
bırakarak kayıplara 
karıştı. Yerde baygın 
yatan genç kıza ilk

müdahaleyi olay yeri 
ne gelen sağlık 
görevlileri yaptı. 
Nişanlısının kendisini 
dövdüğünü söyleyen 
genç kız, güçlükle 
ambulansa bindirile 
rek Taksim İlkyardım 
Hastanesi'ne götürü 
lürken, genç kıza ait 
olduğu belirtilen 2 
valiz ise görevliler 
tarafından taşındı. 
Ambulanstan 
indirilir ken ayakta 
güçlükle duran 
Kılıç, bir an düşme 
tehlikesi geçirdi.

bm im îzııp Eim» I
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi |

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR |
I ACİLSftTIUKveKİRALIKLARmEİÇİNBİZİARAYINIZ |

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi
S Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa | 

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILİK DAİRE İ
। Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m?
I Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire E
] 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçi nde) Yeni Devlet Hastanesi Altı E
İ Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki k 
yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli k

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve I

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA I

Madde ÖZALP ITel: 513 24 74 Fax: 51410 21

T.C.
Gemlik İcra Dairesi 

Dosya No : 2005/2366
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, 
önemli özellikleri;

Satılmasına karar verilen taşınmaz Gemlik Adliyesi önünde (Deniz 
tarafında) açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır.

TAŞINMAZ
TAPU KAYDI: Bursa Gemlik ilçesi, K. Kumla Köyü, Derin Mevkii, 

cinsi havuzlu 5 katlı Karglr Apartman, 110 ada, 1 parsel, 46 cilt, 4481 
sayfada kayıtlı 1302.50 m2 yüzölçümlü kat irtifaktı 8/600 arsa paylı C 
Blok zemin kat 2 numaralı bağımsız bölümlü mesken.

TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE KIYMETİ : Söz konusu olan 
taşınmaz Gemlik ilçesi Küçükkumla Köyü’nde bulunmaktadır. 40.00 
m2 olan dairenin önünde 1 salonu ve salon önünde küçük bir balkonu 
bulunmaktadır. Ayrıca 2 yatak odası vardır. Banyo ve tuvalet aynı 
yerdedir. Salon yanında açık mutfağı bulunmaktadır. Zeminler seramik 
olup tüm doğramalar ahşaptır. Daire tüm belediye hizmetlerinden 
yararlanmakta olup elektrik ve suyu mevcuttur. Sitenin ortak bir 
yüzme havuzu mevcuttur.

Taşınmazın tamamı 25.000.00 YTL’dir
TAŞINMAZIN İMAR DURUMU : K.Kumla Belediye Başkanlığından 

gelen 26.04.2007 tarihli yazılarında “Belediyemiz Hizmet Cad. 
H22a02b3c pafta (14 pafta) 110 ada, 1 parsel (478 parsel) sayılı alanda 
bulunan taşınmaz K. Kumla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
içerisinde olup, imar durumu B-4 (Bitişik Nizam 4 kat) dür. Taşınmaz 
üzerinde bulunan yapıya Belediyemizce Cilt: 10, Sahife : 37 de kayıtlı 
ve 31.05.1989 tarihli yapı ruhsatiyesi düzenlenmiştir” denmektedir.

SATIŞ ŞARTLARI:
1- Satış 05.10.2007 günü saat 11.oo’den 11.10’a kadar Gemlik 

Adliyesi önünde (deniz tarafına bakan kısmında) açık artırma suretiyle 
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60 mı ve rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı 
ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taah
hüdü saklı kalmak şartıyla 15.10.2007 günü aynı yerde ve saatte ikin
ci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların ala
cağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale 
olunur. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 
% 40 ını ve satış masraflarını bulması ve satış isteyenin alacağına 
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka 
paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle 
fazla alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20 si 
oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu 
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) gunu 
geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, KDV, 
tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden 
ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul 
üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını 
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç 
bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve 
İflas Kanunu’nun 133 ncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale 
arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve 
hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği 
gönderilebilir.

6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını 
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2005/2366 
esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

(IİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 03.08.2007 
B - 4063 İcra Müdürü

Sağanak yağış geliyor
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
son yapılan meteo
rolojik değerlendir 
melere göre, 
Marmara'nın 
batısında görülecek 
sağanak yağışların 
özellikle Edirne, 
Tekirdağ ve 
Kırklareli başta 
olmak üzere etkili 
olacağının tahmin 
edildiği belirtildi. 
Açıklamada, 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
şeklinde görülecek 
yağışların oluştura-

baskım vb) ilgililerin 
ve vatandaşların 
tedbirli ve dikkatli 
olmaları istendi.

bileceği olumsuzluk
lara karşı (kısa süreli 
kuvvetli rüzgar, 
dolu,yıldırım, su
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İhracatın lokomotifi 79,2'sini karşılarken, 
olan otomotiv sektö diğer 141 ülkeye yapı 
rü, bu yılın 7 ayında, lan ihracat, 2 milyar
ihracatının yüzde
79,2'sini Avrupa Birli
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358 milyon 192 bin 
dolar ile sınırlı kaldı.

ği (AB) ülkelerine 
yaptı.
Uludağ İhracatçı 
Biflikleri'nin (UIB) 
kayıtlarından derle 
nen bilgiye göre; 
Türk otomotiv sek
törü, Ocak-Temmuz 
döneminde gelişmiş 
batı ülkeleri başta 
olmak üzere 5 kıtada 
toplam 167 ülke ve 
özerk bölge ile 14 
serbest bölgeye 
ihracat yaptı
Toplam 11 milyar 313 
milyon 508 bin dolar
lık otomotiv ihracatı 
nın, 8 milyar 955 
milyon 316 bin dolar
lık kısmı, Türkiye'nin 
geleneksel olarak en 
büyük ticari partner
leri konumundaki AB 
ülkelerine gerçek
leştirildi. AB üyesi 26 
ülkeye yapılan ihra
cat, toplam otomotiv 
ihracatının yüzde

Güney Kıbrıs'a Ocak- 
Temmuz döneminde 
ihracat yapılmadı 
AB ülkeleri arasında, 
Almanya, İtalya, 
Fransa ve İngilte 
re'ye yapılan ihracat 
ise 5 milyar 624 mil 
yon 355 bin dolar 
ile toplam otomotiv 
ihracatının yaklaşık 
yarısını oluşturdu. 
AB üyesi İspanya, 
Hollanda, Belçika, 
İrlanda, Avusturya, 
İsveç, Yunanistan, 
Finlandiya, Danimar 
ka, Portekiz, Lüksem 
burg, Polonya, 
Letonya, Macaristan, 
Litvanya, Slovenya, 
Slovakya, Malta, 
Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, Bulgaristan 
ve Romanya'ya 
yapılan ihracat 
da yine üst 
sıralarda yer 
aldı.

ELEMAN ARANIYOR

YOK

a
İLİR

et
İMCILIK

GEMLİK
İ133595

LİMAN İŞİNDE ÇALIŞACAK 
D SINIFI EHLİYETLİ 

ÜCRET DOLGUN 
YEMEK + SSK 

Hamidiye Mh. Kumsal 
Sok. Şirin Plaza Kat: 4 

No : 27 GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 03 95 

GSM : (0.536) 516 61 54

ERME
Zeytin Satış mağazamızda 

çalışmak üzere bay ve bayan 
eleman aranıyor.

GSM: (0.532) 546 45 75
TEL: 0.224 525 17 00

Gemlik KRrfez

' ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
SÜNGER DÖKÜMÜNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
VASIFLI - VASIFSIZ 

BAY- BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR

TEL : 524 80 86 
524 88 88

ELEMAN ARANIYOR
4 YILLIK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
İŞ DENEYİMİ OLAN 
BAYAN MUHASEBE 

PERSONELİ ALINACAKTIR 

TEL: (0.224) 519 01 73

Sayfa 9

■hin
■Mü

Bünyemizde çalışacak 
klima veya beyaz eşya 
sektöründe deneyimli 

TEKNİSYENLER alınacaktır.
Mür. Tel: 0.224 572 39 39 

GSM : 0.533 608 48 74

KİRALIK DÜKKAN
İkinci Kordon’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır.

Cep : 0:542 593 61 51

KUfiBflNLIK vc UDflKUK
Kendi özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

lîMİZDEÜCBERİZ KESİM HİZMEIİMİZ VARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Sağlık Bakanlığı ruhsatlı suları açıkladı
Su sıkıntısının yaşan 
dığı şu günlerde, piya 
sadaki içme sularına 
koşan vatandaşlar 
için Sağlık Bakanlığı 
ruhsatlı suların 
listesini açıkladı. 
Sağlık Bakanlığı, satı 
şa sunulan suların, 
Bakanhk'tan ithal 
veya üretim izni al 
mış olmasına dikkat 
edilmesi gerektiğini 
bildirdi. Ambalajlı su 
tüketiminde dikkat 
edilmesi gerektiğini 
kaydeden Bakanlık, 
satışa sunulan sula 
rın Sağlık Bakanlı 
ğı'ndan ithal veya 
üretim izni almış 
olmasına dikkat 
edilmesini istedi. 
Türkiye genelinde 
Bakanhk'tan ruhsatlı 
224, izinli ithal ise 8 
adet su bulunuyor. 
Bakanlığın hazırladığı 
çerçeveye göre vatan 
daşların ambalajı su 
satın alırken ve kulla 
nırken dikkat etmesi 
gerekenler şöyle: 
“-Suyun etiketi sağ 
lam ve okunaklı şe 
kilde ürünün üze 
rinde olmalı. Etiket 
üzerinde suyun adı, 
cinsi, üretim veya 
ithal izninin tarih ve 
sayısı, imla (dolum) 
yapıldığı yerin adresi, 
suyun sahip olduğu 
analiz değerleri yazılı 
bulunmalı. Kap, 
kapak ve etiketlerde 
tüketiciyi yanıltıcı 
bilgi (tedavi eder v.s.) 
ve semboller bulun
mamalı. Kapak oriji
nal haliyle kapalı 
olmalı ve önceden 
açılmış olmamalı. 
Suyun adı kapak 
üzerinde yazılı olmalı. 
Kap üzerin 'e ise üre
tim ve son kullanma 
tarihi ile parti ve seri 
numarası görülmeli. 
-Halkın yoğun olarak 
tükettiği damacana 
ların üzerinde ürün 
güvenliğini sağlamak 
için, hava ve su 
sızdırmayan, kap ve 
kapağı içine alacak 
şekilde yapıştırılmış, 
güvenlik bandı (shir- 
ing) bulunmalı. 
Güvenlik bandı 
üzerinde suyun adı 
ve cinsi yazılı olmalı. 
-Geri dönüşlü 

damacanaların 
üzerinde suyun adı 
ve/veya şirket ismi 
ve/veya tescilli amb 
lemi veya logosu ka 
bartma şeklinde yazı 
lı olmalı. Geri dönüş 
lü damacanalar farklı 
marka su dolumu için 
kullanılmamalı. 
AÇIKTA SATILAN 
SULAR ALINMAMALI 
-Açıkta satılan (su 
istasyonu, tanker, 
bidon vb.) sular alın
mamalı. Su kapları 
çatlak, ezik, kırık v.b. 
olmamalı, serin, kuru 
ve temiz bir yerde ka 
pakları kapalı olarak 
muhafaza edilmeli.. 
Ambalajlı sular tüketi 
linceye kadar kapağı 
kapalı tutulmalı. 
Damacanalarda kul
lanılan pompa, soğu
tucu gibi aparatların 
temizliği düzenli ara 
tıklarla yapılmalı. 
Doğal mineralli sula 
rın etiketlerinde su 
yun özellikleri (zen
gin mineralli, mineral
li, düşük mineralli, 
bikarbonattı, sülfattı, 
florürlü, kalsiyumlu, 
magnezyumlu, 
demirli, sodyumlu 
gibi) açık bir şekilde 
yazılı olmalı.
Doğal mineralli sular 
1,5 mg/L'den fazla 
florür içeriyorsa “0-7 
yaş grubundaki 
çocuklar için uygun 
değildir” ibaresinin 
etiket üzerinde yazılı 
olmalı. 200 mg/L'den 
fazla sodyum içeren 
doğal mineralli 
suların hipertansiyon 
hastalarınca kontrol
lü kullanılmalı. Gazlı 
doğal mineralli sular 
serin yerde muhafaza 
edilmeli, sıcak ortam
da ve güneş altında 
bırakılmamalı. Gazlı 
doğal mineralli sular 
taşınırken veya kul
lanım öncesi çalkala
ma, çarpma vs. sar 
sıntılardan korunma 
İı. Açarken tedbir ola 
rak vücuda dönük ol 
mayacak şekilde açıl
malı. Şüpheli bir 
durumda en yakın 
sağlık kuruluşuna 
müracaat edilmeli. 
Ayrıca SABİM Alo 
184 ve 0312 585 13 
60-61 numaralı tele

fonlardan Sağlık Ba 
kanlığı Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel Mü 
dürlüğü Çevre Sağ 
lığı Daire Başkanlığı 
Su Güvenliği Şube 
Müdürlüğü'ne 
başvurmalı.
Sağlık Bakanlığı'ndan 
Ruhsatlı Sular şöyle: 
“Danone Hayat 
Adana, Aquafina, 
Sersu, Kızılay (Mine 
ralli Su), Tınaztepe, 
Üçpınar, Aqua Turka, 
Kızılcahamam Altın 
Su, Kavacık, Hayat 
Pınarı, Filiz, Sağlık, 
Javsu, Berrakyayla, 
Sarp, Billur Su, Bey 
pazarı (Mineralli Su), 
Çamlık(Mineralli Su), 
İnci, Süral, Çağlar, 
Antalya Ceysu, Mad 
ran, Karlık, Topçam 
Madran, Şırlan, Zey 
bek, Pınar Madran, 
Billur Su Dallıca, Kızıl 
cık, Nysa, Anfora, 
Kaltun, Pirsu, Ayvat 
lar, Şeker Su, Düdük 
lü, Kristal(Mineralli 
Su), Selen, Abant, 
Anatolya, Akmina 
(Mineralli Su), Anatol 
ya(Mineralli Su), 
Sodabant(Mineralli 
Su), Safir, Şifa 
(Mineralli Su), Sultan, 
Damla Bursa, Gü 
müş, Erikli Uba, 
Elmas Su, Koru Su, 
Özkaynak(Mineralli 
Su), Kaynak, Nestle 
Püre Life, Baykal Su, 
Kirazhyayla, Erikli 
Zirveden, Turkuaz 
Bursa, Çınar(Mineralli 
Su), Uludağ(Mineralli 
Su), Kınık(Mineralli 
Su), Freşa( Mineralli 
Su), Sırma(Mineralli 
Su), Aroma Ömer 
Duruk, Sodaş (Mine 
ralli Su), Kızılcık, Kud 
ret Su, Cansu Çoban, 
Sahra, Efe(Mineralli 
Su), Asya Su, Kaba 
lak, Gap Pınarı, Paşa 
pınarı, Desni Palan 
döken, Iğıl Palan 
döken, Geçek, Kala 
bak, Fatsu, Çaldağ 
(Mineralli Su), İnişdibi 
(Mineralli Su), Sarı 
çam(Mineralli Su), 
Geyikoğlu, Hasüneş, 
Çamlıbel Nural, Çatın 
(Mineralli Su), Aysu, 
Sam Ulusu, Pınar 
Denge, Kuvars, Hami 
diye, Kestane, Taşde 
len, Sırmakeş, Mer 

can, Kum, Akçapınar, 
Özpınar, Fındık Su,
Kemersu, H.Burgaz, 
Güzelpınar, Çubuklu, 
Özkayışdağ, Altın 
pınar, Koçbey Aqua 
Beypınarı, Hisar, 
Kevser, Dağdelen, 
Şadırvan, Akasya, 
Kovanpınar, Kırkpı 
nar, Öz Gümüşpınar, 
Ipekpınar, Kervan 
saray, Akpınar, Beys 
Su, Ozlempınar, Yalı 
Su, Saray, Mis-Pak, 
Nisa, Emirdağ, 
Taşpınar, Aquanet, 
Minella, Zambak, 
Beyza, Taşdelen, 
Çamlıbel, Güven 
pınar, Çobanpınar, 
İrem Su, Florist, 
Binbaşıpınar, İmren, 
Çamoluk, Öz Hazne 
dar, Başpınar, Hay, 
Hamidiye İçme, Hu 
zur Yamanlar, Kar 
dan, Şaşal, Özsu, 
Güneşsu, Cansu 
Yamanlar, Yks Ya 
manlar, Bademli, Ya 
manlar, Nil-Su, Kar 
bel, Pan, Yeşilkaya, 
Allıpınar, Yuvacık, 
Akar, Gürpınar, Ova 
cık, Çene Suyu, 
Serap, Polat Gaile 
Karamürsel, Akçat, 
Bey Su, İvriz, 
Türkmen, Mayyi, 
Salihli, Sardes, 
Salihli(Mineralli Su), 
Kula(Mineralli Su), 
Sarıkız(Mineralli Su), 
Labranda, Polat 
Gaile, Sandras, 
Gökova(Mineralli Su), 
Yaman Labranda, 
Tekir, Çataltepe, 
Başayrari, Özayran 
Esensu, Bahçepınar, 
Bağcı, Bahçe Ayran 
Su, Ayder, Reşadiye, 
Damla, Şerefiye, 
Kristal, Kardelen, 
Oskar, Aytaç 
Akyudum, Buzdağı, 
Canpınar, Saka su 
(minarelli su), Sırma 
su, Pınar Yaşam Pına 
rım, Lido, Revan, 
Efem Su, Kuzuluk 
(Mineralli Su), Akdağ, 
Karacapınar, Saneta, 
Istranca, Çardaklı Su, 
Turkaz Çorlu, 
Aquafina, Özgü 
(Mineralli Su), Niksar, 
Ayvaz, Belkaya, 
Ereksu, Esin Su, 
Karsu, Üççamlar, 
Genç, Harmankaya, 
Gülşen,

Türkiye'de ilk kez bir 
dağın çığ tehlike 
haritası çıkarılıyor. 
Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün 
TÜBİTAK desteğiyle 
yürüttüğü proje ile 
Aladağlar bölgesinin 
çığ riski açısından 
tehlike haritası oluş
turulacak ve güvenli 
rotaları belirlenecek. 
Alınan bilgiye göre, 
yürütücülüğünü Dr. 
Nehir Varol'un üst 
lendiği, Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü 
Çığ Araştırma, Geliş 
tirme, Etüd ve Ön 
lem Şube Müdürlü 
ğü'nden (ÇAGEM) 
Ömer Murat Yavaş, 
Mete Erengil, Sinan 
Demir, Zafer Yazıcı 
ve Mehmet Coş 
kun'un görev aldığı 
proje için Türkiye'de 
dağcılık sporu açı 
sından en çok tercih 
edilen Aladağlar 
pilot bölge olarak 
seçildi. Çalışma ile 
Aladağlar'daki rota
ların çığ riski açısın
dan değerlendirilme
si ve bir kılavuz 
kitapçık oluşturul
ması amaçlanıyor. 
Projenin, ülkedeki 
tüm dağcılık rota
larında yaygın
laştırılması plan
lanıyor.
Proje çerçevesinde, 
Aladağlar bölgesinin 
sayısal haritaları alı

nacak. CBS prog 
ramları kullanılarak, 
uzaktan algılama 
yöntemi ile çığ teh 
like haritaları oluştu
rulacak. Arazi çalış
maları yoluyla da 
haritaların doğruluk
ları test edilecek. 
Türkiye Dağcılık Fe 
derasyondan Murat 
Salim Seren ile 
Mustafa Özpoyraz'ın 
dağ rehberi olarak 
destek vereceği ara 
zi çalışmaları yılda 3 
kez yapılacak ve 3 
yıl sürecek. Bu sûre 
zarfında geniş bir 
alanda yayılmış olan 
Aladağlardaki tüm 
güvenli rotalar tespit 
edilecek.
Proje yürütücüsü Dr. 
Nehir Varol Türki 
ye'de ilk kez bir da 
ğın çığ riski açısın
dan tehlike haritası 
mn oluşturulacağını, 
dünyada da böyle 
bir çalışmanın dağ 
çılık sporuna yönelik 
örneği bulun
madığını belirtti. 
Coğrafik açıdan 
dağlık bir alan olan 
Türkiye'de, çığ 
genellikle doğu, 
güneydoğu ve 
kuzey doğu 
Anadolu bölgelerini 
etkiliyor. Ülke 
topraklarının 
yaklaşık yüzde 35'i 
çığ afetine maruz 
kalıyor.

KfiŞ€D€ B€Kl€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

l<Cörfe Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
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Uludağ ormanlarında 8 saatlik kabus
Bursa'dan piknik yap
mak için Uludağ'a 
çıkan 5 kişilik aile, 
Oteller Bölgesi'nden 
Sarıalan'daki teleferik 
istasyonuna yürümek 
isteyince ormanda 
kayboldu.
Önceki gün gece 
boyunca 8 kilometre 
yürüyen ve yırtıcı 
hayvanlarla karşıla 
şan Kılıç ailesi, 8 saat 
sonra jandarma tara 
fından bulununca se 
vinç gözyaşları dök 
tü. Yürümekte güçlük 
çeken şeker ve tan
siyon hastası 65 ya 
şındaki Elife Kılıç, 
kurban adadığını 
söyledi. Gece karan
lığında sık ormanda 
ve uçurum kenarların 
da düşe kalka yürü 
yen aile fertleri, kur
tulduklarına inana
madı.
Yeşilova semtinde 
oturan karayolları 
emeklisi İbiş Kılıç 
(66), eşi Elife (65) 
kızları Neriman (29), 
Elif (26) ve oğlu 
Murat Kılıç (30) tele
ferikle piknik yapmak 
için Sarıalan'a, 
oradan da minibüsle 
Oteller Bölgesi'ne 
gitti. Akşam saat
lerinde pikniğini 
tamamlayan aile, tele
ferik istasyonunun 
bulunduğu Sarıalan'a

minibüsle dönmek 
yerine, ormanda 
yürüyerek dönmeyi 
denedi. Saat 17.00 
sıralarında girdikleri 
ormanda sık ağaçlar 
yüzünden yollarını 
şaşıran ve kaybolan 
Kılıç ailesinin 5 ferdi, 
havanın kararmasıyla 
kaybolduklarını jan
darmaya bildirdi. 
İhbar üzerine Uludağ 
Jandarma Dağ Arama 
Kurtarma Birliği'nden 
5 kişilik ekip ve Ço 
bankaya'dan yöreyi 
bilen kişiler de 2'si 
yaşlı olan 5 kişiyi 
bulabilmek için sefer
ber oldu.
Aile fertleri ayı ve 
kurt gibi yırtıcı hay
vanlarla karşılaşınca 
beklemek yerine 
yürümeye devam etti. 
Gece karanlığında el 
ele tutuşan ve düşe 
kalka yamaçlardan 
aşağı inen Kılıç aile 
sinin fertleri, Gürpı 
nar Deresi yakınlarına 
ulaştı. Anne Elife 
Kıhç'ın "Dere kenarı 

bizi bir yere götürür" 
sözü üzerine aile fert
leri bu güzergahı 
takip etti. Jandarma 
ekipleri ise telefonla 
irtibat kurdukları Kılıç 
ailesinin fertlerini ge 
ce geç saatlerde Zey 
niler köyünün üst ta 
rafındaki ormanlık 
alanda buldu.
Yaklaşık 8 saatlik 
kabustan sonra 
karşılarında askerleri 
ve yöreden vatandaş 
lan gören Kılıç aile 
sinin fertleri gözyaşla 
rina boğuldu.
Tekstil işçisi Neriman 
Kılıç, perişan olduk
larını ve kurtulduk
larına inanamadığım 
belirtti.
3 telefonlarının da 
şarjı biten ailede en 
bitkin düşen ise 65 
yaşındaki anne Elife 
Kılıç oldu. Tansiyon 
ve şeker hastası Elife 
Kılıç, "Hep dua ettik. 
'Allahım, kurtulursam 
kurban keseceğim 
diye adakta bulun
dum. Çok büyük kor 

ku ve acı yaşadık" 
diye konuştu.
4 çocuk babası İbiş 
Kılıç ise, ormana gir 
diklerinde dere bo 
yunu takip ettiklerini 
ifade ederek, "Kay
bolduktan 3-4 saat 
sonra şehrin ışıklarını 
gördük. 'Yarım saatte 
yürürüz' diye aşağı 
doğru indik. Ama 
görüldüğü kadar 
kolay değilmiş. 
Önümüze koca bir 
ayı çıktı. 5-6 tane de 
kurtla karşılaştık. Su 
borularının bizi bir 
yere götüreceği inan 
cıyla Gürpınar Dere 
sİ'nden boruları takip 
ettik. Bizi kurtaran 
mehmetçiğe müte 
şekkiriz" dedi. 
Karşılarında jandar
mayı gördüklerinde 
sevinç gözyaşı döken 
Elif Kılıç ve ablası 
Neriman Kılıç 
anneleri tarafından, 
"Biz utanılacak bir 
şey yapmadık" di 
yerek teselli edildi. 
Jandarma ekipleri, 
aile fertleri hakkında 
ormanda izinsiz yürü 
yüş yaptıkları için 
'Kabahatler Kanu 
nu'na göre işlem 
yaptı. Aile fertleri de 
Zeyniler köyünden 
yardımsever bir vatan 
daşın cipiyle kent v 
merkezine indirildi.

Antalya'da 
açıklarında deprem

Akdeniz'de dün 
sabah 3,6 ve 
3,9 büyüklüğünde 
iki ayrı deprem 
meydana geldi. 
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli

Saat 08.26'da 
ise Antalya

Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü'nden 
alınan bilgiye göre, 
dün sabah 
saat 07.26'da

Körfezi açıklarında 
3,9 büyüklüğünde 
ikinci bir deprem 
meydana geldi.
Deprem

Kıbrıs'ın güney
doğusunda 3,6 
büyüklüğünde 
bir deprem 
kaydedildi.

Araştırma 
Enstitüsü 
yetkilileri, ikinci 
depremin merkez 
üssünün, 
Antalya'ya
117 kilometre 
mesafede, 
Antalya Körfezi'nin 
açıkları olduğunu 
bildirdiler.

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

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 
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Bursaspor, Denizlispor maçı 
hazırlıklarına başlıyor

Süper Lig'e yeni 
bir teknik kadroyla 
giren Bursaspor, 
sezonun ilk 
maçında 
deplasmanda 
oynayacağı 
Denizlispor maçı 
hazırlıklarına 
bugün başlayacak. 
Kulübün resmi 
internet sitesinde 
yapılan açıklamada, 
takımın izinli 
olduğu, 
çalışmaların 
bugün başlayacağı

bildirildi.
Yeşil beyazlı 
takım 'Bursa

Cup' turnuvasında 
Gaziantepspor'a 
3-0 yenilmişti.

Trabzonspor 3 puan hedefliyor
UEFA Intertoto 
Kupası'nda Otelul 
Galati takımına 
elenerek UEFA 
Kupası'na katılma 
hakkı elde edemeyen 
Trabzonspor, 
lige iyi başlayarak 
moral bulmak istiyor. 
Kulüp başkan 
yardımcısı İbrahim 
Baturoğlu, Intertoto 
Kupası'nda hak 
etmedikleri ve 
beklemedikleri 
bir biçimde elendik
lerini söyledi. 
Baturoğlu, şunları 
söyledi: "Şimdi 
lige başlıyoruz. 
İlk maçımızı da 
sahamızda Sivasspor

ile yapacağız. 
Sivasspor maçıyla 
lige galibiyetle 
başlayarak moral 
bulmak istiyoruz. 
Trabzonspor'un 
kadro kalitesi 
belli. Kimse Otelul

Galati maçıyla 
bir umutsuzluğa 
düşmesin.
Sivasspor maçıyla 
iyi bir seri 
yakalayıp olumsuz 
dönemi geride 
bırakacağız.

GalatasaraylI holiganlara ceza yok!
Galatasaray- 
Fenerbahçe takımları 
arasında geçtiğimiz 
Mayıs ayında oyna 
nan derbi maçta 
çıkan olaylara ilişkin 
davanın ilk duruş
masında, tutuklu 
yargılanan 12 
sanık tahliye edildi. 
Şişli 2. Asliye Ceza 
Mahkemesindeki 
duruşmaya, 
12'si tutuklu 
27 sanık katıldı. 
"Kamu malına zarar 
vermek", "görevli 
polisi yaralamak" ve 
"polisin görev 
yapmasını engelle
mek" suçlarından 
yargılanan sanıkların 
kimlik tespitlerinin 
ardından ifadeleri 
alındı.

Mada rakipler belli oldu
Basketbolda Bayan 
lar Euroleague’de 
ülkemizi temsil 
edecek 
Fenerbahçe'nin 
rakipleri belli oldu. 
A Grubu'nda yer 
alacak Fenerbahçe, 
Rus CSKA 
Moskova, İtalya'nın 
Euroleasing ve 
gelecek sezon milli 
oyuncu Yasemin 
Horasan'ın formasını 
giyeceği Phard 
Napoli, Letonya 
ekibi Riga ve Fransız 
ESB Villeneuve ile 
mücadele edecek. 
Sarı-lacivertliler, 
A Grubu'ndaki ilk 
maçını 7 Kasım'da 
Caferağa Spor 
Salonu'nda İtalya 
Ligi şampiyonu 
Phard Napoli ile 
oynayacak. 
Bayanlar FIBA 
Eurocup’da

Mahkeme heyeti, 
12 tutuklu 
sanığın tahliyesine 
karar verdi. 
Galatasaray ile 
Fenerbahçe arasında 
Ali Sami Yen 
Stadında 19 Mayıs

Türkiye'yi temsil 
edecek Beşiktaş 
Cola Turka, 
BOTAŞ, Galatasaray 
ve Panküp TED 
Koleji'nin rakipleri de 
belli oldu.
Beşiktaş Cola 
Turka A Grubu'nda, 
Panionios 
(Yunanistan), 
Zeljeznical Feal 
Sarajevo (Bosna 
Hersek) ve Vojvodina 
Nis-Naftagas 
(Sırbistan) ile 
mücadele edecek. 
Siyah-beyazh 
takım ilk maçını 
8 Kasım'da 
Vojvodina ile 
sahasında yapacak. 
B Grubu'nda yer alan 
Panküp TED Koleji 
ise Apollon Ptole 
maida (Yunanistan), 
Baschet Arad 
(Romanya) ve KK 
Hemofarm Vrsac

2007 tarihinde 
oynanan Turkcell 
Süper Ligi müs
abakasında çıkan 
olaylar sırasında 18 
emniyet mensubu da 
çeşitli yerlerinden 
yaralanmıştı

(Sırbistan) ile aynı 
grupta yer aldı. 
Kayseri ekibi ilk 
maçını 8 Kasım'da 
sahasında Hemofarm 
Vrsac ile oynayacak. 
C Grubu'nda yer ala
cak Adana temsilcisi 
BOTAŞ ise Elektra 
Ramat-Hasharon 
(İsrail), Chevakata 
(Rusya) ve elemeler
den gelecek bir 
takım ile mücadele 
edecek. BOTAŞ ilk 
maçında yine 8 
Kasım'da Adana'da 
Elektra Ramat Hasha 
ron ile karşılaşacak. 
D Grubu'nda yer alan 
Galatasaray ise BSC 
Dnipro (Ukrayna), 
Elitzur Achva Ramla 
(İsrail) ve elemeler
den gelecek bir 
takım (Buducnost- 
Flamurtari 
eşleşmesinin galibi) 
ile mücadele edecek.

Sağlam; “Ben kimsenin devamı değilim”
Beşiktaş Teknik 
Direktörü Ertuğrul 
Sağlam, hedeflerini 
gerçekleştirebilmek 
için, kendi futbol 
anlayışını, felsefesini 
ve kültürünü 
oluşturup, bunu 
ekol haline getirip, 
ortaya çıkarmak 
zorunda olduğunu 
söyledi.
"Ben hiç kimsenin 
devamı değilim" 
diyen Sağlam, 
şunları kaydetti: 
"Ben bu sene 
burada başarılı 
olursam, belki 
bundan sonra 
diğer kulüplerimiz 
de rahat bir şekilde 
takımlarını Türk 
antrenörlere 
emanet edebilecek. 
Avrupa'da sayıii 
antrenörlerden biri 
olmak istiyorsam, 
kendi futbol 
anlayışımı, felsefemi, 
kültürümü oluşturup, 
onu bir şekilde 
ekol haline getirip, 
ortaya çıkarmak 
zorundayım.
Bunun gerçek- 
leştirirsem zaten 
bir şeyler 
yapmış olurum. 
Yoksa başkasının

GEMUK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
SÜREK 3 12.00- 14.15- 16.15
BEN SANA SÖYLEMİŞTİM 14.15- 20.30

Gemlik KBrffez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

yaptıklarını 
tekrarlamak 
beni hiçbir yere 
getirmez." 
Her insanın yaşam 
felsefesini oluştu
rurken ilk dersi 
aldığı yerin ailesi 
olduğunu vurgulayan 
Sağlam, "Kendi 
anlayışımdan, 
ilkelerimden, 
prensiplerimden 
taviz vererek 
şampiyon olacağıma, 
ilkelerimle, prensip
lerimle ve felsefemle 
mücadelemi 
sürdürürüm, 
gerekirse küme 
düşerim. Benim 
hayattaki düsturum 
bu olmuştur.

Samsunspor'da 
da Kayserispor'da 
da böyle oldu, 
Beşiktaş'ta da 
böyle olacak." 
dedi.
Sağlam, affetmeye
ceği şeyin ne 
olduğu sorusuna 
şu yanıtı verdi: 
"Beraber olduğum 
insanların 
emeğine saygısızlık 
edeni kesinlikle 
affetmem. İşini 
ciddiye almayanı hiç 
affetmem. Bunun 
yanında hedef birlik
teliği oluşmuş bir 
yerde başkaları 
çalışırken, binlerinin 
kaytarmasını kabul 
edemem."
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Türkiye’de süt tüketimi yetersiz
Türkiye'nin süt 
tüketiminde gelişmiş 
ülkelerin altında 
olduğu bildirildi. 
Sinop Tarım İl 
Müdürlüğü tarafından 
yapılan açıklamada, 
kişi başına düşen 
yıllık işlenmiş içme 
sütü tüketimi 
gelişmiş ülkelerde 60 
ile 170 litre arasında 
değişirken, 
Türkiye'de bu mik
tarın 4-5 litre gibi 
düşük düzeylerde 
kaldığı belirtildi. 
Konuyla ilgili bilgi 
veren İl Tarım 
Müdürü Sıddık İpek, 
süt kullanımının art
tırılmasına yönelik 
tarım teşkilatı tarafın
dan da çeşitli etkinlik 
ve çalışmaların

'da

Sıcak havalarda riskli ürünlere dikkat
Kütahya Tarım İl 
Müdürlüğü, sıcak 
havalarda gıda 
zehirlenmelerine 
karşı esnaf ve 
vatandaşları uyardı. 
Tarım İl 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, hava sıcaklık
larının mevsim 
normallerinin 
üzerinde seyrettiği 
son zamanlarda 
uygun şartlarda 
saklanmadığında

gerçekleştirildiğini 
belirterek, süt tüketi
minin arttırılmasının 
sağlıklı nesillerin 
yetişmesi açısından 
önemli olduğunu 
söyledi. Türkiye'deki 
süt tüketim oranının 
gelişmiş ülkelerdeki 
oranlarının altında 
olduğuna dikkat 
çeken İpek, "Sütün 
sağlığımız açısından 
son derece önemli 
olduğunun, besleyici 
değerinin tam olarak 

çabuk bozulabilen 
tavuk eti, yumurta ve 
dondurma konusun
da esnaf ve tüketici
lerin tedbirli 
olmaları istendi. 
Esnafların dondurul
muş olarak aldığı 
kanatlı etini, deep 
freeze olarak 
adlandırılan cihazlar
da dondurulmuş 
halde muhafaza edip 
satışa sunmaları 
istenen açıklamada, 
"Esnaf, soğuk 

bilinmemesi, süt 
içme alışkanlığının 
kazanılmamış olması 
tüketimi aşağıya çek
mektedir. Her geçen 
gün daha da artan 
ülke nüfusunun 
sağlıklı beslenmesi 
için süte ve sütün 
kaynağı olan hay
vancılığımıza gereken 
önemin verilmesi 
zorunlu ve milli 
bir görevdir" dedi. 
Bu arada süt kullanı 
minin insan yaşamı 
için çok öndmli 
bir mineral olan 
kalsiyumun 
kaynağını teşkil ettiği 
bildirildi.
Süt şekeri olarak 
bilinen laktoz ise 
doğa maddeleri 
içerisinde sadece 

zincirle 0-4 derecede 
aldığı ürünü de yine 
0-4 derecede ki buz
dolabında son kullan
ma tarihine kadar 
satışa sunmalıdır. 
Raflarındaki tüm 
ürünlerin beİİrİi periy
otlarda son kullanma 
tarihi kontrolleri 
yapılmalı ve son kul
lanma tarihi geçmiş 
ürünlerin firmalara 
iadesi veya imhası 
sağlanmalıdır. Esnaf 
sattığı bütün ürün

sütte bulunuyor. 
Diğer şekerlerden 
daha az tatlı olan 
bu şekerin önemli 
bir özelliği ise 
sindiriminin yavaş 
gerçekleşmesi. 
Böylece bağırsakta 
daha fazla kalıyor 
ve orada asitli bir 
ortam meydana 
getirir. Bu asitli 
ortam, sütteki 
kalsiyumun daha 
fazla emilmesine 
olanak tanıyor. 
Sütteki proteinler, 
çocukların 
büyümelerini ve 
gelişmelerini 
sağlarken, 
yetişkinlerin ise 
hücrelerini yenileyip, 
vücut dirençlerini 
artırıyor.

lerin Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanhğı'ndan 
üretim izni almış 
olmasına dikkat 
etmelidir. Tüketici 
de kanatlı etini 
market alışverişinin 
sonunda almaya 
özen göstermelidir. 
Aldığı ürünleri 
sıcakta bekletmeden 
buzdolabında 
muhafaza 
etmelidir" 
denildi.

Sırt ağrısı birçok 
hastalığının belirtisi
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Gülçin 
Belene Taşlıyurt, 
akciğer hastalıkları, 
safra kesesi ve 
mide rahatsızlık
larının sırt ağrısı 
yaptığını söyledi. 
Sırt ağrılarının 
modern çağın 
en sık rastlanan 
rahatsızlıklarından 
biri olduğunu 
kaydeden Taşlıyurt, 
masa başı 
çalışmaları, 
hareketsizlik ve 
stres sonucu 
sırt sorunlarının 
önemli bir probleme 
dönüştüğünü 
söyledi. Sırt 
ağrısının; yanlış 
oturma, duruş 
bozukluğu veya 
ağır kaldırma gibi 
mekanik faktörlerin 
yanı sıra stres gibi 
bazı sosyal etkenler 
de yol açtığına 
dikkat çeken 
Taşlıyurt, 
"Öncelikle ağrının 
boynumuzdan mı, 
sırt kaslarından 
mı kaynaklandığı 
veya başka bir 
hastalığımız mı 
olduğu tespit 
edilmelidir.
Unutmayalım ki 
akciğer hastalıkları,

safra kesesi ve 
mide rahatsızlıkları 
da sırtta ağrı yapar. 
Teşhis öncelikle 
fiziki muayene, 
şikayetlerinin 
dinlenmesi ile sonra 
da gerekli olgularda 
yapılan bazı 
incelemelerle 
konur" dedi.
Sırt ağrılarından 
korunmak için 
stresten uzak 
durmak gerektiğini 
belirten Taşlıyurt, 
"Sırt-bel egzersiz
leri, boyun 
egzersizleri ve 
omuz kasları m 
kuvvetlendirici 
egzersizler en sık 
yapılan egzersi
zlerdir. Eğer gerekli 
ortam bulunursa 
sırt üstü yüzmek 
çok iyi bir egzer
sizdir. Güneş, deniz, 
sıcak kum, kaplı
calar çok faydalıdır" 
diye konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C.Savcılığı 5131053
C.SavcıYrd. 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 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 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

H
B

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ . 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

tz. TAKSİLER

8
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
7 Ağustos 2007 Sah 

SAĞLIK ECZANESİ 
İstiklal Cad. No :2 

Tel: 513 03 63 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2821 

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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ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ 
2006/2007 OKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48

ADI SOYADI KAZANDIĞI OKUL No ADI SOYADI
İLKNUR KURU YALOVA 1. İSTANBUL FATİH FEN LİSESİ
KAAN TOPÇU 
ELİF BAŞTÜRK 
MELİKE AKTAŞ 
M. ALİ GÖRKEM AKINER 
OĞUZLAN KAYA 
BETÜL TUĞRAN 
CANSU AYVAZ 
OĞUZ EREN ACARTÜRK 
UFUK ÖZGÜR GÜNAL 
MERVE BİLGİÇ 
MURAT GÖK 
MELİKE DİLSİZ 
DOĞANALP ERGENÇ 
NUR USLU 
İSMET ONUR İZGİ 
ARDA ŞAHİN 
GÜL ÇAĞLA YILDIRICI 
MİNEERSÖZ 
İHSAN CAN PALTA 
GÖZDE BAYRAM 
BERKERAYBİRDİ

ANKARA FEN LİSESİ 
ESKİŞEHİR FATİH FEN LİSESİ 
ZONGULDAK FEN LİSESİ 
BURSA A.H.GÖK. ANA. ÖĞRET.LİS. 
BURSA A.H.GÖK. ANA. ÖĞRET.LİS. 
YALOVA ANADOLU ÖĞRETMEN LİS. 
YALOVA ANADOLU ÖĞRETMEN LİS. 
ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN LİS. 
BOZÜYÜK ANADOLU ÖĞRETMEN LİS. 
SOMA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 
DÜZCE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 
BİLECİK ANADOLU ÖĞRETMEN LİS. 
BURSA ANADOLU LİSESİ
BURSA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİS. 
BURSA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİS. 
BURSA ANADOLU ERKEK LİSESİ 
BURSA ANADOLU KIZ LİSESİ
BURSA ŞÜKRÜ ŞANKAYA ANADOLU L. 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ

ÖNALAN ABDURRAHMAN CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
HAŞAN MİRASYEDİ 
KORAY BİÇER 
CAN BERKŞEN 
BERK SEZGİ 
CANSU ÜNVER 
DENİZ ERGEÇ 
BURCU ARCA 
AYBÜKE SERBEST 
HİLAL ÇELİK 
HİLAL KÖSE 
RANA YILMAZ 
MELİKE YASIOĞLU 
ÎLAYDAGÜRSOY 
AYSEL ŞİMŞİR 
ÖZGE COŞKUN 
BURCU TUNA 
ESRA TÜRKMEN 
BÜŞRAHANGİŞİ 
SİNEM SOMER 
CANAYKAN MEHDİGİL 
ÇAĞLAR YAYLAMIŞ 
YEŞİM ASLAN 
GİZEM DEĞİRMENCİ 
FURKAN MUMCU 
ELİF KAYAN

CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU ÜS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
YALOVA Ş.O.ALTINKUYU ANADOLU LİS 
YALOVA Ş.O.ALTINKUYU ANADOLU LİS 
YALOVA Ş.O.ALTINKUYU ANADOLU LİS

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

KARDELEN GÖREN 
ZEYNEP ÇELİK 
MÜGE CEREN KALABELİ 
ERDOĞAN KURŞUNCU 
DİLAY ÖZTÜRK

KAZANDIĞI OKUL
YALOVA Ş.O.ALTINKUYU ANADOLU LİS 
ÇİFTLİKKÖY ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 
İZNİK ANADOLU LİSESİ
İZNİK ANADOLU LİSESİ
KÜTAHYA ALİ GÜRAL ANADOLU LİSESİ

AHMET MERT SARAFOĞLU ÇANAKKALE BİGA ANADOLU LİSESİ
RAŞİTCAN BARUTÇU 
ELİF ÖZTÜRK 
DİLARA ORHUN 
ÖZKAN EREKLİ 
UĞUR ÇELİK 
GİZEM CAN 
MÜGE MAKUL 
ZEYNEP NİZAMOĞLU 
AYKUT AYVAZ 
CEM TUĞRAN 
.FURKAN ÜNYAL 
SIDDIK OĞUZCONKER 
OLCAY EROL 
ŞEYDA AYDI 
FİKRET BEKMEZCİ 
CANERALTUNBAŞ 
TANJU KÖSE 
DERYA TURAN 
MEHMET HÖKELEK 
İLKER CEYLAN 
MERT CİVAN 
HALİD EROĞLU 
SADETTİN BAYRAK 
SAMET EMRE SERTEPE 
GÖKALP ŞAHVERDİOĞLU 
SERHAT İNAK 
HÜSEYİN BİLEN 
MESUT EKEN 
ELİF AYHAN
BERHAT ÇINAR 
MERT DURSUN 
MERT YILDIZ 
HAŞAN GÖKAY KARAKUŞ 
MÜGE MALDAN 
ÜMİT ÇAĞLAYAN 
AYDIN KIUÇKAYA 
HALİS ÜLKÜ 
BEYZAAYDOĞAN 
GÜLŞAH KANTAR 
M.DAMLA KUTLU 
EGEMEN VAROL

ÇANAKKALE R.BODUR ANADOLU LİSE 
AYDIN KUŞADASI D.M.G. ANADOLU LİSE 
OSMANELİ 75.YIL ANADOLU LİSESİ 
YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ 
KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ 
UMURBEY SAĞ.MES. LİS HEMŞİRELİK 
UMURBEY SAĞ.MES. LİS HEMŞİRELİK 
BİLECİK SAĞ.MES LİSESİ HEMŞİRELİK 
ALİ OSMAN SÖNMEZ A.T.L. END. OTOM 
ALİ OSMAN SÖNMEZ A.T.L. END. OTOM. 
ORHANGAZİ A.T.L.ELEKTRİK ELEKT. 
ORHANGAZİ A.T.L. BİLİŞİM TEKNOLOJİ 
ORHANGAZİ A.T.L. BİLİŞİM TEKNOLOJİ 
M.KEMAL COŞKUNÖZ ATL. BİYOM. 
YILDIRIM ANADOLU İLETİŞİM MESLEK L 
ALİ OSMAN SÖNMEZ ATL. MAKİNA TEK. 
ALİ OSMAN SÖNMEZ ATL. MAKİNA TEK. 
ALİ OSMAN SÖNMEZ ATL. MAKİNA TEK. 
SEYİT BURHANETTİN ATL. BİLİŞİM TEK. 
ATATÜRK ATL ELEKTİRİK ELEKTRONİK 
HÜRRİYET ATL. TEK. LİSESİ EL- ELEK. 
GEMLİK ATL. TEKNİK LİSE. MAK TEK. 
GEMLİK ATL. TEKNİK LİSE. MAK TEK. 
ORHANGAZİ A.T.L ELEKTRİK -ELEKTR. 
ORHANGAZİ A.T.L ELEKTRİK-ELEKTRO 
OVAAKÇA ŞARIK TARA ATLMAKİNATEK. 
İZNİK ATL. TEK LİSE. BİLİŞİM TEKNOJİ 
OSMANGAZİ AND.OTELVE TUR.MES.L. 
OSMANGAZİ AND.OTEL. VE TUR.MES.L 
TURGUTREİS AND.OTEL.VETUR.MES.L. 
GEMLİK ANADOLU TİCARET MES. L 
GEMLİK ANADOLU TİCARET MES. L 
GEMLİK ANADOLU TİCARET MES. L 
GEMLİK ANADOLU TİCARET MES. L 
SELAHATTİN ŞEKER ANA.OTEL VE T.M.L. 
ANADOLU MESLEK YİYECEK İÇECEK B 
ANADOLU MESLEK YİYECEK İÇECEK B 
ANADOLU MESLEK YİYECEK İÇECEK B 
ANADOLU MESL. LİS GİYİM ÜRETİM TEK. 
BURSA TARIM MESLEK LİSESİ GIDA TEK 
BURSA TARIM MESLEK LİSESİ MAKİNA

ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARINDA BÜYÜK KATKILARI OLAN 
KÖRFEZ FEN DERSHANESİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNE 

CANDAN TEŞEKKÜR EDERİZ. 
ÖĞRENCİ VELİLERİ ADINA 

İLKAY ERGENÇ
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Karaman-Konya yolunda 
kaza yapan Gemlikli 

öğretmen yoğun 
bakımdan çıkamadı

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi 
öğretmeni Mustafa Hasçuhadar 
tatil dönüşü yaptığı trafik kazasın
dan sonra yoğun bakım ünitesine 
alınmıştı. Haberi sayfa 3’de8 Ağustos 2007 Çarşamba www;gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

kredi taksitini yatırmak için bankaya giden gencin yanına yaklaşan bir şahıs, “Ben seni tanıyorum. 
Ver paranı hemen ödeyeyim” diyerek gencin elindeki 420 YTL’yi alarak kayıplara karıştı. 
Dolandırıldığını anlayan genç, durumu ailesine bildirince olay karakolluk oldu. Haberi sayfa 3’de

Celal Bayar Anadolu Lisesi’ne girenler belli oldu
Orta Öğretim Kurumlan Sınavlarında Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’ni tercih eden ve yeterli puan alan 120 
öğrencinin isimleri ve aldıkları puanlar belli oldu. Öğrenciler ön kayıt yaptırmaya başladılar. Kazananların listesi syf 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Bursa Kent Hali gün sayıyor
Türkiye’nin en modern ve büyük hali olacak. 4’de

“LS şiddetinde
V

Mecliste 7 parti
22 Temmuz genel milletvekili seçimlerinin 

sonuçlan alındığında, parlamentoya AKP, CHP, 
MHP ve bağımsızların girdiği anlaşıldı.

Diğer partiler yüzde 10 barajını aşamadığı 
için parlamento dışı kaldılar.

Sürekli olarak yüzde 10 gibi yüksek baraj sis
temi ile yapılan seçimlerin antidemokratik ola
cağını savundum.

Çünkü, seçimler sonunda milyonlarca oy 
alan partiler, barajı aşamayınca paralementoya 
giremediklerinde demokrasinin temsil edilme 
hakkı yerine getirilemiyor.

Durum böyle olunca, yasaya karşın hileye 
yoluna başvuruluyor.____ Devamı sayfa 5’de

_-w -

goodJyear
12 R 22,5 Ma BUYUK KAMPANYA

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 11 75

Fulda Regio Confrol (Düz) 
Fulda Regio Force (Kar) 
Fulda Varto Confrol (Düz) 
Fulda Varto Force (Kar)

470.00 YTL
504.00 YTL
499.00 YTL
528.00 YR

deprem olasılıdı
yiiıHIF

Boğaziçi Üniversite
si Kandilli Rasatha 
nesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. 
Gülay Altay, "İstan
bul'da 7,5 büyük
lüğünde bir depre 
min 30-35 yıl içinde 
olma olasılığı yüzde 
60 civarında" dedi.
Haberi sayfa 2’de

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

Ilımlı İslam...

Yeni siyasal yapımızı öğrendiniz mi?
Siz öğrenmediniz ama ABD nin gele

cekteki Dışişleri Bakanı Richard 
Holbrooke tanımlamayı yaptı..

Ilımlı İslam devleti...("Ilımsızı da mı var
mış islamın" gibi bir soruyu da akla getir
miyor değil bu tanımlama)

Her neyse..
Biz Holbrooke'den söz ediyorduk..
Nasıl dedi:
"Ilımlı bir Müslüman parti meşruiyetleri

ni Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk' 
ten alan ünlü milliyetçi partileri mağlup 
ettLBu ılımlı parti İsrail ile de iyi ilişkiler 
içinde ve AB'ye üyelik istiyor.. Ben de 
bunu kuvvetle destekliyorum.."

Evet...
Evirip çevirmeye gerek yok..
Büyük Ortadoğu Projesi 'nde Türkiye'ye 

biçilen rol belirlenmişti..
. Şimdi siyaset sahnesinde rol alan 
aktörlerle oyun oynanıyor..

Türkiye'de gerçekleşen son seçimlerde 
yüzde 46 oyla iktidara gelen partiyi 
destekleyenler de figüranlar..

Hayırlı olsun..
Dün dini politikaya alet ederek oy 

toplayanlar...
Dışarıdan aldıkları kredilerle oyun mak- 

inalarında black jack oynayanlar ...
Ulusal kaynakları en verimli' biçimde 

değerlendirmeyenler..
Ahbap çavuş ilişkileriyle yönettikleri 

kamu iktisadi kuruluşlarını işlemez hale 
getirenler..

Yurttaşa parmak hesabıyla bakanlar... 
Eğitim sistemini rayından çıkaranlar.. 
Türkiye Cumhuriyeti'ni bugünlere getir

di..
Şimdi de ...
Demokraşi'yi araç olarak görenlerin 

elinde Ilımlı İslam devleti bayrağı hazır
lanıyor..

Hem de kimlerle..
Acı ama gerçek..
Karşıdevrimcilerle..
Karşıdevrimciler...
O da ne...
Devrimlere ve aydınlanmaya karşı 

çıkanlar..
Aralarına girsen....
Ohooooooo....
Anayasa Profesörleri..
Anlı şanlı Genel Yayın Müdürleri.. 
Kaşarlanmış politikacılar..
Dün...
Aydınlanma saflarında yer tutanlar.. 
Bugün..
Nimetlerden yararlanmak için iktidar 

kuyruğuna takılmışlar..
Ama..
Hiçbir zaman iyi bir vitrin malzemesi 

olduklarından habersizler..
Yarın...
Yanlarında yer aldıkları ” organizasyon" 

önce onları yiyecek..
Çünkü..
Dönek dönektir, her yana dönebilir ve 

asla güven vermez..

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Ksrfezl ABONE OLUN 

OKUTUN 
OKUYUN

Bursa’da 6 ayda bin 550 firma 
kuruldu, 391 firma kepenk kapattı
Bursa'da, bu yılın 
ilk ayında açılan 
firmaların sayısı, 
kapananların 
sayısının 4 katı 
olarak gerçekleşti. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) tarafından 
derlenen rakamlara 
göre, Ocak ve 
Temmuz aylarında

toplam bin 550 firma 
kurulurken, 391 firma 
kapandı. Geçen yılın 
ilk 6 aylık diliminde 
ise kurulan 1 bin 547 
yeni firmaya karşın 
347 firma kapanmıştı. 
BTSO'nün yaptığı 
araştırmaya göre, 
'yeni kurulan- 
kapanan* firmaların 
istatistiklerini

“7,5 şiddetinde deprem olasılığı yüzde 60”
Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Gülay Altay, 
"İstanbul'da 7,5 bü 
yüklüğünde bir depre 
min 30-35 yıl içinde 
olma olasılığı yüzde 
60 civarında'' dedi. 
Enstitünün. İstanbul 
Valiliği ve Büyükşehir 
Belediyesiyle iş bir
liği içinde yürüteceği 
"Depreme Duyarlılık 
Günleri" projesi tanı 
tıldı. Kandilli Rasatha 
nesi'nde düzenlenen 
basın toplantısında 
konuşan Prof. Dr. 
Gülay Altay, yaşanan 
depremlerin toplum
da bilinçlilik yarattı 
ğım, bu projeyle de 
bunu sürdürülebilir

kılmak istediklerini 
söyledi.
"Depreme Duyarlılık 
Günleri" Proje Koor 
dinatörü Prof. Dr. Ni 
yazi Türkelli de, ens 
titünün 1999 depremi 
sonrasında toplumun 
eğitimine büyük 
önem verdiğini dile 
getirerek, "Enstitü 
olarak topluma bilgi 
yi, deneyimleri ne ka 
dar ulaştırabilirsek, o 
kadar başarılı oluruz 
diye düşündük ve adı 
nı sismolojiden alan 
'Sismail' isimli bir

maskot
yarattık" dedi. Prof. 
Dr. Türkelli, projeye 
ilişkin bir de 
"www.depremedu- 
yarlilik.org" sitesi 
kurduklarını ifade

etti. Toplantıda daha 
sonra Proje Yöneti 
cisi Süheyla Sezen'in 
fikir sahibi olduğu ve 
proje maskotu olarak 
tasarlanan "Sismail” 
tanıtıldı. Ayrıca "Sis 
maiC'in çocuklarla bir 
likte yer aldığı tanıtım 
filmi de gösterildi. 
"SismaiC'in seslendir 
diği şarkının sözlerini

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri 
Z^ Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri 
'v Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri 

Tr Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri 
Z^ Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri

www.baytasinsaat.com
Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

ortaya koyarken, 
firmaların profillerini 
de gözler önüne 
serdi. Buna göre, 
bu yılın 6 ayında 
kurulan bin 550 
yeni firmanın 998'i 
limited şirket 
statüsünde.
Yeni kurulan 
limited şirketlerin 
toplam içindeki

payı yüzde 64,4'ü 
buluyor.
İlk 6 ayda yeni 
kurulan firmaların 
statüleri ince
lendiğinde, 998 
limited şirket, 382 
şahıs firması, 130 
anonim şirket, 36 
kooperatif, 2 kollektif 
şirket ve 2 kamu 
firması kuruldu.

yazan Murat Evgin de 
"SismaiC'in çocuklar 
tarafından sevileceği
ni ve amacına ulaşa
cağını umduğunu 
belirtti. Rap tarzında
ki şarkıyı seslendiren 
Sözbir Bahadır da 
sahneye çıkarak, 
"SismaiC'in çocuklara 
yönelik şarkısını 
söyledi.

İKİNCİ EL DAİRELER
Z SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında. 
Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmanımda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2
Z SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2 
Z SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2
Z KİRALIK Daire! Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
Z KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
Z KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, .
Açık ve kapalı otoparklı, 110 mü

http://www.depremedu-yarlilik.org
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Bankada sıra beklerken elindeki 420 YTL’yi kaptırdı

Banka kuyruğunda dolandırıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Önceki gün saat 
15.30 sıralarında 
bankada sıra 
kuyruğuna giren 
gencin elinde 
bulunan 420 YTL'si 
bir kişi tarafından 
dolandırılarak 
alındı.
Edinilen bilgiye göre, 
bir vatandaş kullan
mış olduğu kredinin 
aylık geri ödemesi 
olan 420 YTL parayı 
rahatsız olması 
nedeniyle oğluna 
vererek yatırması için 
bankaya gönderdi. 
Bankaya gelen

Karaman-Konya yolunda 
kaza yapan Gemlikli

öğretmen yoğun 
bakımdan çıkamadı

Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi 
öğretmeni Mustafa 
Hasçuhadar tatil 
dönüşü yaptığı 
kazada hayatını 
kaybetti.
Karaman-Konya 
yolunda meydana 
gelen kazada 
Mustafa 
Hasçuhadar'ın (46) 
kullandığı 06 AT 
2037 plakalı araç 
Konya istikametine 
seyir halindeyken 
Kazımkarabekir 
yakınlarında 
direksiyon hakimi 
yetini kaybetmesi 
sonucu yoldan 
çıkarak takla attı. 
Araçta bulunan 
Mustafa Hasçuhadar 
ile eşi Cahide ve 
çocukları Bilge ve 
Aybüke yaralanarak 
Karaman Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldılar. 
Hastaneye 
kaldırılan ve ağır 
yaralı olan Endüstri 
Meslek Lisesi 
Öğretmeni Mustafa 

‘Gemlik Körfez’ internette 
ww.gemlikkorfezgazetesi.com

genç aldığı sıra 
numarasıyla 
beklemeye başladı. 
Kendisini yalnız 
gören ve tanıdığını 
öne sürerek yanına 
yaklaşan bir kişi 
"Ben seni tanıyorum, 
ver parayı hemen 
ödeyelim" diyerek 
parayı kendisinin 
yatırabileceğini 
söyleyerek 
gencin elinde 
bulunan
420 YTL'yi.alır. 
Parayı gencin 
elinden alan 
kumluğu meçhul 
şahıs bir anda 
bankadan çıkarak

Mustafa Hasçuhadar

Hasçuhadar yoğun 
bakım ünitesinde 
hayatını kaybetti. 
Mersin'de yaz tatili 
yaptıkları öğrenilen 
Mustafa Hasçuhadar 
ile ailesinin 
dönüşte memleket
leri olan Ankara'ya 
uğrayacakları 
bildirilirken, 
çıktıkları yolda 
geçirdikleri kaza 
sonucu Mustafa 
Hasçuhadar'ın 
hayatını kaybettiği 
haberi Gemlik'te 
sevenlerini yasa 
boğdu. 

kayıplara karışır, 
^İranda şaşıran 
genç evine gelerek 
durumu babasına 
haber verir.
Durumu polise 
haber veren 
gencin babası 
oğlunun 
dolandırıldığını 
belirterek 
şikayetçi olur. 
Polisin tahkikata 
başladığı 

, dolandırıcılık 
olayından sonra 
her zaman 
yapılan ikazların 
nedense bir türlü 
yerine ulaşmadığı 
görülür.

Valizle Bursa’ya
esrar getiren 

şahıs yakalandı
Diyarbakır'ın 
Bismil’ ilçesinden 
satmak amacıyla 
valizle Bursa'ya 
esrar getiren bir 
kişi narkotik polisi 
tarafından düzenle
nen operasyonla 
yakalandı.
Şahısla birlikte 5.5 
kilo esrar maddesi 
ele geçirildi.
Zanlının Bursa'da 
müşteri bulamaması 
halinde esrarı 
İstanbul'a 
götürmeyi planladığı 
ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye 
göre, bir ihbarı 
değerlendiren 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlar Şube 
Müdürülğü Narkotik 
Büro Amirliği ekip
leri, Diyarbakır'dan 
gelen bir yolcu oto
büsünü takibe aldı. 
Elindeki valizde

Sünnet düğünü dönüşü facia
Orhangazi’de sünnet 
düğünü dönüşü bir 
otomobilin aşırı 
sürat nedeniyle 
kontrolden çıkması 
üzerine meydana 
gelen trafik 
kazasında 2 kişi öldü, 
3 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yalova'daki bir 

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
tarafından özellikle 
banka önlerinde 
"Tanımadığınız 
kişilere paranızı 
teslim etmeyin, 
onlara inanmayın, 
sözlerine aldan
mayın" uyarıları 
yapılmasına 
rağmen 
dolandırıcılık 
olayları bir türlü 
önlenemiyor. 
Kalabalık insanların 
bulunduğu 
mekanları seçen 
dolandırıcılar 
hakkında polis 
tahkikata başladı.

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Yanıldık....

esrar olduğu tespit 
edilen Semih Â. (35) 
otobüsten iner 
inmez narkotik 
polisi tarafından 
yakalandı.
Gözaltına alınan 
Semih A. ile birlikte 
5.5 kilo gram esrar 
ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki 
ifadesinde, daha 
önce de esrar getir 
diği Bursa'da arka 
daşları vasıtasıyla 
esrarı pazarlamayı 
planladığı, müşteri 
bulamaması 
halinde İstanbul'a 
gideceğini söylediği 
öğrenildi.
Emniyet Müdürlü 
ğü'ndeki sorgula
masının ardından 
tarihi eser kaçakçı 
lığı suçundan 
sabıkası bulunan 
Semih A., 'Piyasaya 
esrar maddesi 
sürmek' suçundan 
adliyeye sevk edildi.

Hepimizin yarınlara ilişkin hayalleri var. 
Ama bu hayallerin çapını, niteliğini kendi 
çapımız, kendi niteliğimiz belirliyor.

İşte 22 Temmuz seçim sonuçlarını öngör 
mekte yanılan ve uğradığımız ağır yenilgi, 
belki yenilgiden de beter bir umutsuzluğa 
dönüşen bizler, var oluş ölçülerimizin 
toplumla uyumsuzluğunu ödüyoruz.

Türkiye’de halk çoğunluğuyla, aynı değer
leri, aynı ölçüleri paylaştığımızı sanırmışız.

Oysa her yüz kişiden sekseni, gelecekten 
çok başka istemler içinde, çok farklı hayaller 
kuruyormuş.

Halkoyu kararını açıkladı ve Türkiye’nin 
yarısı, yarın nasıl bir Türkiye’de yaşamak 
hayalini kuruyorsa, AK Parti’ye o hayalleri 
gerçekleştirmek görevini verdi.

AK Parti’nin oyların yarısını alması, oy 
dağılımında zenginle yoksulu, aydınla cahili 
buluşturması, gerçek bir “halk partisi” 
olduğu anlamına gelir. Bazıları buna merkez 
diyor.

Peki halkın ölçülerini paylaşmadığı için 
bambaşka değerlere göre hareket edeceğini 
sanıp yanılan öteki yarının azınlıkları, muha 
lifler, seçimleri kaybettik tamam,

Hiç bir değer kaybettirmedik Türkiye’ye, 
tam tersine kazandırdık.

AK Parti, muhalefet sayesinde hedef kitle 
/nr\ ■ anı, ıııuııaıcıçı oajuuıııuv n^uuı riug 

sini genişletmek ihtiyacını duymuş, muhalif 
lerin baskısıyla sivriliklerini yuvarlamak 
zorunda kalmış, onların direnmesi sonucu 
sağdan merkeze kaymış ve oturmuştur.

Demokrasi de böyle bir şeydir. Birbirine 
çarparak ufalanıp yuvarlanan çakıl taşları 
gibi, siyasal güç dengeleri içinde törpülenir

Türk seçmeninin tabanı ve tavanı çağdaş 
ülkelerden çok daha sert çizgi, gelir ve 
kültür farklılıkları taşıyor.

Bu tavan ve taban AK Parti’de buluştu, 
merkezi oluşturdu.

Ama bu büyük buluşma, AK Parti’nin. 
merkeze kayacak biçimde yuvarlanması, tör
pülenmesi sayesinde gerçekleşti.

Eğer AKP merkeze ihanet etmez ve 
kazandığı çoğunluktan başı dönüp “ben 
yaparım olur” şımarıklığına düşmezse, 
Türkiye’de demokrasi kazanır.

İşte benim bu noktada kaygılarım, kuşku
larım, hatta umutsuzluğum var.

Fakat yine hata yapmak ve ne aynı ölçü
leri, ne aynı değerleri taşıdığım bir halk 
çoğunluğunun iktidarına, peşin hükümlü 
yaklaşmak istemiyorum.

Hep birlikte yaşayıp, göreceğiz zaten. 
Aceleye gerek yok.

yakınlarının sünnet 
düğününe katılan 
Haşan Konuk, 
10 F 4676 plakalı 
otomobille Balıkesir'e 
dönmek için 
yola çıktı.
Konuk idaresindeki 
otomobil, Orhangazi 
yakınlarındaki 
Süpürgelik mevkiinde

aşırı hız nedeniyle 
kontrolden çıkarak 
yol kenarındaki 
duvara çarptı.
Otomobil hurdaya 
dönerken, araçta 
bulunan Firdevs 
Küpeli (67) dışarı 
fırlayarak 10 metre 
ilerideki duvara 
çarptı.

Yaşlı kadın olay 
yerinde ölürken, 
otomobilde bulunan 
Kerime Tüfekçioğlu 
(45), Hacer Konuk 
(29) ve oğlu Berkan 
Konuk (8) ağır yara
landı. Otomobil sürü 
cüsü Haşan Konuk 
ise kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattı.

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Bursa Kent Hali gün sayıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Görükle'de yapılan 
kent hali inşatında 
sona yaklaşıldı.
İnşaatı gezerek 
incelemelerde 
bulunan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
projenin tamam
landığında 
Türkiye'nin en 
büyük ve modern 
hali olarak 
hizmet vereceğini 
açıkladı.
Geçen yıl Görükle'de 
Tarım ve Köy 
İşleri Bakanı Mehdi 
Eker'in de katıldığı 
törenle temeli 
atılan Bursa Kent 
Hali'nin 150 bin 
metrekare alan 
üzerine yapılan 
inşatında artık 
sona gelindi. 2 bin 
500 m2 alan üzerine 
kurulan 5 katlı idari 
bina ile 40 bin m2 
kapalı alana inşa 
edilen 132 adet 
dükkanının 
bulunduğu komplek

ste ayrıca spor 
tesisleri, otopark 
alanları, 2 bin 
tonluk soğuk 
hava deposu, 
5 bin tonluk su 
deposu, kamyon ve 
tır garajı, sandık 
depolama alanı, 
et balık kesimhanesi, 
satış dükkanları ve 
akaryakıt istasyonu 
ile rekreasyon alan
ları da yer alacak. 
Tamamlandığında 
görüntüsü ve tekno 
lojik donanımıyla 
Türkiye'nin en 
modern hali olacak

Bursa Kent Hali, 
yıl sonunda hizmete 
açılacak.
Hal inşaatında 
incelemelerde bulu
narak, bilgi alan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Kent Hali’nin 
Bursa’nın can 
damarı olacağını 
belirtti.
Bursa'yı diğer 
şehirlerden farklı 
kılmak için 3.5 yıldır 
çalıştıklarını ifade 
eden Şahin, 
"Bursa her yönüyle 

Avrupa şehri 
olmayı hak ediyor. 
Bursa’nın sosyal, 
kültürel ve 
coğarafik iklimi 
her zaman geleceğe 
bakan yüzü 
olmuştur.
Göreve gelirken 
dediklerimizin 
yüzde 70'inl 
tamamladık.
Kalan süre içerisinde 
de ne dediysek 
yerine getireceğiz. 
Bir yıl önce 
başladığımız bu 
projemizi artık 
sonlandırma aşa
masına getirdik.
Yıl sonunda 
hizmete 
sokmayı 
planladığımız 
proje, Türkiye'nin 
en büyük ve 
modern hali olarak 
hizmet verecek" dedi. 
Şahin, daha sonra 
inşaat alanını 
gezerek, incele 
melerde bulunurken, 
boya yapan ustaların 
yanına giderek bir 
müddet boya yaptı.

Kaçak bina 
yıkımında çıkan 

olayları polis 
önledi I

Bursa’nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
kaçak yapı yıkımın
da olay çıktı. 
Robocop polislere 
direnen 10 kişi 
gözaltına alındı.
Yıldırım Belediyesi 
Kaçak Yapı 
Ekipleri'nin 
Duaçınar, 
Kazımkarabekir, 
Millet, Esenevler 
ve Yiğitler 
Mahallesi'nde 
gerçekleştirdiği 
yıkımlarda 
6 bina 2 temel 
yerle bir edildi.
Yıkım, dün sabahın 
erken saatlerinde 

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE
KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

çevik kuvvet 
güçlerinin desteği 
ile başladı.
Duaçınar 
mahallesinde 
2 bina, 
Kazımkarabekir 
mahallesinde 1 
temel, Millet 
Mahallesinde 
2 bina, Esenevler 
Mahallesinde 1 
binanın yıkımını 
sorunsuz bitiren 
Yıldırım Belediyesi 
kaçak yapı 
ekipleri Yiğitler 
Mahallesinde 
kaçak yapı sahip
lerinin direnişi ile 
karşılaştı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CBAL’ne girenler belli oldu
OKS’de Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’ni tercih eden ve yeterli puan alan 120 
öğrencinin isimleri ve aldıkları puanları açıklandı. Edinilen bilgiye göre; 120 öğrenci alı
nacak olan CBAL’ne en yüksek puanı Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim 
Okulu öğrencisi İhsan Can Palta 433,986 puanla birinci olarak girmeyi hak kazandı. 
CBAL’ne girecek öğrencilerin ilk beş öğrencisi TSO Gazi İlköğretim Okulu’ndan çıktı.
CBAL’ne girmeyi hak kazanan öğrencilerin isimleri ve aldıkları puanlar ise şöyle;

NO ADI SOYADI OKS TAM OKS MF
1 İhsan Can Palta 433,986 427,046
2 Gözde Bayram 428,191 421,905
3 Özge Akdemir 426,762 418,589
4 Fatma Aslıcan Kılıç 425,956 414,751
5 Evrim Nur Çelik 409,193 395,648
6 Aslı Dilara Çetin 405,313 397,205
7 Ayşe Beyza Erdöl 404,298 399,402
8 Öykü Yeşildal 402,533 385,016
9 Elif Feyza Uğur 401,785 392,607
10 Şevde Kara 401,106 389,030
11 Abdurrahman Can Önalan 398,629 388,992
12 Gözde Aykut 395,840 389,566
13 Ahmet Kayabaş 393,720 383,213
14 Ezgi Adıbelli 393,709 385,201
15 Merve Çakır 393,589 395,168
16 Cansu Halide Albayrak 391,041 392,241
17 Özge Ekmekçi 390,731 390,144
18 Gülin Kanat 389,820 387,770
19 Büşra Kaya 389,489 383,416
20 Fatma Kutur 389,340 385,484
21 Haşan Mirasyedi 388,991 392,012
22 Zülal Aldemir 388,013 369,808
23 Nejla Akbulut 387,821 370,352
24 Nilsu Sertaslan 387,424 374,198
25 Berker Aybirdi 384,991 371,128
26 Mert kan Günaslan 384,847 375,157
27 Mikail Şahin Akbaba 383,200 366,936
28 Furkan Köse 382,263 383,304
29 Burak Hasar 382,017 375,250
30 Sevim Ege 381,564 383,760
31 Bilge Başak Kuş 381,507 381,646
32 Çiğdem Oturak 381,159 380,009
33 Muhammed Mustafa Aydeniz 378,993 371,537
34 Hatice Gül 378,502 360,033
35 Ceyda Nur Ceyhun 378,070 371,726
36 Koray Biçer 377,847 373,345
37 Muhammed Talha Avcı 377,213 379,022
38 Betül Çelebi 376,531 357,861
39 Mustafa Özgür Korsan 372,757 365,185
40 Ayşe Karadağlı 372,164 363,163
41 Canberk Şen 371,652 364,370
42 Sezgi Berk 371,216 360,076
43 Aybüke Ünal 370,680 365,380
44 Ali Kadri Kaya 370,288 364,213
45 Hyuryu Rafetova Duranova 370,254 353,519
46 Ezgi Yılmaz 369,822 365,845
47 Mahmut Şamil Çelik 369,736 354,603
48 Ayça Bayraktar 369,545 349,934
49 Ayşenur Beki 369,249 370,228
50 İlyas Çilingir 367,839 366,214
51 Nurgül Bayoğlu 367,289 363,140
52 Hafize İnan 367,289 357,772
53 Ekrem Akıt 366,515 354,973 Z
54 Cansu Derdiyok 365,328 346,958 E
55 Muharrem Okumuş 365,267 353,367 <
56 Gizem Baştürk 364,405 356,798
57 Sena Kara 364,081 360,389 i

58 Mehmet Şahin Yiğit 363,292 356,729 §

59 Ebru Şapçı 362,624 358,008 LU
60 Yusuf Borucu 361,622 351,672 Q

Mecliste 7 parti
Yasaya göre hile yolu seçimlere 

bağımsız olarak girmeden geçiyor.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölge 

lerindeki kürt kökenli yurttaşların 
oyunu verdiği DTP barajı aşamaya
cağını anlayınca, Diyarbakır, Mardin 
gibi illerden bağımsız aday göstererek- 
seçimlere girdiler.

Kiminin etnik özellikleri, kiminin 
tarikat ve feodal ilişkileri nedeniyle 
seçilebilecekleri yerlerden bağımsız 
aday olan siyasi kökeni belli adaylar, 
mecliste bağımsız olarak yemin ettikten 
sonra bağlı oldukları siyasi partiye gir
erek meclisi renklendirdiler.

Bağımzılların içinde kürt kökenliler 
Ahmet Türk’ün başkanlığında Demok 
ratik Türkiye Partisi’ne geçerek, grup 
oluşturdular.

Özgürlükçü Demokrasi Partisi Genel 
Başkanı Ufuk Uraz da partisine döndü.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı 
Muhsin Yazıcıoğlu’da partisine girince 
seçim sonuçlarının renği çoğaldı.

Bir de CHP kimliği ile seçimlere gi 
ren Demokratik Sol Parti’lilerin de CHP 
den ayrılarak partilerine dönmeleriyle 
TBMM’deki siyasi parti sayısı 7’ye çıktı.

6 parti ve 4 bağımsız ile parlemento- 
da yeni dönem başlayacak.

Önümüzdeki günlerde AKP hükü 
meti kurduktan sonra TBMM başkanını 
ve meclis organlarını seçecek.

Dün, eski TBMM başkanı Bülent 
1 Arınç aday olmayacağını açıkladı.

İyi de yaptı.
Dörtbuçuk yıllık görevi süresince bu 

görevinde ülkeyi hep gerdi.
Hükümeti kurma görevini alan Recep 

Tayyip Erdoğan, yeni dönemde eski 
hatalarını tekrarlamayacağa benziyor.

Gerginliklere dayalı biri politika 
Türkiye de siyasi istikrarı da zedelediği 
gibi, ekonomiye de zarar veriyor.

Bir yandan da ülkede kutuplaşma 
lara neden oluyor.

AKP merkez sağa oynayacaksa, 
oyunu kurallarına göre oynamalıdır.

Durum öyle görülüyor.
AKP’nin önünde önemli kavşaklar 

var.
Virajları dikkatli almak zorundalar.
Virajlarda arabayı devirmeden götür 

mek ise şoförün görevidir
Yeni parlemento çok sesli olacak.
Yeni yasama dönemi renkli geçecek.

KflŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
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TBMM’de 7 parti temsil ediliyor
Bağımsız Sivas 
Milletvekili Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun, Büyük 
Birlik Partisi'ne (BBP) 
katılmasıyla, TBMM* 
de temsil edilen parti 
sayısı 7'ye çıktı. 
23. Dönem parlamen
tosunda, AK Parti, 
CHP, MHP, DTP, 
DSP ve ÖDP'den 
sonra temsil edilen 
bir diğer parti de 
BBP oldu.
Yazıcıoğlu'nun 
BBP'ye katılımıyla 
TBMM’de temsil 
edilen parti sayısı 
7'ye yükseldi. 
Muhsin Yazıcıoğlu 
nun BBP'ye üye 
olduğuna ilişkin yazı 
mn TBMM Başkanlığı 
na ulaştığı öğrenildi. 
TBMM BAŞKANLIK 
DİVANINDA DAĞILIM

Halk oylaması sürecindeki Anayasa değişikliği
Anayasa 
Mahkemesi'nin 
halen halkoylaması 
sürecinde 
bulunan 
ve cumhurbaş 
kanının halk 
tarafından 
seçilmesini de 
öngören Anayasa 
değişikliği 
paketinin şekil 
yönünden iptali 
isteminin reddine 
ilişkin kararı, 
Resmi Ge ete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı. 
Anayasa

AKP, W »e OTP plan taıiiıı toplanacak
AK Parti, MHP ve 
DTP, bugün yapacak
ları 23. dönem 
parlamentosunun 
ilk grup toplantıların
da, TBMM Başkanlık 
Divanı üyeleri 
ile grup yöneticilerini 
seçecek. CHP 
Grubu ise bu hafta 
içinde toplanacak. 
Alınan bilgiye göre, 
bugün öğleden 
sonra toplanması 
beklenen AK Parti 
grubunda, seçim 
yapılacak.
AK Parti'li

23. Dönem parlamen
tosundaki TBMM 
Başkanlık Divanında, 
TBMM Başkanının 
dışında AK Parti 10, 
CHP 3, MHP 2, DTP 1 
üyeyle temsil edile

Mahkemesi'nin 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer ve CHP'nin 
başvurusu üzerine 
aldığı kararda, 
Anayasa değişiklik
lerinde kabul 
yeter sayısının 
beşte üç oy çoğun
luğu olduğu belirtildi. 
Kararda, buna 
göre tüm maddelerin 
kabul edildiği ve 
tümü üzerinde 
yapılan son oylama
da da yeterli kabul 
oyunun sağlandığı 
ifade edildi 

milletvekilleri, 
partilerinin TBMM 
Başkanlık Divanında 
temsil edileceği 
10 yöneticiden, 
3 TBMM başkan 
vekili, 2 idare amiri 
ve 5 katip üye ile 
5 grup başkanvekilini 
seçecek.
DTP grubu ise saat 
10.00'da toplanacak. 
DTP'li 20 millet 
vekiline, toplantıya 
katılmaları yönünde 
yazı gönderildi.
Grup toplantısında, 
1 grup başkanı, 

cek. Alınan bilgiye 
göre, TBMM’de 4 parti 
grubunun, Başkanlık 
Divanındaki temsil 
oranına ilişkin bir ön 
çalışma yapıldı. Buna 
göre, divanda; AK

2 grup başkanvekili 
ile 10 kişilik grup 
yönetim kurulu ve 
5 kişilik grup disiplin 
kurulu üyelikleri 
seçilecek.
DTP'nin, grup 
yönetimi ve toplantı 
odası olarak, 
TBMM Dilekçe 
Komisyonunun 
22. dönemdeki 
yerini kullanması 
bekleniyor. DTP 
grubunun nerede 
toplanacağı ise 
henüz netlik 
kazanmadı. Grup

Parti 10, CHP 3, MHP 
2 ve DTP 1 milletve 
kiliyle temsil edilecek. 
AK Parti'nin 3 TBMM 
başkanvekili, 2 idare 
amiri, 5 katip üye; 
CHP'nin 1 TBMM 
Başkanvekili, 1 idare 
amiri, 1 katip üye; 
MHP'nin 1 idare amiri, 
1 katip üye, DTP'nin 
de 1 idare amirliğiyle 
temsil edilmesi 
bekleniyor.
TBMM'deki sandalye 
dağılımı da şöyle 
oluştu:
AK Parti: 341 
CHP: 99 
MHP: 70 
DTP: 20 
DSP: 13 
ÖDP: 1 
BBP: 1 
Bağımsız: 4 
Boş: 1

toplantısı, ya partide 
ya da TBMM’de 
yapılacak.
MHP Grubu da 
bugün saat 11.00'de 
toplanacak.
MHP'li milletvekilleri, 
toplantıda, 
TBMM Başkanlık 
Divanındaki 
üyeleri ve 2 grup 
başkanvekilini 
seçecek.
CHP grubunun 
ise günü belli 
olmamakla birlikte 
bu hafta içinde 
toplanacağı bildirildi.

Anne, Meclis başkanlığına 
aday olmayacak

Eski TBMM Başkanı 
Bülent Arınç, "Mil 
letin emanetini bu 
dönemde bıraktığını" 
ifade ederek, "Meclis 
başkanlığına aday 
olmayacağım" dedi. 
Arınç, Parlamentoda 
düzenlediği basın 
toplantısında, "Mille 
tin emanetini bu dö 
nemde bırakıyorum. 
Meclis Başkanlığına 
aday olmayacağım" 
dedi. Bu görevi 5 yıl 
doya doya, dolu do 
lu yaptığını belirten 
Arınç, önüne koy
duğu projelerin çok 
büyük bir kısmını 
başardığını kaydetti. 
Bülent Arınç, "Mec 
lisimiz artık çok iyi 
işleyen, çok itibarlı 
bir parlamento hali 
ne geldi. Esasen asıl 
amacımız da buydu. 
Çünkü biz, Meclisi 
mizi demokrasinin 
kalbi olarak görü 
yoruz. Meclisimizi, 
birinci Meclisten bu 
yana, milletimizin 
egemenliğinin tem
silcisi olarak görü 
yoruz" diye konuştu.
ARINÇ: "KENDİ 
GÜCÜME 
GÜVENİRİM"
Eski TBMM Başkanı, 
AK Parti Manisa 
Milletvekili Bülent 
Arınç, "Özü, sözü 
dürüst ve düzgün bir 
siyasetçi olduğunu", 
"Kendi gücüne gü 
vendiğini" ifade ede 
rek, "Kimsenin çan
tasını taşımam, kim
senin cebinde dolan
mam, kimsenin önün 
de, arkasında onun 
hoşuna gidecek şey 
fer söylemem" dedi. 
Arınç, Parlamento'da 
düzenlediği basın 
toplantısında, Meclis 
Başkanlığı süre 
since, gazetecilerle 
iyi ilişki ve güvene 
dayalı bir çalışma 
yaptığını söyledi.
Bülent Arınç, 4 yıl 9

KflŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER
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ay Meclis Başkanlığı 
yaptığını, 1965 ve 
1970 yılları arasında 
5 yıl parlamento 
başkanlığı yapan 
Ferruh Bozbeyli'den 
sonra, onun reko
runu kırdığını söyle
di. 5 yıla yakın bir 
zaman Parlamento 
başkanlığı yapmanın 
çok önemli oldu 
ğunu belirten Arınç, 
bu süre içerisinde 
hedef olarak ortaya 
koydukları pek çok 
işi başardıklarını 
anlattı. Bülent Arınç, 
Meclis Başkanlığı 
için ilk adayın çık
tığını, başka aday
ların da çıkacağını 
belirterek, "Dua ve 
temenni ediyorum ki 
1. turda bir arkada 
şımız Meclis Başkan 
lığına seçilir ve par
lamento çalışmaları 
start almış olur" 
dedi.
Eski TBMM Başkanı 
Arınç, Cumhurbaş 
kanlığı sürecinde 
yaşanan kilitlenme 
sürecinin, parlamen
tonun iradesiyle 
aşıldığını söyledi.
3 Mayıs'ta seçim tar
ihinin öne alınarak 
22 Temmuz olarak 
belirlendiğini vurgu
layan Arınç, "450 
civarında bir oyla 
kabul edildi. Demek 
ki kilitlenmenin, 
elverişsiz ortamların 
aşılması da parla
mentonun iradesiyle 
mümkün olmuştur" 
diye konuştu.
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Şehit cenazesinde arbede
Diyarbakır'da mayın 
patlaması sonucu 
şehit olan Astsubay 
Mahmut Özdemir 
için Ankara'da 
düzenlenen 
cenaze töreni 
yöğun protestolara 
sahne oldu.
Törende protestocu
larla polis arasında 
arbede ya şandı. 
Töreni Cum hur- 
başkanı Sezer ve 
aralarında Gül'ün de 
olduğu çok sayıda 
bakan ve üst düzey 
komutanlar katıldı. 
Sezer ile Gül 
arasında hiçbir 
konuşma 
gerçekleşmedi. 
Ozdemir için 
Kocatepe Camii'nde 
düzenlenen cenaze 
törenine Cumhurbaş 
kanı Ahmet Necdet 
Sezer, Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül, Devlet Bakanları 
Ali Babacan ve Beşir 
Atalay, Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül, 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Deniz Kuv 
vetleri Komutanı 
Oramiral Yener 
Karahanoğlu, Hava 
Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Faruk 
Cömert, Jandarma 
Genel Komutanı 
Orgeneral Işık

Koşaner, 
Genelkurmay İkinci 
Başkam Orgeneral 
Ergin Saygun, Kara 
Kuvvetleri Kurmay 
Başkanı Orgeneral 
Atila Işık, Ankara 
Valisi Kemal Önal ile 
çok sayıda asker, 
bazı milletvekilleri 
ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
PROTESTOLAR 
Tören için cami 
çevresinde yoğun 
güvenlik önlemleri 
alındı. Camiye çıkan 
tüm yollar trafiğe 
kapatı lirken canji 
avlusunda da 
namazın kılınacağı 
alana Özde mir'in 
ailesi ve protokol 
dışında kimse sokul
madı. Bu arada cami 
etrafında topla nan 
ve Şentepe

Ülkü Ocakları üyesi 
oldukları bildirilen 
ve kendilerine 
“şehit adayları” 
diyen bir grup 
askeri yürüyüş 
yaparak, “Her şey 
vatan için”, 
“Şehitler ölmez 
vatan bölynmez”/ 
sloganları attılar. 
“Ben kim miyim? ' 
Ana, ye ğen, bey, 
dayı. Şehit adayı” 
yazılı tişört gi yen 
grup içinde Şehit 
Ozdemir'in dayısının; 
da bulunduğu 
Öğrenildi. Cenaze 
namazı sırasında ise 
camiye alınmayan 
bu grup ile güvenlik 
güçleri arasında 
bir süre arbede 
yaşanırken güvenlik 
güçleri zor 
anlar yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
susuzluğa karşı çalışma başlattı
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, küre
sel ısınma sonucun
da Bursa'da mey
dana gelebilecek 
su yetersizliğine 
karşı merkez 
Nilüfer ilçesindeki 
Dağ Yenice, Kâyapa 
ve Çalı göletlerinden 
su teminine ilişkin 
çalışmaların hazırlık
larına başladıklarını 
açıkladı.
Görükle'de yapımı 
devam eden Yeni 
Hal'in inceleme 
gezisi sonrasında 
basın mensuplarının 
sorularını cevap-

I kadınları Vali Canpolat’a projelerini anlattı
Bursa İş Kadınları ve 
Yöneticileri Derneği 
(BUİKAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Sel 
ma Çetinkaya Türker 
ve yönetim kurulu 
üyeleri Bursa Valisi 
Nihat Canpolat'ı 
makamında ziyaret 
etti. BUİKAD Başkanı 
Türker, Vali Canpo 
lat'a derne|s kuruluş 
amaçları ve üyeler 

landıran Başkan 
Şahin, dünyanın 
problemi olan 
küresel ısınmanın 
olumsuz etkileri 
çerçevesinde Bursa 
olarak gerekli önlem
leri aldıklarını belirtti. 
Şehrin şû anda 3 
aylık su rezervinin 
bulunduğunu ve 
bu rezerv bittiğinde 
mevcut kuyulardan 
su temini yoluna 
gidebileceklerini 
söyleyen Şahin, kuyu 
sularından önce 
merkez Nilüfer ilçe
sine bağlı Dağ 
Yenice, Kayapa ve 
Çalı göletlerinin 

hakkında bilgiler 
aktararak, önümüz 
deki dönemde iş 
dünyasındaki kadın 
girişimci sayısını 
artırmaya yönelik 
hedefledikleri 
projelerin ayrıntılarını 
paylaştı.
Özellikle iş fikri olan 
kadın girişimcilerin 
finansal destekler 
konusunda yaşadık- 

sularını kullanabile
ceklerini kaydetti. 
Bununla ilgili çalış
malara başladıklarını 
anlatan Şahin, "Şu 
anda Bursa'da 3 aylık 
bir su rezervi bulun
makta. Bunun dışın
da kuyulardan su 
temin etme gibi bir 
şansımız var.
Yine de önlemlerimizi 
alıyoruz. Dağ Yenice, 
Kayapa ve Çalı gölet
lerinden şu temini 
için bir çalışma 
içerisindeyiz. Konuy 
la ilgili Devlet Su 
İşleri'yle (DSİ) olan 
yazışmalarımızı sür 
dürüyoruz." dedi.

lan sıkıntıları bildik
lerini dile geti ren 
Türker, bu amaç la 
son dönemlerde 
Avrupa Birliği (AB) 
tarafından verilen 
hibe ve kredilerden 
haberdar ederek, 
bu kredilerin 
nasıl kullanılacağı 
yönünde çeşitli 
eğitimler düzenleye
ceklerini söyledi.

k raAju a a w aaraai Merkez : Orhangazi Cad. No: 7/E Gemlik / BURSA

► TESİSAT ve PROJE
TEL: 0.224 513 41 88

Şube: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel : (0.224) 513 88 26 Fax: 513 49 93 
ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com

mailto:ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com
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İstanbul’da 3 ayrı yerde 
orman yangını çıktı

Ankara’da 3 gün su yok
Kavacık-İstanbul 
istikametindeki 
Ümraniye, 
Beykoz ve Pendik 
Aydos'ta ormanlık 
alanda henüz 
bilinmeyen bir 
nedenle yangın 
çıktı.
Bölgeye gelen 
itfaiye ekipleri 
söndürme çalış* 
malarına başlarken, 
yerden müdahalenin 
yanı sıra söndürme 
çalışmalarına 
helikopterler de 
katıldı.
E-6 Karayolu 
İstanbul istikameti 
Kimyasal Madde 
Kontrol Noktası 
ve TIR garajının 
yanında bulunan 
ormanlık alanda

I çıkan yangın 
I korkulu anların
I yaşanmasına 

neden oldu.
Yangın, Beykoz ve 
Ümraniye itfaiye 
ekiplerinin 
karadan müda

tg

i

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

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
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

halesinin yanı 
sıra helikopter 
ve uçaklarla 
havadan 
söndürülmeyen 
çalışılıyor. 
Ormanlık alanın 
engebeli olmasından 
dolayı itfaiye 
ekipleri güçlükle 
çalışmalarını 
sürdürürken, 
itfaiye araçlarının 
geçişi için iş

maKineierı yaraımıyıâ 
otoyol kenarındaki 
alan açıldı.
Ormanlık alan alevli 
bir şekilde yanarken 
yoğun bulut 
tabakası gözyüzünü 
kapladı. Yangının 

çıkış nedeni henüz 
netlik kazanmazken, 
kundaklama ihtimali 
üzerinde duruluyor. 
Bir görgü tanığı, 
"Birden yangın 
çıktığını gördük. 
Burası normalde 
piknik alanı 
değil, kundak
lanmış olabilir.
Jandarma 2 kişiyi 
gözaltına aldı" dedi. 
İtfaiyenin söndürme 

çaıîşmaıâı rycrguır 
biri şekilde devam 
ederken, kısmen 
kontrol altına 
alınan yangında 
zaman zaman 
su bitmesi ekiplere 
zor anlar yaşattı.

ASKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Bülent 
Torun, Demetevler’de 
patlayan borunun 
onarılması işleminin 
36 saat içerisinde 
tamamlanabileceğini 
ancak Ankara'nın 
tümüne suyun 
ulaşmasının 
36 saatten uzun süre* 
bileceğini söyledi. 
ASKİ Genep.Müdür 
Yardımcısı Bülent 
Torun ve Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi Basın 
Koordinatörü Avni 
Kavlak su kesinti
leriyle ilgili basın 
toplantısı düzenledi. 
Torun, patlayan boru
nun 50 yıllık ömrü 
olduğunu ve 25 yıl 
önce döşendiğini 
belirterek, patlayan 
beton boru hattının

Memur ‘makul’ zam isteyecek
Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Aksu, 
15 Ağustosta 
başlayacak toplu ' 
görüşmelerde, 
memurlara öncelikle 
grbv ve toplu iş 
sözleşmesi hakkı 
tanınmasını isteye
ceklerini bildirdi. 
Memurlar için 
isteyecekleri zam 
oraninın da "makul" 
olacağını söyledi. 
Aksu, yaptığı konuş
mada, memurlar 
adına yürütülecek 
toplugörüşmelerin 
15 Ağustosta 
başlayacağını hatır
latarak, bu yılki 
görüşmelerde 
öncelikle memurlara 
grev ve toplu iş 
sözleşmesi hakkı 
tanınmasını isteye
ceklerini bildirdi 
Kaynak yaratılması 
için memur 
sendikalarıyla birlik
te, yüzde 54'ü bulan

çelik borularla 
değiştirildi, onarım 
süresinin uzun 
olmasının çelik boru 
bağlantılarındaki 
kimyasalların kuru
masının beklen
mesinden kay
naklandığını anlattı. 
“Diğer hat da bir gün 
önce patladığı için 
barajlardan gelen 

kayıt dışı ekonominin 
üzerine gidilmesini 
öneren Aksu, kayıt 
dışının önlenmesiyle 
elde edilecek 
gelirin, yeni zamlar, 
yatırım ve istihdam 
olarak ülkeye 
döneceğini anlattı. 
"Memurların 
enflasyonunun 
yüzde 17 düzeyinde 
bulunduğunu" savu
nan Aksu, memurlar 
için isteyecekleri zam 
oranının "makul" 

suyu kesmek gerek
ti” diyen Torun, 
onarımın bitmesinin 
ardından Çamhdere 
ve Kurtboğazı bara
jlarından yavaş yavaş 
su vermeye başlaya
caklarını kaydetti. 
Torun, “Yüksek kot
lara suyun ulaşması 
belki 36 saati de aşa
bilir” dedi.

olacağını söyledi. 
Aksu, "Bütçe 
Kanunu'na göre 
memurlara enflasyon 
ve yüzde 4.5-6 
oranında zam 
verilmesinin öngörül 
düğünü" kaydetti.

.Türkiye'nin son 
yıllarda ortalama 
yüzde 6-7 
büyüdüğüne 
dikkati çeken 
Aksu, milli gelirdeki 
artıştan da pay 
istediklerini belirtti.

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katli, içindeki 
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: 513 24 74 Fax: 51410 21

Kurumlarvert|isintledeğerlemeoraıııyüzde1,29
Kurumlar vergisinde 
2. geçici vergi döne
minde uygulanacak 
yeniden değerleme 
oranı yüzde 1,29 
olarak tespit edildi 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının yayım
landığı Kurumlar 
Vergisi Sirkülerine gö 
re, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu uyarın
ca Maliye Bakanlığı 
nca ilan edilen 
yeniden değerleme

oranı, bu yılın 2. geçi- yüzde 1,29 olarak 
ci vergi döneminde uygulanacak.
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Tarımsal kuraklık
eylem planı 
oluşturuyor

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, kurulacak 
Tarımsal Kuraklık 
Yönetimi ile kurak
lığın risk analizlerini 
yaparak, tarımsal 
kuraklık eylem planı 
oluşturacak.
Tarımsal Kuraklıkla 
Mücadele ile 
Kuraklık Yönetimi 
Çalışmalarına İlişkin 
Usul ve Esaslar 
Hakkındaki Bakanlar 
Kurulu Karar'ı Resmi 
Gazeterde yayım
landı. Yayımlanan 
karara göre, Tarımsal 
Kuraklık Yönetimi, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı koordi
nasyonunda merkez 
ve il yönetim birim
lerinden oluşacak. 
Tarımsal Kuraklık 
Yönetimi 
Koordinasyon 
Kurulu'na bağlı 
olarak İzleme, 
Erken Uyarı ve 
Tahmin Komitesi, 
Risk Değerlendirme 
Komitesi, Veri 
Akış Birimi ve Çalış
ma Grubu 
oluşturulacak 
Tarımsal Kuraklık 
Yönetimi, kuraklığın 
etkilerini azaltmak

üzere gerekli ölçüm
lerin yapılması, 
envanter ve rasat 
bilgilerinin toplan
ması, değer
lendirilmesi, risk 
analizlerinin yapıl
ması, genel 
hidrometrik çalış
malar çerçevesinde 
su potansiyelinin 
belirlenmesi, tarım
sal kuraklık eylem 
planının yaptırılması 
ve uygulama kararı 
ile icraatların yapıl
masını sağlayacak. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Çevre ve 
Orman Bakanlığı 
ile Enerji.ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
tarımsal kuraklıkla 
mücadele 
konusunda, 
tarımsal kuraklık 
yönetimince 
öngörülen ve görev 
alanlarındaki 
konularda kısa, 
orta ve uzun dönem 
tedbirlerine yönelik 
eğitim, plan ve 
projeleri yaparak, 
kendi kurum 
öde nekleri ile 
yatırım çalışmalarını 
sürdürecek

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

7 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR
4 YILLIK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
İŞ DENEYİMİ OLAN 

BAYAN MUHASEBE 
PERSONELİ ALINACAKTIR 

TEL: (0.224) 519 01 73
T.C.
BAĞCILAR İl AN
1. AİLE MAHKEMESİ ILMI1
ESAS NO : 2005 /1009

Davacı Engin Karagüllü vekili Av. Murat Tarhan tarafından davalı 
Zılola Karagüllü aleyhine açılan evliliğin iptali davasında verilen ara 
kararı gereğince;

Kastamonu ili Taşköprü ilçesi Kızılcaören Köyü, Cilt No : 109, 
hane no 41 de nüfusa kayıtlı bulunan Şarafitdin ile Rumiya’dan olma 
BSN 47 de 04.11.1977 Samarkand Eyaleti doğumlu 33613152644 
kimlik numaralı ZILOLA KARAGÜLLÜ’NÜN Balıkpazarı Mah. Sinema 
Sok. No : 14 GEMLİK adresinde tebligat yapılmasına karar ve 
rilmiştir.

Yukarıdaki adresinde bulunduğu bildirilen davalı Zılola 
Karagüllü’nün 07.09.2007 günü saat 10.10’da yapılacak duruşmada 
hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi 
takdirde HUMK.nun 213 ve 377 maddeleri uyarınca duruşmaya yok
luğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu da dava 
dilekçesi, duruşma gün ve saati ilanın gazetede yayınlandığı tarih 
ten itibaren 7. günün sonunda davalıya tebliğ yerine kaim olmak 
Üzere ilanen tebliğ olunur. 27/06/2007 B - 4090

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
“Suyunu Boşa Harcama” 

kampanyasına su tüketiminin 
önlenmesi için siz de katılın

SATILIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
yazlık daire SATILIKTIR. 

K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21 
Diş Hekimi Özcan VURAL 

Cep : 0.536 817 21 05

KİRALIK DÜKKAN
İkinci Kordon’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır.

Cep ; 0542 593 61 5±

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİMİZDE ÛCREISİZ KESİM HİZMETİMİZVARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Okul zili yeniliklerle çalacak
15 milyon öğrenci ve 620 bin öğretmeni yeni düzenlemeler bekliyor.
Eylül ayında okul 
öncesi ile birlikte 
15 milyonu bulan 
öğrenci ve 620 
bin öğretmen için 
yeni bir maraton 
başlıyor.
Yeni dönem, birçok 
yeni uygulamayı da 
beraberinde 
getirecek.
Okul zili 17 Eylül'de 
çalacak. İlk kez okul
lu olacak minikler ise 
"okula uyum progra 
mı" çerçevesinde 
10 Eylül'de 
sıralarına oturacak. 
İlköğretimde 
önceki dönem 
başlatılan "e- kayıt" 
uygulaması sürüyor. 
İkametgah ve bölge 
adresinin temel alın 
dığı elektronik ortam
da kayıtlar, liseler 
için bu yıl 16 büyük 
ilde uygulanıyor. 
OKS'de Değişiklik 
Yeni dönemde önemli 
değişikliklerden biri 
Ortaöğretim Kurum 
lan Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Sınavı

OKS’de 1. Yerleştirme kayıtları başladı
Ortaöğretim . 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme 
Sınavı'nda (OKS) 
bir ortaöğretim 
kurumun-’ yerleş 
meye hat. kazanan 
adayların 
kayıtları başladı. 
Kayıtlar 15 Ağustos'a 
kadar sürecek. 
Mülakat ve beden 
yeterliliği sınavı ile 
öğrenci alan 
okulların ön kayıtları 
ise 8 Ağustos 
Çarşamba gününe 
kadar yapılacak. 
Adaylar en fazla

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

(OKS) sisteminde 
yaşanacak.
OKS bu yıl son kez 
uygulanacak. 
Yerine getirilen 
Seviye Belirleme 
Sınavı'na ise bu yıl 6 
ve 7. sınıf öğren çile 
ri girecek. Sistem, 
okul başarısını ön 
plana çıkaracak. 
Her dersten alınan 
not yıl sonu başarı 
ortalamasını etkileye
ceğinden, öğrencinin 
bütün derslerine 

20 okul tercihinde 
bulunacak.
Bu yıl kinci yer
leştirme için ayrı 
bir tercih işlemi

yapılmayacak. 
Kesin kayıtlardan 
sonra boş kalan 
okul kontenjanları, 
19 Ağustos'ta

ağırlık vermesi 
gerekecek. 
Testlerde yabancı 
dil soruları da 
yer alacak, 
100’lük Not Sistemi 
ve Ortak Sınav Orta 
öğretim'de geçen 
dönem başlatılan 
100'lük not sistemi, 
ilköğretimde de 
uygulanacak, 
ilköğretimde her der
sin yazılı sınavların
da en az üç soru 
sorulacak, görsel 

sanatlar, beden 
eğitimi, müzik, 
teknoloji ve tasarım 
dersleri dışındaki 
derslerden her 
dönemde en az 
bir kez ortak 
sınav yapılacak.
Medya Okuryazarlığı 
Seçmeli Ders
Geçen dönem 5 ilde 
pilot uygulaması 
yapılan "Medya Okur 
yazarlığı" dersi bu yıl 
6, 7 ve 8'inci sınıflar
da seçmeli ders 
olarak okutulacak. 
İlköğretimin dördün 
cü sınıfından başla
mak üzere karnelerde 
öğrencilerin önceki 
sınıflardaki notlarının 
yıl sonu ortalaması 
görülebilecek.
Eğitim-öğretim 
yılının birinci dönemi 
25 Ocak 2008'de 
sona erecek.
İkinci dönem 11 
Şubat 2008'de 
başlayacak.
Son ders zili ise 
13 Haziran 2008'de 
çalacak.

açıklanacak.
İkinci yerleştirme 
için başvurular, 
20-24 Ağustos 
arasında alınacak. 
Bakanlık, ikinci 
yerleştirme 
sonuçlarını 
28 Ağustos'ta 
"www.meb.gov.tr" 
internet adresinde 
açıklayacak.
İkinci yerleştirme 
sonuçlarına göre 
kesin kayıt hakkı 
kazanan adayların 
kayıtları da 
29 Ağustos-5 Eylül 
arasında yapılacak

Otomotiv pazarında 
daralma sürüyor

Türkiye otomotiv 
pazarında, 2007 yılı 
Ocak-Temmuz döne
minde binek ve hafif 
ticari araç toplam pa 
zarı, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüz 
de 23,2 oranında 
azalarak 280 bin 
659 adet olarak 
gerçekleşti.
Otomotiv Distribü 
törleri Derneği 
(ODD) tarafından 
açıklanan özet ve 
rilere göre, satışlar
da daralma Temmuz 
ayında da sürdü. 
Geçen yıl Ocak- 
Temmuz döneminde 
365 bin 497 adet 

| olan binek ve hafif 
ticari araç satışları 
bu yıl yüzde 23.2 
oranında geriledi.

Turist sayısı arttı

Temmuz'da
Türkiye'ye gelen 
turist sayısı, geçen 

yılın aynı ayına göre 
yüzde 16,5 arttı.
Kültür ve Turizm
Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Temmuz ayın
da 3 milyon 624 bin 

Bu yıl 7 aylık dönem 
de toplam 280 bin 
659 adet araç satıldı. 
2007 yılı Ocak- 
Temmuz döneminde 
binek otomobil 
satışları geçen yılın 
aynı dönemine 
oranla yüzde 24,9 
azalarak 167 bin 377 
adet olarak gerçek
leşirken, hafif 
ticari araç satışları 
da geçen yıla 
oranla yüzde 20,6 
gerileyerek 
113 bin 282 
adede düştü.
Geçen ay 28 bin 
246 adedi binek, 
19 bin 244 adedi 
hafif ticari olmak 
üzere toplam 
47 bin 490 adet 
araç satıldı.

261 yabancı 
turist geldi. 
Türkiye'ye en çok 
turist gönderen 
ülkeler, sırasıyla 
Almanya, Rusya, 
İngiltere, Hollanda, 
Fransa, Belçika, 
Avusturya ve İran 
oldu

KRŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR
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Meslek Yüksek Okulları 4 yıl oluyor YURTKUR’a başvuranlar burs alacak
Yükseköğretim 
Kurulu, Genel Kurul 
Toplantısında; Afyon 
Kocatepe, Batman, 
Cumhuriyet, 
Dumlupınar, Düzce, 
Fırat, Karabük, Kara 
deniz Teknik, Kırklar 
eli, Kocaeli, Mersin, 
Muğla, Pamukkale, 
Sakarya, Selçuk, Sü 
leyman Demirel Üni 
versiteleri ile Gebze 
Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü bünyesin 
de bulunan Teknik 
Eğitim Fakültelerinin, 
Uygulamalı Teknik 
Bilimler Fakültesine 
dönüştürülmesine, 
Çankırı Karatekin, 
Ege, Gaziantep ve 
Uludağ Üniversiteleri 
bünyesinde Uygula 
malı Teknik Bilimler 
Fakülteleri kurulma 
sına, Gazi Üniversite
si ve Marmara Üniver 
siteleri bünyesinde 
yer alan Teknik 
Eğitim Fakültelerinin, 
meslek liselerinin 
öğretmen ihtiyacını 
karşılamak üzere 
eğitimine devam 
etmesine ve bu iki 
üniversitede, Teknik 
Eğitim Fakültelerinin 
yanında, Uygulamalı 
Teknik Bilimler 
Fakültelerinin kurul

masına karar verdi. 
Böylece, 23 üniver
sitede Uygulamalı 
Teknik Bilimler Fakül 
fesinin kurulması ve 
iki üniversitedeki Tek 
nik Eğitim Fakültesi 
nin işlevini sürdür 
mesi kararlaştırıldı. 
Hazırlığı 2 yıldan beri 
devam eden ve gerek 
çesi, YÖK tarafından 
Şubat 2007’de yayım
lanan “Türkiye’nin 
Yükseköğretim Stra 
tejisi” raporunda açık 
lanan çalışma, mes 
lek lisesi çıkışlılara, 
alanlarının devamı 
niteliğinde 4 yıllık 
lisans programların
da okuma imkanı 
verecegı gibi; onu 
sans düzeyinde eği 
tim yapan MYO çıkış 

lılara, 2+2 ( lisans 
tamamlama) fırsatı 
da getirecek.
Uygulamalı Teknik 
Bilimler Fakülteleri, 
iş dünyasının talep
lerine uygun nitelikte, 
lisans düzeyinde 
eleman yetiştirmek 
üze re, uygulama 
ağırlıklı eğitim 
yapacak.
Halen teknik eğitim 
fakültesi olarak 
eğitim yapan 
kurumların 
yeni yapıya 
dönüştürülmeleri ve 
bunlara ilave olarak, 
aynı isimle 6 yeni 
fakültenin açılması, 
ilgili kararın 

yasalaşmasından 
sonra gerçekleşeceği 
bildirildi.

Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (YURTKUR) 
Genel Müdürü Haşan 
Albayrak, YURT 
KUR'a başvuran her 
öğrencinin ya burs 
ya da öğrenim kre
disi alacağını belir 
terek, "Ona bağlı ola 
rak katkı kredisini de 
mutlaka alacak" dedi. 
Albayrak, üniversite 
gençliğinin problem
lerinin herkes tarafın
dan bilindiğini, söz 
konusu sorunların 
seçim öncesi siyasi 
partilerin seçim bil 
dirgelerinde de yer 
aldığını, bildirgeler 
deki yurt ve burslarla

Tıpta yan dal eğilimi giriş sınavı 20 Ekim’de
Uzman tabiplerin 
daha ileri seviyede 
yapacakları yan dal 
eğitimi için üç ana 
dalda açılan ve 20 
Ekimde yapılacak 
Yan Dal Eğitimi Giriş 
Sınavı için başvuru
ların, 24 Eylül-1 Ekim 
tarihleri arasında ya 
pılabileceği bildirildi. 
TURseRogretım 
Kurulu Öğrenci 
Seçme ve Yerleş 

ilgili konuların 
üniversite gençliğinin 
önemsendiğini gös
terdiğini ifade etti. 
2003'de 443 bin 
öğrencinin öğrenim 
kredisinden fayda
landığını, bugün ise 
yüksek öğrenime 
devam eden yaklaşık 
765 bin öğrencinin 
burs ya da öğrenim 
kredisi kazandığını 
ifade eden Albayrak, 
"YURTKUR’a başvu
ran her öğrenci ya 
burs ya da öğrenim 
kredisi alacak. Ona 
bağlı olarak katkı 
kredisini de mutlaka 
alacak" dedi.
Haşan Albayrak, 

tirme Merkezi Başkan 
lığından yapılan 
yazılı açıklamada, 
Yan Dal Eğitimi Giriş 
Sınavı Yönetmeliği ile 
Tıpta Uzmanlık Tüzü 
ğü hükümlerine göre, 
uzman tabip olan
ların daha ileri sevi 
yede yapacakları yan 
dal uzmanlık eğitimi 
giriş sınavlarının 
ÖSYM tarafından 
yapılacağı kaydedildi. 

yurtlarda öğrenci 
yerleşimiyle ilgili 
sorun olup olmadığı
na ilişkin bir soru 
üzerine, "Gerçeği 
söylemek lazım. 
Sorun var. Şimdi 
bu sorunu 39 
ildeki 39 projeyle 
çözmeye çalışı 
yoruz." dedi.
Haşan Albayrak, 
yurtlarda kalan 
öğrencilere verilen 
beslenme katkı 
yardımını yüzde 500 
artışla 3 YTL'ye çıkar 
dıklarını ve geçen 
yılın Ocak ayından 
itibaren öğrencilere 
sabah kahvaltısı 
verildiğini söyledi.

Söz konusu 
yönetmelik uyarınca 
Yan Dal Eğitimi 
Giriş Sınavı'nın, 
iç hastalıkları, 
çocuk sağlığı ve 
hastalıkları ile 
genel cerrahi ana 
dallarında 
20 Ekim cumartesi 
günü Ankara'da 
yapılmasının 
kararlaştırıldığı 
bildirildi

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ
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Fenerbahçe 49 yıllık 
rekabette zirvede

TBL’de fikstür belli oldu

Turkcell Süper 
Lig'de 50. sezon 
10 Ağustos Cuma 
günü İstanbul 
Atatürk Olimpiyat 
Stadı'nda yapılacak 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyespor- 
Fenerbahçe 
maçıyla açılırken, 
1959 yılında 
başlayan Birinci 
Lig'de, şimçliye 
kadar 49 sezonda 
64 farklı takım 
mücadele etti.
Fenerbahçe, geride 
kalan 49 sezon 
göz önüne alınarak 
yapılan değer
lendirmede, 
puan cetvelinde 
zirveye oturdu. 
Sarı-lacivertlîler, 
oynadığı bin 596 lig 
maçında 2 bin 657 
puan toplayarak, 
Birinci Lig'in en 
çok puan toplayan 
ekibi olurken, 
ezeli rakibi 
Galatasaray'ın 
5 puan önünde 

ı yer aidi. Galatasaray 
ise bin 596 maçta 
toplam 2 bin 652 
puan elde etti.

Puan sıralamasında 
Beşiktaş 2 bin 568 
puanla 3., 
Trabzonspor ise bin 
768 puanla 4. sırada 
yer aldı.
Birinci Futbol 
Ligi'nin 49 yıllık 
geçmişinde en çok 
gol atan takım unva 
mna da Fenerbahçe 
sahip oldu.
Sarı-lacivertliler, 
toplam 2 bin 776 gol 
kaydederken, Galata 
saray ise sadece 6 
gol geriden 2 bin 
mCgüi'ıffer ezeıi rak
ibini izledi. Beşik 
taş'ın gol sayısı ise 
2 bin 543.
Ligin son 5 sezonun

da da Fenerbahçe 
1. sırada yer aldı. 
Sarı-lacivertliler, 
son 5 sezonda 
yapılan lig 
maçları göz önüne 
alındığında 358 
puan toplayıp, ezeli 
rakibi Galatasaray'ı 
12 puan geride 
bıraktı.
Birinci Lig'de 
geride kalan 49 
sezonda toplam 
27 bin 792 karşılaş
ma oynandı.
Bu karşılaşmalarda 

iTriııi ö'bV'gaıı'dıyet,' 
8 bin 72 de 
beraberlik elde 
edilirken, toplam 33 
bin 657 gol atıldı.

Beko Basketbol 
Ligi'nde 2007-2008 
sezonu fikstürü 
İstanbul'da 
belirlendi.
16 takımın mücadele 
edeceği Beko 
Basketbol Ligi'nde 
yeni sezon 
12-14 Ekim tarih
lerinde başlayacak. 
Ligde normal 
sezon 26-27 Nisan 

2008 tarihlerindeki 
maçlarla sona 
erecek.
Ligde play-off müs
abakaları ise 2 
Mayıs-11 Haziran 
2008 tarihleri arasın
da yapılacak.
Beko Basketbol 
Ligi'nde Türkiye 
Kupası grup eleme 
maçları 1-7 Ekim 
2007, final grubu 
karşılaşmaları ise 8- 
10 Şubat 2008 tarih
leri arasında 
yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı 
Kupası mücadelesi 
10 Ekim 2007 
Çarşamba günü 
geçen sezonun lig 
şampiyonu

L—____

Gregory Efes Pilsen’de

Fenerbahçe Ülker ile 
Türkiye Kupası'nın 
sahibi Efes Pilsen

Casa TED 
Ankara Kol. 
''Beko AH Star*'

arasında yapılacak. 
Ligde ilk haftanın 
maç programı şöyle: 
Fenerbahçe Ülker - 
OYAK Renault 
Darüşşafaka - 
Antalya B.BId.
TTNet Beykoz - 
Mutlu Akü Selçuk Ü. 
G.Saray C. Crown- 
Bandırma Banvitspor 
Türk Telekom - 
Beşiktaş Cola Turka 
Antalya Kepez 
Belediyesi -. 
Efes Pilsen 
Mersin B.
Bld. - Alpella 
Pınar Karşıyaka - 

organizasyonu ise 
22-23 Mart 2008 
tarihlerinde yapıla
cak. İki devreli lig 
usulüne göre oyna 
nacak normal sezonu 
ilk 8 içinde tamam
layan takımlar play- 
off maçları oyna
maya hak kazanacak. 
9, 10, 11, 12, 13 

ve 14. sırada yer 
alacak takımlar 
ise sezonu tamam
lamış olacak.
Ligde 15 ve 16. 
sırayı alacak son iki 
takım ise İkinci 
Lig'e düşecek.

Amokachi teknik direktör oldu
Beşiktaş'ın eski 
golcüsü aniel 
Amokachi, Nijerya 
Birinci Ligi takım
larından Enyimba'nın 
yeni teknik direktörü 
oldu. NijeryalI futbol
cunun, Enyimba'yı 
Belçikalı teknik 
direktör Maurice 
Çooreman ile 
birlikte çalıştıracağı 
bildirildi.
1996 yılında 
Beşiktaş'a gelen ve 
forma giydiği 3 yıl 
boyunca birçok gole 
imza atan NijeryalI 
futbolcunun, 
Enyimba'yı Belçikalı 
teknik direktör 
Maurice Çooreman 
ile birlikte çalıştıra
cağı bildirildi. 
Amokachi'nin yeni 
takımıyla kaç yıllık 
sözleşme imzaladığı 
açıklanmadı. 34 
yaşındaki eski futbol
cunun yardımcılığını 
yapacak Belçikalı 
Çooreman, 1998

yılında Belçika Ligi 
takımlarından Aalst'ı 
çalıştırırken şike yap
tığı gerekçesiyle 
ülkesinde ömür boyu 
futboldan men 
edilmişti.
Beşiktaş'a 1996 yılın
da Everton'dan 1 
milyon 750 bin 
Sterlin bedelle 
katılan Amokachi, 3 
yıl boyunca siyah- 

beyazlı formayı 
giydi». 77 kez 
Beşiktaş formasını 
giyerek o dönem 
için Beşiktaş'ta en 
çok forma giyen 
yabancı oyuncu 
rekorunu kıran 
Amokachi, Türkiye 
ve Avrupa'da toplam 
94 resmi maç 
yapmış ve 60 
gol kaydetmişti.

Efes Pilsen, 
ABD'li oyuncu 
Kenny Gregory ile 
anlaştı. Lacivert- 
beyazlıların, 29 
yaşında ve 1.97 
metre boyundaki 
forvet mevkisinde 
görev yapan ABD'li 
oyuncuyla bir 
yıllık sözleşme 
imzaladığı 
açıklandı...
Kansas Üniversite- 
si'nden 2001 yılında 
mezun olan 
Gregory, sırasıyla 
Greenville, Chester 
Jets ve İtalyan Ligi 
takımlarından 
Pavia'da forma giydi. 
2005-2006 Sezonun
da Fransa'nın Le 
Mans takımına trans
fer olan ABD'li oyun
cu burada da iki 
sezon görev yaptı. 
Le Mans ile 2005-

GEMİİK SİNEMA GÜN1ÜÖÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
SÜREK 3 12.00 - 14.15 - 16.15
BEN SANA SÖYLEMİŞTİM 14.15- 20.30

2006 sezonunda 
Fransa Ligi şampi 
yonluğu yaşayan 
Gregory, Avrupa 
Ligi’nde geçtiğimiz 
sezon 14 karşılaşma
da 33 dakika, 14.9 
sayı, 5.4 ribaunt ve 

2.2 asist ortala
malarını tuttururken, 
Fransa Ligi'nde de 
27 karşılaşmada 30.9 
dakika, 16.5 sayı ve 
4.9 ribaunt ortala
maları ile mücadele 
etti.

‘Gemlik Körfez’ internette mgemlikkorlezgazetesi.com Gemlik ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

gemlikkorlezgazetesi.com
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Çocuğunuz oyunla güçlensin
Oyun içinde yapılan 
koşma, atlama, sıçra
ma gibi sportif aktivi 
telerin, çocuğun geli 
şim sürecine olumlu 
etki sağlayarak, meta 
bolizmasını güçlen 
dirdiği bildirildi.
Çukurova Üniversite
si Eğitim Fakültesi 
İlköğretim Bölüm 
Başkanı Prof. Dr.
Yaşare Aktaş Arnas, 
gelişim çağındaki 
çocuklarda oyunun, 
metabolizmayı 
güçlendiren en önem 
li etkenlerden biri 
olduğunu ifade etti. 
Arnas, çocuklardaki 
boy uzunluğu ve 
vücut ağırlığı gibi 
özelliklerin ölçülebilir 
artışlar olduğuna 
dikkati çekerken,

Betilerdeki değişiklik kanserin habercisi
Doğuştan var olan 
benlerin, zaman 
içerisinde yapısında, 
renginde ve şeklinde 
değişiklik göstermesi 
durumunda, kanserin 
habercisi olabileceği 
belirtildi. • y 
Ufuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dr. Rıdvan 
Ege Hastanesi 
Dermatoloji Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Aysel Gürler, 
deride benlere 
bağlı görülen ağır 
kanser hastaları ile

gelişmenin ise 
büyüyen bir orga 
nizmanın dokularının 
yapısında ve biyo 
kimyasal bileşiminde 
oluşan değişiklikler, 
sonucu olgulaşması 
şeklinde tanım
landığını kaydetti. 
Oyunun, çocuklar 
için en doğal gelişim 
ve en aktif öğrenme 
ortamı olduğunu 

son yıllarda 
geçmişe oranla 
sık karşılaştıklarını 
söyledi.
Gürler, küresel ısın
ma, ozon tabakasının 
delinmesiyle birlikte 
güneş ışınlarının 
yan etkilerinin art
ması ve sağlıksız 
bronzlaşma 
nedeniyle özellikle 
tatil sonrasında 
çeşitli lekeler ve 
benler oluşabildiğini 
kaydetti.
Benlerin, güneşin 

belirten Arnas, 
şunları söyledi: 
"Oyun içinde yapılan 
koşma, atlama, 
sıçrama gibi sportif 
aktiviteler, dolaşım, 
solunum, sindirim 
ve boşaltım sistem
lerine olumlu etki 
sağlayarak, metabo
lizmayı güçlendirir. 
Ayrıca oyun sırasın
da tekrarlanan 

etkisiyle sayılarının 
artabileceğine ve 
yapılarının bozula- 
bileceğine işaret 
eden Gürler, 
"Bilhassa cildin 
güneş gören yer
lerinde, tatil sonrası 
gelişen benler diye 
fât? ı:f öcfıîo fi ıVâ'rS v'öYö'ıT- 
gi veya siyah lekeler 
görülebilir" dedi. 
Gürler, "bunların 
mutlaka kansere 
dönüşme riski 
taşıdığını söylemenin 
doğru olmayacağını" 

hareketler çocukların, 
kas gelişimini de 
hızlandırır. Çocuk
ların oyunlar 
sırasında yaptıkları 
bu tür hareketler, 
metabolizmayı 
güçlendirici etkisinin 
yanı sıra, büyük kas 
motor gelişini de 
destekler. Çocuklar 
dada sağlıklı bir 
bünyeye kavuşur 
ve normal bir 
gelişim süreci 
gösterir." 
Arnas, oyun oyna
manın çocuklar için 
yaşamı öğrenme 
aracı olduğunu vur
gulayarak, "Çocuklar 
oyun oynayarak hem 
sağlıklı kalır hem de 
fiziksel gelişimlerini 
tamamlarlar" dedi.

vurgulayarak, 
oluşan ben ve 
lekelerin uzmanlar 
tarafından 
kontrol edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Vücudunda yaygın 
olarak doğumsal ya 
da sonradan olma 
çö'ıV dayıda ueıîı' uı'dY 
kişilerin, tatile çık
madan önce, derma- 
toloğa gitmesi ve 
hekimin tavsiyesi 
doğrultusunda 
güneşlenmesi 
gerektiğini söyledi

Yüksek nem
kulaktan vuruyor
Yüksek nemin yol 
açtığı terlemenin, 
gerekli duyarlılık 
gösterilmeyip, 
önlem alınmadığı 
takdirde kulak 
hastalıklarını 
tetikleyerek işitme 
kayıplarına neden 
olabileceği bildirildi. 
Çukurova Üniver
sitesi (ÇÜ) Tıp 
Fakültesi Kulak 
Burun Boğaz Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. 
Barlas Aydoğan, 
yaptığı açıklamada, 
yaz aylarıyla birlikte 
en önemli sorun 
olan nemin, özellikle 
hassas olan dış 
kulakta sorunlara 
yol açarak işitme 
kayıpları ve önemli 
hastalıkları 
beraberinde getire
bileceğini söyledi. 
Dış kulak cildinin 
çok hassas 
olduğunu ve çabuk 
tahriş olabildiğini 
hatırlatan Aydoğan, 
"Dış kulakta en ufak 
kaşıntı dahi enfek
siyonu kolaylaştırıcı 
faktör oluyor" dedi. 
Yapısı itibariyle 
nemin dış kulakta 
kolayca toplanabile
ceğini anlatan

Aydoğan, şöyle 
konuştu: "Özellikle 
yaz aylarıyla birlikte 
terleme de doğal 
olarak artar. Ter 
kulak içinde saklan
abilir. Oluşan nem, 
dış kulakta mikroor
ganizmaların kolay 
ve hızlı bir şekilde 
üremesini sağlar. 
Nem, bu bölgede 
kaşıntıya yol açar. 
Kaşıntı ise dış 
kulakta zedelen
meyi, beraberinde 
ise mantar 
oluşumunu tetikler. 
Nemle birlikte dış 
kulakta oluşacak 
mikrobik iltihaplan
malar, ilerleyen gün
lerde işitme kayıpları 
gibi önemli kulak 
rahatsızlıklarını 
beraberinde 
getirir."

E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5-14 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 -n 74
Halk Kütüphane 51313 53 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

1— 
i

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savci Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28kg

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
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

|—1 HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

B BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

R 
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

I 1 AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
8 Ağustos 2007 Çarşamba 

SENA ECZANESİ 
D. Subaşı Mh. Ş. Mehmetçik Sok. 

Tel: 513 01 02 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2822 

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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ÖZEL R VK€NT İIKÖGRCTİM 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

_II I İMİ 171 İN Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, 
UMILUIVIUZ.UIM 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, 
ÖrDFNCİl FR Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,özgüveni tamdır.
OGRENGILcK ^er yertje ve |ıer 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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz
Tel: 513 50 84

Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.
Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 

Umurbey Pajabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.k12.tr

Sucunuzu re toprağımızı Kaybediyoruz Google, Iphone’ 
rakip oluyor

Türkiye’de son 
40 yılda Van 
Göiü'nün 3 katı, 
Türkiye'nin en büyük 
tatlı su gölü olan 
Beyşehir Göiü'nün 
25 katı oranında 
sulak alan yok 
olurken, kara 
yüzeyinin yüzde 
90'ında çeşitli şid
detlerde erozyon 
görülüyor ve verimli 
topraklar da hızla 
kaybediliyor.
Doğal Hayatı Koruma 
Vakfı-Türkiye ve 
TEMA'dan alınan 
bilgilere göre, 
küresel ısınma ve 
bilinçsiz tarımsal 
sulama yüzünden 
Türkiye’nin sulak 
alanları ve birbirini 
tetikleyen sorunlar 
yüzünden verimli 
toprakları 
kaybediliyor.

Son 40 yıl ele 
alındığında 
2,5 milyon hektarlık 
sulak alanın yarısı 
çeşitli nedenlerle 
yok oldu. Bazıları 
sinek üreten bataklık 
olduğu gerekçesiyle 
kurutuldu, bazıları 
besleyen kaynakları 
nın üzerine baraj ve 
gölet kurulması 

nedeniyle kurudu, 
birçoğu da tarımsal 
sulamaya esir düşe 
rek haritadan silindi. 
Türkiye'de kaybe
dilen sulak 
alanların boyutu 
küçümsenmeyecek 
kadar büyük...
Yaklaşık 1 milyon 
250 bin hektarlık 
kuruyan alan,

Marmara Denizi'nin 
yüzölçümüne 
eşit. Sözkonusu 
kaybın Van Göiü'nün 
3 katı, Türkiye'nin 
en büyük tatlı su 
gölü olan 
Beyşehir Göiü'nün 
25 katı, ülkenin 
en önemli 
göllerinden olan 
Tuz Göiü'nün 
ise 9 katından 

fazla olması 
dikkat çekiyor. 
10 yıl önce 
260 bin hektar 
olan Tuz 
Göiü'nün alanı 
bugün 130 bin 
hektara düşerken, 
giderek suyu 
azalan Beyşehir 
Göiü'nün önlem 
alınmazsa 3-5 yıl 
içinde bataklık 
haline geleceği 
belirtiliyor.

İnternetin en büyük 
arama moturu 
olan Google, cep 
telefonu sektörüne 
de el attı.
Google, bunun 
için dünya devleri 
ile bağlantı kurdu.
Vodafone, LG ve 
Samsung ile 
görüşen şirket, 
Google Phone’u 
2008’in ilk 

çeyreğinde piyasaya 
sürecek. İnternet .
bağlantılı cep tele
fonlarının reklam 
piyasası 275 milyon 
dolar değerinde.
2010 yılında bu 
sayının 2.2 milyar ı 
dolara çıkması 
bekleniyor. Google 
Phone, Apple’m 
çıkardığı iPhone’a j 
rakip olacak.

Cehennem sıcakları geliyor
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan yazılı 
açıklamada, hava 
sıcaklığının, kuzey 
kesimlerde Ağustos 
ayı normalleri 
civarında, güney 
ve iç kesimlerde ise 
normallerin üzerinde 
seyrettiği belirtilerek, 
sıcaklık değerlerinin, 
Marmara ve 
Karadeniz kıyılarında 
28-30, Güneydoğu 
Anadolu ile iç

kesimlerde 
36-39, Güney Ege 
ve Akdeniz'de de 
33-35 derece civarın
da olduğu ifade 
edildi.
GÜNEY KESİMLERDE 
SICAKLIK 39 
DERECEYE 
VARACAK
Hava sıcaklığının, 
bugün kuzey kesim
lerde 2-4 derece aza
lacağı kaydedilen 
açıklamada, güney 
kesimlerde önemli bir 
değişiklik beklen-

mediği belirtildi. 
Açıklamada, şunlar 
kaydedildi:
'7-9 Ağustos 2007 
tarihleri arasında 
hava sıcaklığı kuzey 
kesimlerde mevsim 
normalleri civarında 
güney kesimlerde 
mevsim normallerinin 
üstünde seyredecek. 
Sıcaklık değerleri 
kuzey kesimlerde 
29-31, iç kesimlerde 
33-34, güney 
kesimlerde 36-39 
dereceler civarında

olacağı tahmin 
ediliyor.
SICAKLIK, 
MEVSİM 
NORMALLERİNİN 
6-8 DERECE . 
ÜZERİNDE 
10-15 Ağustos 2007 
tarihlerinde arasında 
hava sıcaklığı güney 
ve iç kesimlerde 
artarak, mevsim 
normallerinin 6-8 
derece üzerinde 
seyredecek.
Kuzey kesimlerinde 
33-35, iç

kesimlerde 
35-37, güney 
kesimlerde 38-42 
derecelerde 
bekleniyor.' 
Kuzey kesimlerde 
görülecek yerel 
sağanak yağışlar

dışında, yurdun 
iç ve batı

kesimlerinde 
önemli 
sayılabilecek 
düzeyde yağış 
beklenmediği 
ifade edildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www;gem

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Kıraç, 
Gemlik’e 

geliyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, mer 
kez ilçelerde düzenlediği 'Yeşil-Be 
yaz" halk konserleri başlıyor.
Kıraç, 18 Ağustos’ta Gemlikli hay 
ran Iarıyla buluşacak. Sayfa 4’de

Küçük Kumla Belediyesi’nce özelleştirilip halk plajı yapılacaktı

Kumla sahillerinin kiralanmasına izin yok
Küçük Kumla sahillerinin bir bölümünü özelleş 

' tirerek, plaj yapımı amacıyla kiraya vermek için ihaleye 
çıkaran Belediye Başkanı Eşref Güre, gerekli yasal 
izinlerin alınmaması nedeniyle ihaleyi durdurdu. 
Mevsimin sona gelinmesi nedeniyle de özelleştirme işi 
gelecek yaza bırakıldı. Başkan Güre “Amaçımız sahil
lerin ihale yoluyla kiraya verilerek belediyenin hem 
gelir elde etmesi, hem de sahillerin temizliği konusun
da çözüm olmasıydı” dedi. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ertuğrul Yalçınbayır’dan öğütler..
AKP eski Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçın 

bayır, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan 
çizik yiyerek yeni dönemde milletveki seçile
meyenlerden..

Yalçın bayır ile dostluğumuz 1970’li yıllara 
dayanır.

Av. Ertuğrul Yalçınbayar, Av. Ali Arabacı ve 
Av. Yahya Şimşek..

Ortak Avukatlık Bürosu’nun üç genç hukuk 
çusu...

Büroları Heykel’deki Milli Eğitim Müdürlüğü 
nün yanındaydı.

Üçü de CHP İl Yönetimde görevli aktif poli- 
| tikacılardı.________________ Devamı sayfa 5’de

GOOD^YEAR
12 R 22,5 'da BÜYÜK KAMPANYA

Fulda Regio Control (Düz) 470.00 YTL
Fulda Regio Force (Kar) 504.00 YTL
Fulda Varto Control (Düz) 499.00 YTL
Fulda Varto Force (Kar) 528.00 YTL

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

Açık bırakılan kapıdan giren hırsız para ve anahtarları aldı
Açık bırakılan balkon kapısından içeri girdi. Ne var ne yok götürdü. 2’de

Oyuncak 
motosiklet 
ayağından 

kayınca 
balkondan 

düştü
Bursa'da 4 yaşında
ki bir kız çocuğu, 
3. kattaki evinin 
balkonundan düşe 
rek hayatını kaybet
ti. Balkonda moto
sikletin üzerinde du 
ran küçük Melike, 
oyuncağın ayağın
dan kayması sonu 
cu aşağıya düştü. 
Haberi sayfa 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemiikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kumlalı yazlıkçı ve esnaftan TEDAŞ’a tepki
Berkay KARABULUT
Küçük Kumla'da yaz 
aylarında aşırı yüklen* 
me sonucu patlayan 
trafoların yarattığı 
elektrik kesintile rine 
geçici çözüm amacıyla 
toprağın al tında bulu
nan elektrik kablo
larının bir kısmı mn 
bakım ve onarım 
amacıyla yüzeye 
çıkarılmasına çevre 
esnafı tepki gösterdi. 
TEDAŞ'ın geçtiğimiz 
yıl geçici çözüm ola 
rak 100 metreye yakın 
kabloyu yüzeye 
çıkardığını belirten 
çevre esnafı, bu kab 
loların gerekli önlem
lerin alınarak toprak 
altına alınmadan bir 

bölüm kabloyu yeni 
den dışarı çıkarmasın 
dan dolayı TEDAŞ 
yetkililerini ihmalkarlık 
yaptığını iddia ettiler. 
Çevre esnafı konuyla 
ilgili gazetemize yap
tıkları açıklamada; 
"3 yıl' önce yer altına 
standartların dışında 
döşenen kablolar aşırı 
yüklenme sonucunda 
patlamaktaydı.
Yaşanan elektrik 
kesintilerinin ardından 
bir miktar kablonun 
geçici olarak dışarı 
alınacağı duyurulmuş
tu. Bir yıldan fazladır 
dışarıda duran kablo-, 
lar, kordondaki 
yürüyüşlerin de 
kaldırımları kullanan,

denize girmek için 
plaja giden ve çay 
bahçelerine gir mek 
isteyen halka büyük 
eziyet yaşatıyor. 100 
metre boyundaki 
kablolara her gün 
genç yaşlı bir çok kişi 

takılarak düşüyor. 
Engelli vatandaşlar 
ve çocuklu aileler 
kablolardan geçerken 
zorlanıyorlar.
Kabloların dış 
yalıtımının yıpranması 
sonucu, üzerlerine

basılması elektrik 
çarpmalarında 
neden olabilir. 
TEDAŞ’a konuyu 
sözlü olarak beyan 
etmemize karşın 
hiç bir cevap ala
madık. Halkımız

da bu durumdan 
şikayetçi. TEDAŞ’ı 
göreve çağırıyor 
ve bu yanlışın bir 
an önce çözüme 
kavuşturulmasını 
istiyoruz" şeklinde 
konuştular.

f^WK-NRAUKlÜXOI|İRELH 
jŞIJ GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK ve DEĞERLEME HİZMETLERİ VERİLİR 
baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com

SIFIR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri___________

www.baytasinsaat.com 
Tel: 513 42 21 Fax^13 17 94

İKİNCİ EL DAİRELER
SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 

Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmanı'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2
Y SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2 
•Z SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2

KİRALIK Dairex Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2

KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
■Z KİRALIK İşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

Açık bırakılan 
kapıdan giren 
hırsız para ve 

anahtarları
alıp

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir evin 
açık bırakılan 
balkon kapısından 
içeriye giren 
hırsız 4 adet cep 
telefonu, 400 YTL, 
kredi kartı, işyeri 
ve evin anahtarını 
alarak kaçtı. 
Alınan bilgiye 
göre, Sırameşeler 
Mahallesi Çınar 
Sitesi'nde Ali 
Kasapoğlu'nun 
(57) gece açık

kaçtı
bırakılan balkon 
kapısından 
içeriye giren 
kimliği belirsiz kişi, 
4 adet cep 
telefonu, sürücü 
belgesi, 
400 YTL’si, kredi 
kartı, ev ve iş yeri 
anahtarlarıyla 
100 ABD Dolarını 
alarak kaçtı.
Sabah uyandığında 
soyulduğunu 
anlayan ev sahibi, 
polise şikayette 
bulundu.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Anasınıfları, 1.2.3. ncü sınıflar haftada 6 Saat 
4.5.6.7 sınıflar haftada 8 Saat 

2007-2008 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

w®
Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, 

OKULUMUZUN ca»a ayak uydurmasını bilir,Yeniliklere açıktır, yenilikleri alır ve hayata geçirir,Süreç odaklıdır,Paylaşımcıdır, başarıyı, mutluluğu, 
YFTİSTİRHİĞİ * sevgiyi, hüznü, acıyı paylaşmayı bilir.Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır,Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
T El ıç ı ınuıuı sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,Özgüveni tamdır. ■
ÖĞRENCİLER 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

Deneyimli 
kadromuz ve 

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sizlere en yakın 
-özel okuluz

Tel: 513 50 84
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Ornarıg?’! Yolu 2. Km 
Umurbey Payabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.kl2.tr

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.aykentilkogretim.kl2.tr
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Küçük Kumla Belediyesi’nce özelleştirilip halk plajı yapılacaktı

Kumla sahillerinin
kiralanmasına izin yok

Küçük Kumla sahillerinin bir bölümünü özelleştirerek, plaj yapımı 
amacıyla kiraya vermek için ihaleye çıkaran Belediye Başkanı Eşref Güre, 
gerekli yasal izinlerin alınmaması nedeniyle ihaleyi durdurdu. Mevsimin 
sona gelinmesi nedeniyle de özelleştirme işi gelecek yaza bırakıldı.

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Berkay KARABULUT

Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre'nin 
geçtiğimiz günlerde 
ihale yoluyla Halk 
Plajı yapılması için 
kiraya vermek 
istediği sahillerin 
özelleştirme çabaları, 
gerekli yasal izinlerin 
alınamadığı için dur
durulduğu öğrenildi. 
Belediye gelirlerinin 
bir kısmının 
Büyükşehir'e 
geçmesinden sonra 
maddi olarak sıkıntı 
yaşayan Küçük 
Kumla Belediyesi'nde 
alternatif çözüm 
arayışlarına giren 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, Ege ve 
Akdeniz kıyılarında 
olduğu gibi sahillerin 
ihale yoluyla kiraya 
verilerek belediyenin 
hem maddi yönden 
gelir elde edebile
ceği, hem de 
belediyenin kendi 
imkanlarıyla 
yapmakta zorlandığı 
sahillerin temizliği 
konusuna çözüm 
olacağı amacı

güdülüyorduk 
Bu amaçla bir süre 
önce Kumla'da sahil
lerinde belirli yüzöl 
çümleri geçmeyecek 
şekilde 6 ayrı yer 
saptandı. Bu böl
gelerin özel sektör
lere birer yıllık sürey 
le kiralanması için 
ihale açıldı.
YASAL DÜZENLEME 
YAPILMADI 
İhale için gerekli

yasal düzenlemelerin 
tamamlanmasından 
dolayı ihale ileri 
bir tarihe ertelendi. 
Gerekli yasal düzen
lemelerin alınmadan 
yapılan ihale 
girişimlerinin boşa 
çıkması ve yaz 
döneminin de yavaş 
yavaş sonuna gelin
mesiyle sahillerin 
kiraya verilme 
düşüncesi şimdilik

rafa kaldırıldı.
Öte yandan 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
sahillerin kiraya 
verilmesine sıcak 
bakmadığı belirtilir 
ken, önümüzdeki 
yaz sezonunda 
Kumla sahillerinin 
kiralama işleminin 
mümkün olamaya
cağı görüşü ağırlık 
kazandığı belirtiliyor.

Görevi başında ölen polisin ailesi 
için yardım kampanyası başlatıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde 
görevde iken 
geçirdiği kalp krizi 
sonucu vefat eden 
polis memuru 
Süleyman Alkan'ın 
ailesine yardım 
kampanyası 
düzenlendi.
15 Temmuz 2007 tari
hinde görev başında 
kalp krizi geçirerek 
hayatını kaybeden 
Süleyman Alkan'ın 
geride kalan eşi ve 
4 ile 10 yaşındaki 2 
çocuğu ile kanserli 
olduğu öğrenilen

babası ve engelli bir 
kardeşinin olduğu 
belirtilirken, ailesinin 
de ekonomik sıkıntı 
içinde yaşadığı, du 
rumlarının kötü 
olmasından dolayı 
Gemlik Kaymakamlığı 
tarafından yardım 
kampanyası başlatıl 
dı. Vakıfbank Gemlik 
Şubesi’nde Kayma 
kam Mehmet Baygül 
başkanlığındaki 
komite adına 
hesap açtırıldığı 
bildirilirken, yardım 
komitesinde ayrıca . 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut,

Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Mal Müdürü İbrahim 
Bırnı, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt ile Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan bulunuyor. 
Kişi ve kurumlarca 
yapılacak 
yardım tutarının 
Vakıflar Bankası 
Gemlik Şubesi 
00158007287440150

nolu hesaba yatırı 
larak dekontunun 
Kaymakamlığa gön
derilmesi istendi.

Medya sınavı!....
Medya aynadır. Seçim öncesinde tır

mandırılmış olan laik-anti laik ayrışması da 
olduğu gibi basına yansıdı.

Açık olarak AKP yanlısı gazeteler dışında 
tüm basının habercilik açısından tarafsız 
lığını koruduğunu, en azından korumaya 
çalıştığını söyleyemeyiz..

AKP yanlısı yayın organlarında herhangi 
bir “fire” olmadı.

Hem haberleriyle hem bütün köşe 
yazarlarıyla AKP’ye destek verdiler.

Destek verdiklerini de gizlemediler. Buna 
karşılık belli bir tarafsızlık kaygısı olan 
gazetelerde köşe yazarlarının yorumları, 
toplumda ki gerilimle birlikte sivrileşti.

Cumhuriyet mitingleri bu açıdan bir döne
meç oldu.

O mitinglerin yarattığı heyecanla, biraz 
daha tarafsız durmaya, var olan gerçeğin 
fotoğrafını aktarmaya çalışan köşe yazarları
na yoğun bir saldırı başlatıldı. AKP yan
lılarının sesleri çıkmıyordu, ama bu miting 
lerde atılan bazı sloganları eleştirmek bile 

belli bir kesim açısından “AKP taraftar
lığı” olarak görülüyordu.

Basınımızın bir kesimi de bu havanın etki 
si altında kaldı, okur tepkileri AKP karşıtlığı 

| üzerinde yükseldikçe onlar da bu havaya 

kendilerini kaptırdılar.
Ama bir tarafın sesi yükseldikçe, 

sivrildikçe, temenniler tehditlere dönüştükçe 
medyada da kırılma başladı.

Köşe yazarlarının bazıları bu dalganın 
içinde yer alarak okur övgüsü beklerken 
bazıları da tam karşı tarafa geçmek, 

AKP’nin koruyucusu olmak durumunda 
kaldı.

Böyle gerilimli, heyecanlı ortamlarda sağ
duyulu sesler her zaman cılız kalır. Hatta iki 
taraf da bunlara saldırdığı için ne söylendiği 
iyice duyulmaz hale gelir.

Seçim araştırmalarını gazetecilik 
mesleğinin gerektirdiği şekilde inceleyip 
yorumlamak yerine övgü ya da suçlamadan 
ibaret yazılar yazıldı. Bazı köşe yazarları 
beğenmedikleri araştırmaları yapanları karşı 
taraftan para almakla bile suçladı.

Bir tarafın mitingleri o alanlara sığması 
imkânsız insan sayılarıyla aktarıldı, karşı 
tarafın mitinglerine katılanlar “bindirilmiş 
kıtalar” diye nitelendi.

Bunları Türk basını ilk kez yaşamış 
değildir.

Hatta bundan çok daha kötü deneyler 
yaşamış, prestijini en alta indirecek yan
lışları yapmamıştı.

K fiŞ€D€ BîKltMCK TOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

©SAATTE 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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerde düzenlediği ’Yeşil-Beyaz" halk konserleri başlıyor

Kıraç, 18 Agustos’ta Gemlik’e geliyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, merkez 
ilçelerde düzenlediği 
’Yeşil-Beyaz" 
halk konserleriyle 
kentin kültürel 
yaşamına yeni bir 
soluk katıyor.
Bursa'nın kültür- 
sanat alanındaki 
çıtasını her 
geçen yıl düzenlediği 
farklı organizasyonlar 

ile yükselten 
Büyükşehir Beledi 
yesi, "Yeşil-Beyaz" 
halk konseriyle 
kentin kültür-sanat 
zincirine yeni bir 
halka daha ekliyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in 
Kültür Sanat 
Danışmanı Ahmet 
Erdönmez ve Kültür 

AŞ. Genel Müdürü 
Akif Koçyiğit'le 
birlikte tanıtımını 
yaptığı konserler, 
15 Ağustos Çarşam
ba günü Gürsu'da 
ünlü türkücü İzzet 
Yıldızhan'ın vereceği 
konser ile başlıyor. 
Başkan Şahin, 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
Acemler Hizmet 
Binası'nda düzen
lediği basın toplan
tısında, insan 
merkezli bir yönetim 
anlayışı içinde olduk
larını belirterek, 
kucaklayıcı ve kuşatı 
cı bir hizmet felsefe
sine sahip olduk
larının altını çizerek, 
bu anlayışla Gürsu, 
Kestel, Mudanya ve 
Nilüfer'de halk kon
serleri düzenledikleri
ni söyledi. 
BURSA YEŞİL 
BEYAZ OLACAK 
Sosyal hayatı her 
geçen gün renklenen 
Bursa'nın her köşesi 
nin "yeşil-beyaz" halk 
konserleriyle ’ses'le 
neceğini ifade eden 
Şahin, "Bu konserlere 
katılan hemşehrileri 
miz birbirinden

£te ;an
düzenlediğib 

I toplantısında'
konserlerinin 15 
Ağustos’ta başla 
yacağını

wss ify îjk

değerli sanatçılarımı 
zın seslendirdiği 
nağmelerle sevgi ve 
coşku seline kapıla
caklar. Yeşil-beyaz 
halk konserleri, 
Bursaspor'umuzu 
sahiplenme duy
gusuna yaptığı 
çağrışımın yanında, 
insanımızın birlik ve 
beraberliğine, onların 
bir noktada buluşup 
kaynaşmasına yol 
açacaktır" diye 
konuştu. Yeşil-beyaz 
halk konserlerinin 

güçlü ve farklı ses 
tonlarıyla Bursa'nın 
çok sesli bütünlüğü 
nün sesi olacaklarını 
dile getiren Başkan 
Şahin, "Yeşil beyaz 
halk konserleri, 
sosyal ve kültürel 
anlamda sürekli ken
dini yenileyen Bur 
sa'nın, popüler kültür 
alanında da canlı ve 
dinamik bir Bursa ol 
duğunun yansımala 
rıdır. Bursa festivali 
bünyesinde yapılan 
halk konserleri; bu 

yıldan İtibaren başlı 
başına yeni ve farklı 
bir festival havasında 
gerçekleştirilecek. 
Büyükşehir sınırları
na yaydığımız bu 
konserler, bütün 
Bursa'nın tek yürek 
olduğu gerçeğini 
güçlendirecektir" 
dedi.
HALK 
KONSERLERİNE 
YILDIZ
YAĞIYOR
Şahin, ’Yeşil-Beyaz' 
konserlerinde, 
15 Ağustos Çarşam
ba günü Gürsu 
Şehit Cengiz Topal 
Caddesi'nde İzzet 
Yıldızhan'ın, 18 
Ağustos Cumartesi 
günü Gemlik İskele 
Meydam'nda Kıraç'ın, 
22 Ağustos Çarşam
ba günü Kestel 
Belediye Kültür 
Merkezi'nde İbrahim 
Erkal’ın, 25 Ağustos 
Cumartesi günü 
Mudanya Arnavutköy 
Yat Limam'nda 
Deniz Seki'nin, 30 
Ağustos Perşembe 
günü Nilüfer Ihsaniye 
Pazar Yeri'nde Işın 
Karaca'nın sahne 
alacağını bildirdi.

ÜNVER TRAKTÖRDE
•< KfiMPfiNYfiLfiR DEVfiM EDİYOR.
B"5 YIL VADE

RAKİPSİZ EN DÜŞÜK FAİZ 
,W^teSaSADECE NEW HOLLAND’DA

GELİN GÖRÜŞELİM 
NEW HOLLAND TRAKMAK 
GEMLİK-ORHANGAZİ BAYİ

TEL: 573 27 77
GSM: 0.532 673 92 81
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Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’ne girenler belli oldu

Güne Bakış

Dünden devam
NO ADI SOYADI OKS TAM OKS MF
61 Buse Özdemir 361,259 359,100
62 Samet Meral 361,213 352,912
63 Emre Kaya 360,640 354,108
64 İbrahim Yağız Coşkun 360,610 341,501
65 Cansu Demiroğlu 359,991 346,145
66 Rukiye Yeşilyurt 359,577 351,520
67 Saadet Selay Taşdelen 358,429 337,334
68 Mustafa Eren Kement 357,776 350,774
69 Asiye AKdağ 357,712 350,166
70 Gülcan Terzi 357,473 344,823
71 Cansu Ünver 357,198 343,364
72 Pakize Üzeyiroğlu 356,305 347,458
73 Rıfat Kıhçaslan 355,870 352,404
74 Şervan Aladağ 355,795 352,179
75 Deniz Ergeç 355,690 352,092
76 Gizem Pişir 355,377 338,611
77 Nedim Mert İpek 355,106 364,646
78 Onur Şen 354,812 357,486
79 Sümeyra Gören 354,642 352,227
80 Gamze Sevinç 354,634 347,991
81 Osman Keskin 354,449 351,143
82 Yunus Engin 354,393 348,200
83 Şevde Coşkun 354,369 341,515
84 Burcu Arca 354,360 344,407
85 Gürkan Kurucan 354,046 344,383
86 Aydın Doygun 353,692 352,945
87 Mert Erbabadır 353,599 345,379
88 Feyyaz Kurnaz 353,403 342,223
89 Semih Kurt 353,396 353,368
90 Mehmet Ali Orman 353,154 349,968
91 Seren Oğuz 353,124 341,391
92 Erdi Selimler 353,085 346,781
93 Nilay AY 352,903 342,052
94 Merve Birol 352,867 331,926
95 Cansu Everest 352,790 328,997
96 Hüseyin Fatih Çetinkaya 352,767 344,373
97 Sinem Demirbilek 352,689 339,626
98 Uğur İkiz 352,563 336,853
99 Haşan Çoban 352,295 337,145
100 Burak Dağıstan Acarbaş 352,241 346,388
101 Türkan Erdoğan 351,977 358,257
102 Nurbanu Mutlu 351,968 330,596
103 Hayriye Yaşar 351,876 334,065
104 Ali Furkan Özbek 351,761 339,626
105 Ebri Gönülsever 351,623 341,847
106 Berkan Hasanoğlu 351,560 333,158
107 Tankuthan Vuraler 351,556 342,099
108 İlknur Uzdurum 351,450 339,122
109 Özge Kavuşan 351,178 342,412
110 Burcu Ece Korkmaz 351,122 343,988
111 Begüm Demirbaş 351,032 340,364
112 Gizem Yalçın 350,685 353,061
113 Nafiye Nur Bulut 350,589 341,799
114 Rabia Şeker 350,484 334,291
115 Selin Celep 350,471 340,086
116 Mehmet Günay 350,438 330,828
117 Selin Kara 350,350 343,193
118 Yeşim Coşkun 350,291 331,314
119 Nurpelin Toraman 350,231 350,701
120 Uğur Koçer 350,196 337,289

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Ertuğrul Yalçınbayır’dan öğütler..
Ertuğrul Yalçınbayır’ın 1973’lerde 

başladığı siyasi yaşamı zigzaglarla dolu 
geçti.

1970’lerde CHP’li, 1980 sonrası Refah 
Partili, 1999’da ANAP’lı, 2002 yılında ise 
AKP’li olarak gördük Yalçınbayır’ı..

CHP’de edindiği demokrasi terbiyesini 
RP’de de, ANAP’ta da AKP’de de sürdür 
dü...

Doğrucu davut olmamayı bir türlü 
beceremedi.

Siyaset adamlığından çok, hukuk adam 
lığı üstün geldi.

Ertuğrul Yalçınbayır ile Milliyet Gaze 
tesi’nden Devrim Sevimay, Bursa Özgen 
Çay Bahçesi’nde bir şöyleşi yapmışlar..

Bu söyleşi, 6 Ağustos 2007 Pazartesi 
günü Milliyetin 12. sayfasında yayınlan 
dı.

Yazıyı okuduktan sonra sayfayı kesip 
arşivime kaldırdım.

Yalçınbayır, söyleşisinde parlamento 
ya yeni seçilen milletvekillerine öğütler 
veriyor.

Milletvekilleri de bu yazıyı kesip baş 
uçlarına aşmalılar.

Çünkü, kurucusu olduğu partinin, parti 
tüzüğünü yazdığı partinin, birlikte yola 
çıktıkları arkadaşı Başbakan’ın kuklası 
olamadığı için son seçimlerde kırmızı kart 
yemişti.

Çiçeği burnundaki yeni parlamenterler 
bu nedenle bu yazıyı baş uçlarından ayır- 
mamalı, sık sık okuyup yanlış yapmalarını 
önlemelidirler.

Ne diyor Ertuğrul Yalçınbayır:
1. Özel hayatınıza dikkat edin!
2. Hayatınız, aileniz didik didik edile

cektir buna kızmayın..
3. İç tüzüğü elinizden düşürmeyin, u su 

lü bilemezseniz ne sataşmalara yanıt vere
bilir, ne de kürsüye çıkabilirsiniz.

4. Kendinizi kulis dedikodularından 
koruyun..

5. Şekerlik bile olsa hediye kabul et 
meyin.

6. Bakan dışında bürokratla görüş 
meyin. Yoksa bürokrat sizi sonra kullan
maya başlar.

7. Bir disiplinden geçirileceksiniz, ön 
ce genel başkanınız, sonra grup başkan- 
vekilleri tarafından “konuşmayın” diye 
uyarılacaksınız. Eğer konuşursanız disip 
lin kuruluna gider ya da çizik yersiniz. 
Daha sık olanı İkincisidir.

Suç işlerseniz cezaevine yatar çıkar 
siniz. Ama Genel Başkandan çizik yerse 
niz partide bir daha siyaset yapamazsınız.

8. Çizik yemek istemiyorsanız, “yay- 
lacılar”ın arasında oturmayın (Meclis jar
gonuna göre başbakan ve bakanların 
oturduğu yer “şeref lojası”, grup başkan- 
vekilleri ve kendini göstermek isteyenlerin 
oturduğu ön şerit “Kıyı Kenar çizgisi”, kıyı 
kenarın bir arkası destek ekibi “Ova”, 
meclisin özgür vekillerinin oturduğu 
arkalar da “Yayla” olarak geçiyor.)

Yayladan bir kişi dışında meclise giren 
olmadı.

Bir tek Atilla Koç, çünkü yaylada uyu
mak daha rahattı!

9. İhtisasınızı ortaya koyamayacağınız 
için ilk 6 ay bocalayacaksınız.

Kendinize saygınız azalacak.
“Önceki hayatımda daha üretkendim, 

burada hiç bir işe yaramıyorum” diye
ceksiniz....

Ertuğrul Yalçınbayır’ın öğütleri bitmedi 
devam ediyor.

Yerim kalmadığı için devamını yarın 
sürdüreceğim.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TBMM, 24. Ibaşkanını bugün seçecek
TBMM'nin yeni 
başkanı bugün 
yapılacak toplantıda 
belirlenecek.
TBMM Genel Kurulu, 
milletvekillerinin 
andiçme töreninin 
yapıldığı 4 Ağustos 
Cumartesi günü 
adaylık başvurusu 
başlayan ve dün saat 
24.00'de sona eren 
olan TBMM başkanını 
belirlemek için bugün 
saat 15.00'de 
toplanacak. Bundan 
önce Danışma Kurulu 
toplantısı yapılacak 
ve TBMM Başkanı 
seçim turlarının aynı 
gün içinde tamamlan
ması önerilecek. 
Önerinin benimsen
mesi halinde yarın

DSP büyük kıerultayı 19 Agustos’ta
DSP 7. Olağan 
Büyük Kurultayı, 
19 Ağustos 2007 
Pazar günü topla 
nacak.
Atatürk Spor 
Salonu'nda saat 
10.00'da başlaması 
öngörülen kurultay, 
çoğunluk sağlana
mazsa aynı gün ve

“Uzlaşma sağlanamadı” haberlerine itiraz
Dışişleri Bakanlığı 
kaynakları oazı basın 
organlarında çıkan 
"Irark ile Türkiye ara 
sında terörle müca 
delede işbirliği anlaş
masında, Irak'ın 
kuzeyindeki bölgesel 
yönetimin başkanı 
Mesut Barzani'nin iti
razı nedeniyle uzlaş
ma sağlanamadığı" 
yönündeki haberlerin 
doğru olmadığını 
bildirdi.
Değerlendirmede 
bulunan kaynaklar, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile 
Irak Başbakanı Nuri 
El Maliki arasında 
imzalanan mutabakat 
muhtırasıyla, Irak 
tarafının terörle 
mücadelede işbirliği 
anlaşmasının imza
lanması yönünde 
kararlılık ortaya koy- 

i duğuna ve bunu 
kayda geçirdiğine 
işaret ettiler. 
Maliki'nin, imza koy-

TBMM (Başkanı 
seçilene) kadar 
turlara (4 tur) devam 
edilecek.. İçtüzüğe 
göre, başkan seçimi 
□izli oyla yapılacak, 
ilk iki oylamada üye 
tamsayısının üçte 
ikisi, üçüncü oylama- 

aynı yerde saat 
11.00'de yapılacak. 
Kurultayda, bin 
141 delege, genel 
başkanın yanı sıra 
60 kişilik parti 
meclisi (PM) üyelerini 
belirlemek için de 
oy kullanacak.
Siirt, Batman, Şırnak, 
Çankırı, İğdır ve 

duğu mutabakat muh 
tıraşının "bütün Irak'ı 
bağlayacağı" yönün
deki açıklamasının 
önemli olduğunu 
ifade eden diplomat
lar, bazı basın organ
larında çıkan "Anlaş 
ma imzalanamadı, 
onun yerine muta
bakat muhtırasıyla 
yetinildi" şeklindeki 
değerlendirmeleri 
"spekülatif" olarak 
nitelendirdiler.
Kaynaklar, terörle 
mücadelede işbirliği 
anlaşmasının, "bazı 
maddeler üzerindeki 
hazırlıkların yetiştir
ilememesi" nedeniyle 
imzalanamadığını 
belirttiler. "Anlaşma 
mn Barzani'nin itirazı 
nedeniyle imzalana- 
madığı" iddialarını, 
Irak hükümet sözcü 
sünün yalanladığına 
ilişkin haberlerin de 
bulunduğuna işaret 
eden kaynaklar, 
"Görüşmeler sırasın

da üye tamsayısının 
salt çoğunluğu 
aranacak. Üçüncü 
oylamada da salt 
çoğunluk sağlana
mazsa, bu oylamada 
en çok oyu alan iki 
aday için dördüncü 
oylama yapılacak.

Rize illeri, 
"kongrelerini 
zamanında gerçek
leştiremedikleri" 
için büyük 
kurultayda temsil 
edilmeyecek. 
Kurultayda, Genel 
Başkan Zeki Sezer 
açılış konuşması 
yapacak.

da Maliki ve Barza 
ni'nin telefon görüş 
mesi yaptığı" yönün
deki söylentilerin de 
doğru olmadığını 
bildirdiler. Irak Başba 
kanının, Türkiye 
ziyaretinde "PKK'yı 
terör örgütü olarak 
ilan etmesinin" öne
mine vurgu yapan 
kaynaklar, görüşme 
lerde heyetlerin kar 
şılıklı olarak terörle 
mücadeledeki karar
lılıklarını sergilediğini 
söylediler.
Kaynaklar, iki hafta 
içinde çalışmalarda 
bulunmak üzere 
Irak'ın Türkiye'ye bir 
heyet göndereceği ve 
anlaşmaların iki ay 
içinde sonuçlandırıla
cağı yönündeki taah
hütlerin de önemli 
olduğunu vurgula
yarak, "İraklılar bir 
takvim yükümlülüğü 
altına girmiş oldu" 
dediler. Türkiye'nin 
Irak hükümetini

Dördüncü oylamada 
en fazla oy alan üye, 
Meclis Başkanı 
seçilmiş olacak. 
Meclis Başkanlığı için 
bir yasama döne
minde iki kez seçim 
yapılıyor.
İlk seçilenin görev 
süresi 2, ikinci 
devre için seçilenin 
görev süresi ise 3 
yasama yılı olacak. 
Öte yandan TBMM 
Genel Kurulu 
10 Ağustos 
Cuma günü de 
toplanacak. 
Toplantıda, Meclis 
Başkanlık Divanı 
için seçim yapılacak. 
Bugün ve Cuma günü 
TBMM'ye ziyaretçi 
alınmayacak.

Parti tüzüğünün 
bazı maddelerinin de 
değiştirilmesinin 
planlandığı kurultay
da, hesap ve faaliyet 
raporlarının ibra 
edilmesinin ardından 
genel başkanlık ve 
parti meclisi üyeliği 
seçimleri gerçek
leştirilecek.

muhatap aldığının 
altını çizen kaynaklar, 
iki ülkenin başbakan
ları arasında dün 
imzalanan mutabakat 
muhtırasının da, Tür 
kiye ile Irak arasında 
imzalanması bekle
nen terörle mücade 
lede işbirliği anlaşma 
sının alternatifi olma 
dığına vurgu yaptı. 
Kaynaklar, "Terörle 
mücadele anlaşması 
imzalansaydı bile, 
böyle bir mutabakat 
muhtırası çıkacaktı 
ortaya. Biri 
diğerinin alternatifi 
değil" ifadesini 
kullandı.
Diplomatik kaynaklar, 
ayrıca; ABD işgalin
den sonra Irak ile 
.Türkiye arasında 
imzalanan bir 
belgede, "PKK'nin 
terör örgütü olduğu
na" ilişkin bir 
ifadenin ilk kez 
açıkça yer aldığına 
da dikkat çektiler.

Meclis’te oda sıkıntısı

Milletvekili seçim
lerinin ardından 3 
partinin girdiği 
TBMM'de yaklaşık 
bir hafta içinde 4 
grup ve 7 partinin 
olması mekan 
sıkıntısını ortaya 
çıkardı.
CHP'nin 22 Temmuz 
seçimlerinde daha 
az milletvekiliyle 
Meclis'te temsil 
edilmesine rağmen, 
önceki seçimde 
aldığı oy oranıyla 
TBMM'deki odalarda 
kalması sıkıntıya 
sebep oldu.
DTP'liler kendilerine 
verilen odaları 
beğenmezken,

I CHP'nin boşaltması 
gereken odaları 
boşaltmaması 
Meclis yönetimini 
çaresiz bıraktı. 
TBMM'de şu 
anda AK Parti 341, 
CHP 99, MHP 70, 
DTP 20, DSP 13, 
ÖDP 1, BBP 1, 
Bağımsız ise 4 
milletvekiliyle 
temsil ediliyor.
Grubu olan 4 partiye 
özel mekanlar .. 
ayrılıyor. Bu parti
lerin parti genel 
başkanı, grup

ıtıılrlı kıılıılı «hnl umul 

KAŞ€D€ 0€KL€W1€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

(JSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 âb 83 Fax: 513 35 95

başkanvekilleri, 
TBMM başkan 
vekilleri olmak 
üzere çok sayıda 
odaya ihtiyaçları 
olurken, Meclis 
yönetimi bu konuda 
düzenleme yapmak
ta zorlanıyor.
Önceki seçimlerdeki 
oy oranına göre 
daha az milletvekili 
çıkaran CHP'nin 
yerleştiği odaları 
boşaltmaması 
Meclis'te sıkıntıya 
sebep oldu. MHP'ye 
Anavatan Partisi 
Grubu'nun bulun
duğu yer, DTP'lilere 
de MHP ve CHP'nin 
bulunduğu 
kattaki Milli Eğitim 
Komisyonu 
Başkam'mn kul
landığı bölüm 
tahsis edildi.
Ancak DTP'liler buna 
itiraz ettiler. Yer 
sıkıntısının yanı sıra 
parti liderlerine de 
oda bulmak için for
müller arayan Meclis 
yönetimi, gerekirse 
CHP'ye odaları 
boşaltması konusun
da TBMM Başkanlık 
Divanı oluşturulduk
tan sonra yazı 
gönderecek.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONEOLDUNUZMU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Büyükşehir Belediye 
başkanla» iştişare 

toplantısında buluşacak

IDO, ek sefer düzenliyor

Kayseri, Antalya, 
Bursa, Gaziantep, 
Konya ve Samsun 
Büyükşehir 
Belediye Başkanları 
istişare toplantısı 
Kayseri'de 
yapılacak. 
2004 Yerel 
seçimleri’nin ardın
dan başlatılan 
ve periyodik olarak 
devam edilen 
istişare toplatılarının 
son ayağı 
10-11 Ağustos'ta 
Kayseri'de yapılacak. 
Kayseri Büyükşehir 
Belediye
Başkanı Mehmet 
Özhaseki'nin 
ev sahipliğinde 
gerçekleşecek 
olan toplantıya 
Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Menderes Türel, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Gaziantep Büyükşe

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

hir Belediye Başkanı 
Asım Güzelbey, 
Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek ve 
Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
katılacak.
İki günlük toplantıda 
adı geçen şehirlerde 
devam eden yatırım
lar ve önümüzdeki 
günlerde yapılacak 
olan çalışmalar 
hakkında görüş 

alışverişinde 
bulunulacak. 
Toplantıya belediye 
başkanlarının yanı 
sıra çeşitli 
birimlerdeki 
üst düzey yöneticiler 
de katılacak. 
Toplantıya katılacak 
olan İller Bankası 
Genel Müdürü 
Hidayet Atasoy'da 
'Belediyelerin 
Gelir Kaynaklan' 
konulu bir sunum 
yapacak.

İstanbul Deniz 
Otobüsleri AŞ (İDO), 
Bandırma hattına ek 
seferler düzenliyor. 
İDO'dan yapılan 
yazılı açıklamada, 
genel seçim 
sonrası tatil 
yörelerine dönüşlerin 
hızlanması nedeniyle 
yoğunluk yaşanan 
Bursa-Bandırma 
feribot ve deniz 
otobüsü güzer
gahlarında araçsız 
yolculara kolaylık 
sağlanmak 
amacıyla Bandırma 
hattına ek deniz 
otobüsü seferleri 
konulduğu bildirildi. 
Seçimden bu 
yana Yenikapı- 
Bursa-Bandırma 
hatlarında yaklaşık 
34 bin araç ile 
165 bin kişinin seya

Bursa, en başarılı 10 il arasına girdi
Sağlık Bakanlığı 
Kanserle Savaş Daire 
Başkanlığı, 
her yıl 1-7 Nisan 
tarihleri arasında 
gerçekleşen
Kanser Haftası etkin

hat ettiği belirtilen 
açıklamada, ek 
seferlerin, araçsız 
yolcu trafiğinin 
arttığı cuma, 
cumartesi ve 
pazar günü düzen
lediği kaydedildi. 
Açıklamada, 
araçlı yolcuların ise 
Bursa'ya 75 dakikada 
ulaşım imkanı 
sağlayan ve buradan 
da 5 dakikada 
İzmir otobanına 
ulaşma kolaylığı 

lerinde Bursa'nın 
etkinleri yürüten 
en iyi 10 il arasında 
olduğunu açıkladı. 
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü 
tarafından yapılan 

sunan Bursa feribot 
hattını tercih 
ettiği dile getirildi. 
İDO'nun bu hattı 
kullanan araçsız 
yolculara Bursa 
otogarına ücretsiz 
otobüs servisi 
hizmeti verdiği 
belirtilen açıklamada, 
bu haftaki ek sefer
lere ilişkin bilgiye 
"www.ido.com.tr" 
web sitesinden 
ulaşılabileceği 
kaydedildi.

açıklamada, 
Sağlık Bakanlığı'nın 
hafta etkinliklerini 
değerlendirdiği 
ve Bursa'nın en 
başarılı iller arasında 
yer aldığı belirtildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.ido.com.tr
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Oyuncak motosiklet 
ayağından kayınca 
balkondan düştü

Bursa'da 4 yaşındaki 
bir kız çocuğu, 
3. kattaki evinin 
balkonundan 
düşerek hayatını 
kaybetti. Kalbinden 
rahatsız olan 
küçük Melike'nin 
daha önce 4 defa 
kalp ameliyatı 
olduğu öğrenildi. 
Alınan bilgiye 
göre, Kestel ilçesi 
Vani Mehmet 
Mahallesi Şahin 
Sokak'ta oturan 
Ateş ailesinin 5 
çocuğundan 4.'sü 
olan Melike Ateş, 
3. kattaki evlerinin 
balkonunda oyna
maya başladı. 
Anne S.A. (41) 
telefona bakmak 
için çocuğunun 
yanından ayrıldı. 
Balkonda motosik
letin üzerinde

duran küçük Melike, 
oyuncağın ayağın
dan kayması 
sonucu aşağıya 
düştü. Ağır 
yaralanan küçük 
Melike ilk olarak 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesine, 
ardından Çekirge 
Devlet Hastanesine 
oradan da Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Ancak doktorların 
yaptığı müdahaleye 
rağmen küçük 
Melike sabaha 
karşı hayatını 
kaybetti.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatılırken, acı 
haberi duyan aile 
fertleri sinir 
krizleri geçirdi.

Tarım işçisi traktörün altında can verdi
Bursa'nın Mustafa 
kemalpaşa ilçesine 
bağlı Çeltikçi belde 
sinde bir kişi trak
törün altında kalarak 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, 
kaza, Çeltikçi beldesi 
Yılanlı mevkiinde 
meydana geldi.
Domates toplama işin 
de çalışan Nurullah 
Sezgin (44), topladığı 
domatesleri 16 EBD 
54 plakalı traktörün

römorkuna yükledi. 
Sezgin domatesleri 
yükledikten sonra 
traktöre bindi. Sürü 
cü S.Ş. (27), traktörü 
hareket ettirince Sez 
gin, bir anda anda 
dengesini kaybede 
rek römork ile trak
törün arasına düştü. 
Sezgin, traktörün 
arka tekerleğinin 
üzerinden geçmesi 
sonucu olay yerinde 
hayatını kaybetti.

Kendisini uyaran marketçiyi bıçakladı
Bursa'da bir 
markette müşterileri 
rahatsız ettiği 
iddia edilen alkollü 

şahıs, kendisini 
uyaran marketçiyi 
belinden bıçakladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Selçukhatun

Mahallesi 
Hamam Sokak 
üzerindeki Eyüp 
Tokuş'a (41) ait 
markete alkollü 
olarak gelip 
müşterileri rahatsız 
ettiği iddia edilen 
T.S. (20), marketçi 
Eyüp Tokuş ile 
kavga etmeye 
başladı. T.S,

kendisini dışarıya 
çıkaran Tokuş'u 
yanında getirdiği 
bıçakla belinden 
yaraladı.
Yaralanan marketçi 
olay yerine gelen 
112 ambulansıyla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Olaydan sonra

kaçan T.S. 
çok geçmeden 
polis tarafından 
yakalandı.
Zanlının yapılan 
üst aramasında 
suç aleti bıçak 
bulundu.
Olayla alakalı 
soruşturmanın 
devam ettiği 
bildirildi.

insMiPEiun Annesini rahatsız eden şahsı yaralad
t s Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

ı

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

ACİLSAHUKveKİRÂUKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi k

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa |
| Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m! SATILIK DAİRE | 

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 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: 5132474 Fax: 51410 21

t
I

Bursa'da bir kişi, 
annesini rahatsız 
ettiğini öne sürdüğü 
şahsı bıçakladı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Umurbey

Mahallesi Dere 
Sokak'ta 
meydana gelen 
olayda, M.D. (26) 
isimli şahıs, evine 
gelerek annesini 
rahatsız ettiğini iddia 
ettiği Adnan Işık'i

(59) bıçakladı. 
Hafif yaralanan 
Işık'ın ihbarı üzerine 
yakalanan M.D. 
gözaltına alındı. 
Olayla alakalı soruş
turmanın devam 
ettiği bildirildi.

Kapısına dayanan kocasının alacaklısını vurdu
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesine bağlı 
Ormankadi 
köyünde bir kadın, 
kapısına dayanan 
kocasının 
jalacakhsım vurdu. 
Edinilen bilgiye göre, 
isimleri öğrenile
meyen 3 arkadaşıyla 
birlikte alkol 
aldıktan sonra 
Balıkesir'in 
Susurluk ilçesinden 
Mustafakemalpaşa'nı 
n Ormankadi 
köyüne gelen 
Saadet Çam (36), 
kendisine kapıyı 
açan borçlusu 
O.G.'nin eşi S.G.

ve oğlu S.G. ile 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
av tüfeğini alan 
evin hanımı S.G, 
camdan S.Ç.'ye 
ateş etti.
Göğsüne 11 saçma 
isabet eden Çam, 
can havliyle aracına 
binerek kaçmak 
isterken, 10 SE 
750 plakalı aracını 
ağaca çarparak 
kaza yaptı.
Yaralı halde 
Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastanesi'ne 
kendi kullandığı 
aracıyla gelen 
Saadet Çam, burada

yapılan ilk müda
halenin ardından 
Bursa Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi.
Hastanede, 
"Ben O.G.'nin 
aracına yıllar 
önce LPG 
taktım. Bana olan 
borcunu ödemedi. 
Ben de alacağımı 
istemeye gittim. 
Beni karısı vurdu" 
diyen Çam'ın 
170 promil alkollü 
olduğu öğrenildi. 
Zanlı S.G. jandarma 
tarafından gözaltına 
alınırken, olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

TEMA ^“SUYUNU BOŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Ev sahipleri 
kiracılara 
acımadı

Merkez Bankası, 
2007 yılı enflasyon 
hedefini yüzde 4 
olarak belirlerken ve 
enflasyonun yüzde 
70 olasılıkla yıl 
sonunda yüzde 5,1 
ile yüzde 6,9 arasın
da gerçekleşmesini 
tahmin ederken, ev 
sahipleri kira artışın
da, "enflasyon hede- 
fi"ni umursamadı. 
Türkiye ortalamasın
da 2006 yılı Temmuz 
ayında 315,73 YTL 
olan gerçek kira 
ücreti, bu yıl aynı 
ayda yüzde 20,3 ile 
enflasyon hedefinin 
16,3 puan üstünde 
artış göstererek, 
379,92 YTL'ye yük
seldi. TÜİK, Temmuz 
ayları itibarıyla son 
bir yıllık enflasyonu 
TÜFE'de yüzde 6,90 
olarak açıklamıştı. 
Türkiye İstatistik Ku 
rumu (TÜİK) verileri 
ne göre, İstanbul'da 
geçen yıl Temmuz 
ayında 420,40 YTL 
olan gerçek kira üc 
reti, bu yıl Temmuz 
ayında 516,07 YTL 
olarak belirlendi.
Buna göre İstanbul- 
daki ev sahipleri 
kiralara enflasyon 
hedefinin 18,7 
puan üzerinde 
yani yüzde 22,7

oranında zam yaptı. 
Temmuz ayları 
itibarıyla, Kocaeli, 
Sakarya Düzce, 
Bolu bölgesinde ise 
kiralar yüzde 32,6 
gibi oldukça yüksek 
oranda artarak 
232,11 YTL'den 
307,80 YTL'ye çıktı. 
Gerçek kira ücret 
artışı Ankara'da 
yüzde 17,2, Izmirde 
ise yüzde 16,4 oldu. 
Ankara'da 2006 yılı 
Temmuz ayında orta
lama 329,43 YTL 
olan kiralar, bü yılın 
aynı ayında 386,25 
YTL'ye, İzmir'de 
ise 370,36 YTL'den 
431,15 YTL'ye 
yükseldi.
Gerçek kira ücret
lerinde diğer bazı 
bölgelere bakıl 
dığında ise Bursa, 
Eskişehir ve 
Bilecik'teki ev 
sahiplerinin yüzde 
10,1 artış yaptığı 
görülüyor. 
Bu arada, Türkiye 
geneline bakıldığın
da, Temmuz ayları 
itibarıyla son bir 
yılda atık çöp ve 
su faturası ücretleri 
enflasyona yakın 
artış gösterirken, 
doğal gaz ücretine 
yüzde 12,9 
zam yapıldı.

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesî’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa 

GSM : (0.536) 222 07 12

KİRALIK;

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ NDE 

KİRALIK DAİRE
Tel : 513 96 83 GEMLİK

KİRALIK DÜKKANELEMAN ARANIYOR
L|LflA i Bünyemizde çalışacak
■■■Hi

AyâM (AflITMÛ TEKNİSYENLER alınacaktır.
vlılııı )UvU I nln Mür-Tei: 0224 572 39 39

GSM : 0.533 608 48 74

ELEMANARANIYOR
4 YILLIK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
İŞ DENEYİMİ OLAN 
BAYAN MUHASEBE 

PERSONELİ ALINACAKTIR 

TEL: (0.224) 519 01 73

İkinci Kordon’da 
Anıl Gümrükleme yanından 

70 m2 denize karşı 
işyeri kiralıktır.

Cep: 0542 593 61 51

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÛCBEI5İZ KESİM HİZMEİİMİZVO
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.
BERKAY ET

Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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T.C.
Gemlik İcra Dairesi 

Dosya No : 2007/541 Tal.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, 
adedi, önemli özellikleri

İpotekli olup satılmasına karar verilen taşınmaz Gemlik Adliyesi 
önünde (Deniz tarafına bakan kısmında) açık artırma suretiyle 
satışı yapılacaktır.

TAŞINMAZ
TAPU KAYDI: Bursa ili Gemlik ilçesi Kurtul Köyü, Delibey 

Mevkii, cinsi tarla, 0 ada, 484 parsel, 5 cilt, 484 sayfada kayıtlı 
8850,00 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmaz

TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE KIYMETİ: % 15-20 ku 
zeye meyilli içerisinde herhangi bir tarım yapılmadığı 
görülmüştür. Taşınmaz köy yerleşik alanı dışında kalmaktadır. 
Taşınmazın yola cephesi olmadığından dolayı da inşaat izni ve 
rilmediği belediye imar durumunda belirtilmiştir. Taşınmaz kuş 
uçuşu Yalova-Gemlik asfaltına 150 metre mesafededir.

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU : Satış dosyasında mevcut Gemlik 
Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 04.05.2007 tarihli 
imar durumu yazılarından satış konu taşınmazın" .... parselin 
yola cephesi olmadığından inşaat izni verilemez" denilmektedir.

KIYMETİ: Taşınmazın tamamı 44.250.00 YTL’dir
SATIŞ ŞARTLARI:
1- Satış 17.09.2007 günü saat 11.oo’den 11.10’a kadar Gemlik 

Adliyesi önünde (Deniz tarafına bakan kısmında) açık artırma 
suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60 
mı ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 
27.09.2007 Perşembe günü Gemlik Adliyesi önünde (Deniz tarafı
na bakan kısmında) saat 11.00 -11.10 da; da ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacaklıların alacağını ve 
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu 
kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 
mı ve satış masraflarını bulması ve satış isteyenin alacağına 
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan 
başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi 
lazımdır. Böyle fazla alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20 si 
oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mek
tubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga 
vergisi, KDV, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir. KDV ve damga vergisi verilen 
süre içerisinde yatırılmazsa ihale fesih edilecektir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul 
üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını 
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça pay
laşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri 
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan 
ye ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. 
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat 
bedelinden alınacaktır.

5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir 
örneği gönderilebilir.

6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını 
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 
2007/547 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ayrıca İİK’nun 127. maddesi gereğince iş bu satış 
ilanının tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan 
diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan 
olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 27.07.2007 
B - 3974 İcra Müdürü

nın
AKP Zonguldak 
Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, AKP 
milletvekillerince 
TBMM Başkanlığı için 
aday gösterileceği 
bildirildi.
Alınan bilgiye göre, 

AKP Genel Başkanı 
ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
başkanlığında parti 
genel merkezinde 
milletvekilleriyle 
yapılan toplantının 
ilk bölümünde, 
TBMM Başkan 
adaylığı için mil
letvekillerinin 
eğilimi alındı.
TBMM BAŞKANLIĞI 
ADAYLIĞINDA BAŞ 
DÖNDÜRÜCÜ GÜN 
BÖYLE GEÇTİ 
AKP Zonguldak 
Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, AKP'li 
milletvekillerince 
TBMM Başkanlığı için 
aday gösterileceği 
bildirildi.
Ara verilen toplan
tının ikinci bölümde, 
TBMM başkanlık 
divanı üyelikleri ve 
grup başkanvekil- 
leriyle ilgili mil
letvekillerinin

görüşleri alınacak. 
Bugün yapılması 
beklenen Meclis 
Başkanlık seçim
lerinde Toptan'ın 
ilk turda seçilmesi 
bekleniyor.
TOPTAN'DAN 
TEŞEKKÜR 
KONUŞMASI 
Erdoğan'ın takdimi 
üzerine kürsüye 
gelen Koksal Toptan 
ise kısa bir teşekkür 
konuşması yaptı. 
Oldukça heyecanlı 
olduğu gözlenen 
Toptan, "Bir 
siyasetçinin başına 
gelebilecek en 
güzel makama layık 
görüldüm. Hayatımda

karşılaşabileceğim 
en güzel makam 
mevki. Hepimize 
hayırlı olsun" 
diye konuştu.
1943 yılında Rize’de 
doğan Toptan, 
İstanbul üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
mezunu. Uzun yıllar 
AP ve DYP'den 
milletvekili olarak 
Meclis'de bulunan 
Toptan, çeşitli 
hükümetlerde 
Devlet, Millî Eğitim, 
Kültür Bakanı olarak 
görev yaptı. Toptan 
geçen dönem TBMM 
Adalet Komisyonu 
başkanlığı da 
yapmıştı

CHP, Koksal Toptan’a sıcak bakıyor
CHP yetkilileri, 
AKP Zonguldak 
Milletve kili Koksal 
Toptan'ın TBMM 
başkanlığı adaylığına 
sıcak baktı. CHP 
Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
Öymen, Toptan'ın, 
"tecrübeli bir 
politikacı", CHP 
Grup Başkanvekili 
Ali Topuz da 
"olumlu" bir aday 
olduğunu söyledi. 
TBMM başkanı 
seçildikten sonra 
tarafsız bir politika 
sergilemesinin 
önemli olduğuna 
değinen Onur 
Öymen, "Meclis 
başkanının, geçmiş 
dönemde gördükleri 
gibi iktidar sözcüsü 
şeklinde hareket 
etmesinin TBMM'ye 
de Türkiye'ye 
de zarar vere
ceğini" ifade etti. 
Öymen, Toptan'ın, 
tarafsızlığa azami 
özen göstereceğini, 
her partiye eşit 
mesafede duracağını 
umut ettiklerini 
söyledi.
Seçimlerde 
Toptan'ı destekleyip 
desteklemeyecek 
lerine yönelik bir 
soruyu yanıtlarken 
Öymen, partinin

yetkili organlarıyla 
gerekli değer
lendirmeyi 
yapacaklarını 
belirtti.
Öymen, iktidarın 
TBMM başkanının 
3. turda seçilmesi 
konusunda gerekli 
çoğunluğunun 
bulunduğuna 
işaret etti.
CHP Grup 
Başkanvekili Ali 
Topuz, Toptan'ın 
adaylığına ilişkin 
değerlendirmede 
bulundu.
Toptan'ın çok 
deneyimli bir 
siyaset adamı 
olduğunu, Bülent 
Arınç'tan daha 
farklı başkanlık 
yapma ihtimalini

yüksek gördüğünü 
ifade eden Topuz, 
şöyle konuştu: 
"Tarafsız, kendisini 
icranın yerine 
koyup siyasi 
tartışmaların içinde 
bir taraf olmadan, 
Meclis başkanlığının 
tarafsızlığını koru
yarak, eşit mesafede 
kalarak, Anayasaya 
ve ilgili mevzuata 
uygun bir Meclis 
başkanı olabileceğini 
düşünüyorum. 
Olumlu bir adaydır, 
uzlaşmaya katkı 
sağlayabilecek, 
siyasi ilişkileri 
yumuşatabile
cek ye zenginleştire- 
bi'z^ek bir kişi 
olduğunu söylemek 
mümkündür."
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Kıımla’da halta sonu eğlenceye doyulacak

Berkay KARABULUT

Gemlik'in en gözde 
tatil mekanlarından 
olan Küçük 
Kumla'da yazın 
başından 
beri süren ünlüler 
akını bu hafta sonu 
da devam edecek. 
Küçük Kumla 
Belediyesi'nin 
kültür etkinlikleri 

çerçevesinde 
geleneksel hale 
getirdiği yaz 
şenlikleri 
kapsamında 11 
Ağustos Cumartesi 
günü Anadolu rock 
müziğinin sevilen 
isimlerinden 
Haluk Levent 
saat 21.30'da Altay 
Sitesi önündeki 
kumsalda sevenleri

ile buluşacak. 
Alternatif 
etkinliklerde her 
hafta sonu ünlü 
bir Dj'yi sevenleri 
ile buluşturan 
Club Lax ise bu 
hafta da Duman 
grubunun eski 
solistlerinden 
DJ Manken Seçkin 
Piriler'i sevenleri 
ile buluşturacak.

12 Temmuz Pazar 
gecesi Dj 
Platformuna çıkacak 
olan güzel manken, 
geç saatlere kadar 
gençleri eğlendirecek. 
MİNE KOŞAN 
BÜYÜK KUMLA 
GAZİNOSU’NDA 
Geçtiğimiz yıl 
Cengiz Kurtoğlu'nu 
Büyük Kumla'ya 
getirerek sevenleri

ile buluşturan 
Büyük Kumla 
Aile Gazinosu 
bu yıl da Çiçek 
Konser Grubu'nu 
Kumla'da 
ağırlayacak.
12 Temmuz 
Pazar günü sahne 
alacak olan Çiçek 
Grubu'nda 
Türk Halk 
müziğinin

ve arabeskin 
sevilen sanatçısı 
Mine Koşan'ın yanı 
sıra, Ciguli, Özgür 
Eren, Popçu 
Filiz ve Narbanu 
gibi isimler yer 
alıyor. Büyük 
Kumla Aile 
Gazinosu'ndaki 
eğlence saati ise 
akşam 21.00 de 
başlayacak.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA .1 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

T 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

lstiklalCad.BoraSok.AkbankArahğıNo:3/BGEMLİKTel:(0224)5139683 Fax:(0.224)^

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursaspor teknik 
heyetinden Vali’ye ziyaret

Şampiyon güreşçiler ödüllendirildi

Bursaspor yönetici
leri ve Teknik 
Direktör Bülent 
Korkmaz, yeni sezon 
öncesi Vali Nihat 
Canpolat'ı makamın
da ziyaret etti. 
Turkcell Süper Lig'in 
başlamasına sayılı 
günler kala sezonu 
açan Bursasporlular, 
resmi ziyaretlerine 
başladı. Bursaspor 
2. Başkanı Osman 
Çelik, Teknik Direk 
tör Bülent Korkmaz, 
yöneticiler Mehmet 
Kulaksızoğlu, Kamil 
Dalgıç ve Nihat Akın 
oğulları Bursa Valisi 
Nihat Canpolat'ı 
makamında ziyaret 
etti. Bir süre sohbet 
ederek Bursaspor'un 
meselelerini 
konuşan yöneticiler 
iyi bir başlangıç için

Bursaspor’a gurbetçi stoper
Türkcell Süper Ligin 
başlamasına az bir 
süre kala stoper 
arayışı içerisinde 
plan Bursaspor, 
İsveç'in Syrianska 
takımında forma 
giyen gurbetçi Ferhat 
Korkmaz'ı Bursa'ya 
getirdi. Ferhat 
Korkmaz ve mena
jeri, Vakıfköy Orhan 
Özselek TQsisleri'nde 
İkinci Ba: un Osman 
Çelik ile görüştü. 
Sakatlığı bulunan 
futbolcunun Nilüfer 
sporla oynanacak 
hazırlık maçında 
deneneceği 
öğrenildi.
Bursaspor'un kulüp 
binasına gelerek İkin
ci Başkan Osman 
Çelik ve alt yapı 
koordinatörü Adnan 
Örnek ile görüşme 
yapan 24 yaşındaki 
Ferhat Korkmaz'ın 
ayağındaki sakatlığı 
dikkat çekti. İsveç 2. 
Lig takımlarından 
Syrianska'da forma 
giyen Türk asıllı fut
bolcunun 3 yıl üst 
üste "yılın en iyi 
stoperi" unvanına 
sahip olduğu belirtil
di. 5 yıl aynı ülkede 
Vals takımında forma 
giydiği de ifade 
edilen futbolcuya, 
İsveç'in Zengen 
takımından da teklif 

destek istedi. Teknik 
direktör Korkmaz, 
Vali Canpolat'a 16 
numaralı arkasında 
ismi yazan forma ve 
rozet hediye etti. 
Son dönemlerde 
emniyet güçlerinin 
en sıkıntı yaşadığı 
görevlerin maçlar 
olduğunu belirten 
Canpolat, "Demek 
ki futboldan uzak
laşılıyor. Bunun 
önüne geçilmesi 
gerekir. Tek ses tek 
vücut olmak gerek. 
Sezon açılışında 
yaşanan meşale 
olayları da bunlara 
örnek. Tribünde 
bizim bile genzimiz 
yandı. Oradaki 
seyirciler de muhak 
kak ki nefes almakta 
zorlanmışlardır.
Ya oksijen

geldiği kaydedildi. 
Vakıfköy Orhan 
Özselek tesislerinde 
gerçekleşen görüş 
me sonrasında 
konuşan tecrübeli 
futbolcu, hedefinin 
Bursaspor'da forma 
giymek olduğunu 
ifade etti.
Bursaspor'un iyi bir 
takım olduğunu 
söyleyen Korkmaz, 
antrenmanda burku
lan ayağından dolayı 
3 gün istirahattı 
olduğunu ve bu 3 
günün ardından 
tekrar top başı 
yapacağını belirtti 
Teknik Direktör 
Bülent Korkmaz'ın 
stoper oyuncu iste
diğini dile getiren 
Osman Çelik ise, 

ihtiyacı duyan 
futbolcular 
ne yapsın. Bu 
futbolu sevmek 
değildir. Takımı 
desteklemek 
sevmek bu 
mu dur?" dedi. 
Bursaspor için 
herkesin canla başla 
çalıştığını da ifade 
eden Canpolat, 
"Bursaspor'a destek 
olmak gerek. 
Bu illa da parayla 
olmaz. Bursaspor 
herkesi memnun 
edecek bir 
şekilde ligi tamam
layacaktır. Ben 
canı gönülden 
başarılar diliyorum. 
Biz elimizden 
gelen her türlü 
desteğe hazırız, 
hazır olacağız" 
diye konuştu.

"Bu çerçevede 
Ferhat'ı denemek 
için Bursa'ya 
çağırdık. Fakat bir 
sakatlığı var, deneyip 
göreceğiz. Adnan 
Hoca futbolcuyu 
izleyecek. İnşallah 
Bursa'ya kazandıra
cağız. Kadromuza iyi 
5 takviye yaptık. 
Bursaspor'a ve 
Bursa camiasına 
yakışacak bir kadro. 
Bundan sonrası 
futbolcuların 
akıtacağı tere 
bağh" dedi.
Konyalı öğretmen 
bir ailenin çocuğu 
olan gurbetçi 
Korkmaz'ın İsveç 
doğumlu olduğu ve 
orada yaşadığı 
ifade edildi.

Karadeniz Spor 
Oyunlan'nda başarılı 
olan BursalI güreşçil
er, Yıldırım Belediye 
Başkanı özgen 
Keskin tarafından 
ödüllendirildi.
Trabzon'da 2-8 
Temmuz tarihleri 
arasında ilk kez 
düzenlenen ve 
33 ülkenin katıldığı 
Karadeniz Spor 
Oyunlan'nda Yıldırım 
Belediyesi Jimnastik 
Spor Kulübü 
güreşçileri, 2 altın ve 
1 gümüş madalya 
elde ederek 
Türkiye'ye güreş 
branşında büyük 
başarılar kazandı. 
Başkan Özgen 
Keskin'i ziyaret eden 
başarılı güreşçiler, 
Türkiye'yi temsil 
etmekten dolayı 
mutlu olduklarını 
söyledi. 3 güreşçinin 
başarılarının gurur 
verici olduğunu 
belirten Keskin, 
Yıldırım 
Belediyesi'nin 
Türkiye'de güreş 
branşında adını

Fenerbahçe’nin rakibi dağıldı
Fenerbahçe'nin 
Şampiyonlar Ligi 
3. ön eleme turunda 
eşleştiği Belçika'nın 
Anderlecht takımına 
büyük darbe.
Belçika ekibi, 
İspanya Birinci Lig 
takımlarından 
Murcia ile yaptığı 
hazırlık maçından 
6-0 yenik ayrıldı.

UEFA’dan Türk hakemlere görev
UEFA Hakem 
Komitesi, FIFA 
kokartlı hakemler 
Selçuk Dereli ve 
Cüneyt Çakır'ı, 
16 ve 30 Ağustos 
tarihlerinde yapıla
cak UEFA Kupası 
2. ön eleme turu 
maçlarında 
görevlendirdi. 
Futbol 
Federasyonu'ndan 
yapılan açıklamada, 
Çakır'ın 

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
SHREK 3 12.00 - 14.15 - IG.İ5
BEN SANA SÖYLEMİŞTİM 14.15- 20.30

duyurduğunu 
kaydetti.
Yıldırım 
Belediyesi'nin spora 
tam destek verdiğini 
dile getiren Keskin, 
"Önümüzdeki oyun
larda bu 3 
güreşçimizden 
şampiyonluklar bek
liyoruz. Güreş 
kulübümüz, 1. ligde 
3. sırada ve 2. ligde 
ise şampiyon oldu. 
Yıldırım Belediyesi, 
Türkiye'de güreş 
alanında ses getirm
eye devam edecek" 
dedi.
YILDIRIMDAN 
MİLLİ TAKIMA 
Keskin, Refik 
Ayvazoğlu’nun ise 
2007 Dünya 
Şampiyonası'na 
katılacak Türkiye 
Milli Takımı’nın 
belirlenmesi için 
3-5 Ağustos 
tarihleri arasında 
Bulgaristan'ın 
başkenti Sofya'da 
yapılan Uluslararası 
Nikola Petrov 
Grekoromen Güreş 
Turnuvası'nda

Bornem kentinde 
oynanan karşılaşma 
ya tam kadro olarak 
çıkan Anderlecht'te, 
yeni transfer Çek fut
bolcu Jan Polak'ın 
performansı göz 
doldurdu.
Bu sezon Nürnberg' 
den transfer edilen 
Jan Polak, Fenerbah 
çe maçına kadar

16 Ağustosta 
UEFA Kupası 
2. ön eleme turu ilk 
maçında Dnipro 
Dnipropetrovsk- 
Belchatovv karşılaş
masını yöneteceği 
bildirildi.
Serkan Ok ve 
Alpaslan Dedeş'in 
yardımcı hakem 
olarak görev alacağı 
mücadelenin
4. hakemi Cem 
Deda. Selçuk

gümüş madalya 
kazandığını ifade etti. 
Ayvazoğlu’nun aldığı 
derecesiyle sık
letinde milli mayo 
mücadelesi veren 
Selçuk Çebi ve 
Şeref Eroğlu gibi 
tecrübeli şampiyon 
güreşçileri de geride 
bıraktığını söyleyen 
Keskin, "Güreşçimiz 
18-23 Eylül tarihleri 
arasında 
Azerbaycan'ın 
başkenti Bakü'de 
yapılacak olan 
Dünya 
Şampiyonası’nda 
ülkemizi temsil ede
cek. Onun kazandığı 
bu başarılar diğer 
güreşçilerimizi hız
landıracaktır. Yıldırım 
belediyesi dünya 
şampiyonları 
yetiştirmeye devam 
edecektir” diye 
konuştu.
Konuşmaların ardın
dan Başkan Keskin 
1. Karadeniz Spor 
Oyunlan’nda başarılı 
olan güreşçilere 
çeyrek altın ve 
plaket hediye etti.

daha hazır bir 
duruma geleceğini 
belirterek, 
"Fenerbahçe 
maçından önce 
ligde iki karşılaş
maya daha çıka
cağım. Bu benim 
İçin yeterli olabilir. 
Ama en önemlisi 
takımda oynamam" 
dedi.

Dereli'nin ise 
30 Ağustosta 
UEFA Kupası 
2. ön eleme turu 
rövanşında 
Mattersburg-Basel 
karşılaşmasını 
yöneteceği bildirildi. 
Emre Eyisoy ve 
Bahattin Duran'ın 
yardımcı hakem 
olarak görevlen 
dirildiği maçın 4. 
hakemliğini Özgüç 
Türkalp yapacak.

| ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İlacı asla susuz içmeyin
Kocaeli'nin Gebze 
ilçesinde bulunan 
Anadolu Sağlık Mer 
kezi'nde (ASM) gö 
revli Dahiliye Uzmanı 
Prof. Dr. Birsel Ka 
vaklı, midede etkili 
olabilmeleri için, ilaç 
ların asla susuz içil 
memesi gerektiğini 
söyledi.
Prof. Dr. Birsel 
Kavaklı, ilaçların 
doğru ve yerinde kul
lanılmadığında şifa 
vermek yerine başka 
sorunlar ortaya 
çıkarabileceğini 
belirterek, "Antibi 
yotik türü ilaçlar, 
genellikle aç veya tok 
karnına içilebilen 
ilaçlardır. Ancak bazı 
türlerinin, örneğin 
makrolid grubu 
antibiyotiklerin, aç 
karnına alınması 
gerekir. Bunların 
etken maddesinin 
sonu 'misin' ile biter; 
Azitromisin, Eritro 
misin ve Klaritro 
misin gibi. Bu ilaçlar 
aç karnına alınmalı 
dır. Her ilaç günde 
kaç kez alınacaksa, 
bu eşit aralıklarla 
olmalıdır. İlaçların 
istenen etkiyi göste 
rebilmeleri için, kan 
da belirli bir seviyede 
olmaları gerekir. Bu 
seviyeyi eşit 
tutabilmek, ancak 
ilacı eşit aralıklarla 
almakla mümkündür.
Eğer ilaç günde 3 

kez alınacaksa 8 saat

arayla, 4 kez alınacak 
sa 6 saat arayla, 2 
kez alınacaksa 12 
saat arayla, 1 kez alı
nacaksa da her gün 
aynı saatte içmeye 
özen gösterilmelidir. 
İlaç şifa kaynağıdır 
ama şifa yeteneği 
ilacın yerinde ve za 
manında kullanımıyla 
doğrudan ilgilidir. 
Türkiye'de, antibiyo 
tikler doktor kontrolü 
olmadan, adeta so 
ğuk algınlığı ve grip 
ilacı gibi kullanılmak
tadır. Bu son derece 
yanlış bir yaklaşımdır 
ve buna dikkat edil 
meşinde fayda 
vardır" dedi.
Ağrı kesici ve ateş 
düşürücü ilaçların da, 
genellikle tok karnına 
alınması gerektiğini 
ifade eden Prof. Dr. 
Kavaklı, "Zira bu tür 
ilaçların birçoğu, 
mide iç zarı üzerine 
tahriş edici etkiye 
sahiptir. Dolu mideyle 
alındıklarında, bu yan 
etkileri en aza iner.

En azından dolu bir 
bardak suyla alınmalı 
dırlan İlaçları asla 
susuz içmeyin. Şurup 
bile içmiş olsanız 
üzerine dolu bir bar
dak su mutlaka için. 
Çünkü alınan ilacın 
etkili olabilmesi için, 
mide veya bağırsakta 
çözünerek, kana 
karışması gerekir. 
Sizin ilaçla beraber 
içeceğiniz bir bardak 
su, bu çözünmeyi 
kolaylaştıracak, kana 
karışmayı hızlandıra
cak ve etkinin çabuk 
başlamasını sağlaya
caktır. İlaçları, size 
özel olarak tavsiye 
edilmişse asla bölme 
yin ve çiğnemeden 
yutun. Birçok ilaç 
tablet şeklinde olup, 
üzerleri şeker veya 
filmle kaplanmıştır. O 
ilacın etken maddesi 
ya mide ortamında 
bozulup etkisini kay
betmektedir veya 
mide mukozasını 
tahriş edici özellikte
dir ya da mideden 

emilimi kötüdür. O 
nedenle üzeri kapla
narak, midede dağıl
madan doğruca 
barsağa aktarılması 
sağlanır. Siz eğer 
böyle bir ilacı böler 
veya çiğnerseniz etk
isini yok etmiş olur
sunuz. Tableti elinize 
aldığınızda bakın, 
eğer üzerinde bölü 
nebileceğini belirtir 
bir çentik yoksa asla 
bölmeyin ve çiğne
meyin. Çiğneme 
tabletleri, bu grubun 
dışında tutulmaktadır. 
Onlar, çiğnenerek 
alınmalıdır" dedi. 
Gebe ve emzirenlerin 
doktora veya eczacı • 
ya danışmadan, en 
basit ağrı kesiciyi bi 
le almalarının 
sakıncalı 
olabileceğinin de 
altını çizen Prof. 
Dr. Birsel Kavaklı, 
şunları kaydetti: 
"Doktora danışmadan 
alınan ilaçlar, bebek
ler için risk teşkil 
ede bilir. Eğer 
çalışıyorsanız, kul
lanacağınız ilaçlar 
yaptığınız işi de etk
ileyebilir. Birçok ilaç 
yan etki olarak 
sersemlik ve uyku 
haıi'yapar. ı7oıa yıkıy
la dikkat gerektiren 
bir makine kullanıyor
sanız, ciddi sorunlar 
ortaya çıkabilir. Evi 
nizdeki bütün ilaçları, 
buzdolabında sakla
manız gerekmez.”

Çocuklarda aşırı 
kilo riski

Bilimadamları, 
çocukların 
diyet yiyecek
lerle beslen
mesinin, aşırı 
yeme alışkan
lığına yol 
açabileceği 
uyarısını 
yapıyor. 
Kanada'daki 
Alberta 
Üniversitesinde 
fareler üzerinde 
yapılan bir 
araştırma, zayıf 
ya da şişman 
olsun, diyet yiyecek
ler verilen yavru 
farelerin aşırı 
yemek yeme eğilimi 
gösterdiğini 
ortaya koydu. 
Araştırma sırasında, 
diyet gıdalarla besle
nen yetişkin farel
erde aşırı yemek 
yeme eğilimi 
gözlenmedi;
Araştırmacılar, yük
sek kalorili gıdaların 
düşük kalorili diyet 
türlerinin, vücudun 
kalori ahmını 
düzenleyen tat duy
gusunu kullanma 
yeteneğini bozduğu 
görüşünde. 
Yavrü fareler düşük 
kalorili alternatifleri
ni yerken, yiyeceğin

yüksek kalorili 
olanlarının tadına 
varabilmek için 
en az normal 
kalorili gıda 
kadar çok diyet 
yiyecek tüketiyor. 
Fareler üzerindeki 
araştırmaların insan
lara uyarlanması 
konusunda ihtiyatlı 
olmayı öneren 
bilimadamları, 
diyet yiyeceklerin 
çocuklar için 
uygun gıdalar 
olmadığını söylüyor. 
Çocukların 
sağlıklı ve formda 
olmaları için 
önerilense, erken 
yaşlarda dengeli 
beslenme ve egzer
siz yapma alışkan
lığını kazanmalarını 
sağlamak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 11Ö
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 543 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94V 1

i

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 60 311

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
Ânıtur 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 51417 00

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

B BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Sü Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ 
2006/2007 OKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ADI SOYADI KAZANDIĞI OKUL
İLKNUR KURU YALOVA 1. İSTANBUL FATİH FEN LİSESİ
KAAN TOPÇU 
ELİFBAŞTÜRK 
MELİKE AKTAŞ 
M. ALİ GÖRKEM AKINER 
OĞUZLAN KAYA 
BETÜL TUĞRAN 
CANSU AYVAZ 
OĞUZ EREN ACARTÜRK 
UFUK ÖZGÜR GÜNAL 
MERVE BİLGİÇ 
MURAT GÖK 
MELİKE DİLSİZ 
DOĞANALP ERGENÇ 
NUR USLU 
İSMET ONUR İZGİ 
ARDA ŞAHİN 
GÜL ÇAĞLA YILDIRICI 
MİNE ERSÖZ 
İHSAN CAN PALTA 
GÖZDE BAYRAM 
BERKER AYBİRDİ

ANKARA FEN LİSESİ 
ESKİŞEHİR FATİH FEN LİSESİ 
ZONGULDAK FEN LİSESİ 
BURSA A.H.GÖK. ANA. ÖĞRET.LİS. 
BURSA A.H.GÖK. ANA. ÖĞRET.LİS. 
YALOVA ANADOLU ÖĞRETMEN LİS. 
YALOVA ANADOLU ÖĞRETMEN LİS. 
ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN LİS. 
BOZÜYÜK ANADOLU ÖĞRETMEN LİS. 
SOMA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 
DÜZCE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 
BİLECİK ANADOLU ÖĞRETMEN LİS. 
BURSA ANADOLU LİSESİ
BURSA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİS. 
BURSA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİS. 
BURSA ANADOLU ERKEK LİSESİ 
BURSA ANADOLU KIZ LİSESİ
BURSA ŞÜKRÜ ŞANKAYA ANADOLU L. 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ

ÖNALAN ABDURRAHMAN CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
HAŞAN MİRASYEDİ 
KORAY BİÇER 
CAN BERKŞEN 
BERK SEZGİ 
CANSU ÜNVER 
DENİZ ERGEÇ 
BURCU ARCA 
AYBÜKE SERBEST 
HİLAL ÇELİK 
HİLAL KÖSE 
RANA YILMAZ 
MELİKE YASIOĞLU 
İLAYDAGÜRSOY 
AYSEL ŞİMŞİR 
ÖZGE COŞKUN 
BURCU TUNA 
ESRA TÜRKMEN 
BÜŞRA HANGİŞİ 
SİNEM SOMER 
CAN AYKAN MEHDİGİL 
ÇAĞLAR YAYLAMIŞ 
YEŞİM ASLAN 
GİZEM DEĞİRMENCİ 
FURKAN MUMCU 
ELİF KAYAN

CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİS 
YALOVA Ş.O.ALTINKUYU ANADOLU LİS 
YALOVA Ş.O.ALTINKUYU ANADOLU LİS 
YALOVA Ş.O.ALTINKUYU ANADOLU LİS

No ADI SOYADI
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

KARDELEN GÖREN 
ZEYNEP ÇELİK 
MÜGE CEREN KALABELİ 
ERDOĞAN KURŞUNCU 
DİLAY ÖZTÜRK

KAZANDIĞI OKUL
YALOVA Ş.O.ALTINKUYU ANADOLU LİS
ÇİFTLİKKÖY ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
İZNİK ANADOLU LİSESİ
İZNİK ANADOLU LİSESİ
KÜTAHYA ALİ GÜRAL ANADOLU LİSESİ

AHMET MERT SARAFOĞLU ÇANAKKALE BİGA ANADOLU LİSESİ
RAŞİT CAN BARUTÇU 
ELİF ÖZTÜRK 
DİLARA ORHUN 
ÖZKAN EREKLİ 
UĞUR ÇELİK 
GİZEM CAN 
MÜGE MAKUL 
ZEYNEP NİZAMOĞLU 
AYKUT AYVAZ 
CEM TUĞRAN 
FURKAN ÜNYAL 
SIDDIK OĞUZ CONKER 
OLCAY EROL 
ŞEYDA AYDI 
FİKRET BEKMEZCİ 
CANERALTUNBAŞ 
TANJU KÖSE 
DERYA TURAN 
MEHMET HÖKELEK 
İLKER CEYLAN 
MERT CİVAN 
HALİD EROĞLU 
SADETTİN BAYRAK 
SAMET EMRE SERTEPE 
GÖKALP ŞAHVERDİOĞLU 
SERHAT İNAK 
HÜSEYİN BİLEN 
MESUT EKEN 
ELİF AYHAN 
BERHAT ÇINAR 
MERT DURSUN 
MERT YILDIZ 
HAŞAN GÖKAY KARAKUŞ 
MÜGE MALDAN 
ÜMİT ÇAĞLAYAN 
AYDIN KILIÇKAYA 
HALİS ÜLKÜ 
BEYZAAYDOĞAN 
GÜLŞAH KANTAR 
M.DAMLA KUTLU 
EGEMEN VAROL

ÇANAKKALE R.BODUR ANADOLU LİSE 
AYDIN KUŞADASI D.M.G. ANADOLU LİSE 
OSMANELİ 75.YIL ANADOLU LİSESİ 
YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ 
KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ 
UMURBEY SAĞ.MES. LİS HEMŞİRELİK 
UMURBEY SAĞ.MES. LİS HEMŞİRELİK 
BİLECİK SAĞ.MES LİSESİ HEMŞİRELİK 
ALİ OSMAN SÖNMEZ A.T.L. END. OTOM I 
ALİ OSMAN SÖNMEZ A.T.L END. OTOM. 
ORHANGAZİ A.T.L.ELEKTRİK ELEKT. 
ORHANGAZİ A.T.L. BİLİŞİM TEKNOLOJİ 
ORHANGAZİ A.T.L. BİLİŞİM TEKNOLOJİ 
M.KEMAL COŞKUNÖZ ATL. BİYOM. 
YILDIRIM ANADOLU İLETİŞİM MESLEK L 
ALİ OSMAN SÖNMEZ ATL. MAKİNA TEK. 
ALİ OSMAN SÖNMEZ ATL. MAKİNA TEK. 
ALİ OSMAN SÖNMEZ ATL. MAKİNA TEK. 
SEYİT BURHANETTİN ATL. BİLİŞİM TEK. 
ATATÜRK ATL ELEKTİRİK ELEKTRONİK 
HÜRRİYET ATL. TEK. LİSESİ EL.- ELEK. 
GEMLİK ATL. TEKNİK LİSE. MAK TEK. 
GEMLİK ATL. TEKNİK LİSE. MAK TEK. 
ORHANGAZİ A.T.L ELEKTRİK -ELEKTR. 
ORHANGAZİ A.T.L ELEKTRİK-ELEKTRO 
OVAAKÇA ŞARIK TARA ATLMAKİNATEK. 
İZNİK ATL. TEK LİSE. BİLİŞİM TEKNOJİ 
OSMANGAZİ AND.OTEL.VE TUR.MES.L. 
OSMANGAZİ AND.OTEL. VE TUR.MES.L. 
TURGUTREİS AND.OTEL. VETUR.MES.L. 
GEMLİK ANADOLU TİCARET MES. L 
GEMLİK ANADOLU TİCARET MES. L 
GEMLİK ANADOLU TİCARET MES. L 
GEMLİK ANADOLU TİCARET MES. L 
SELAHATTİN ŞEKER ANA.OTEL VE T.M.L. 
ANADOLU MESLEK YİYECEK İÇECEK B 
ANADOLU MESLEK YİYECEK İÇECEK B 
ANADOLU MESLEK YİYECEK İÇECEK B 
ANADOLU MESL. LİS GİYİM ÜRETİM TEK. 
BURSA TARIM MESLEK LİSESİ GIDA TEK 
BURSA TARIM MESLEK LİSESİ MAKİNA

ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARINDA BÜYÜK KATKILARI OLAN 
KÖRFEZ FEN DERSHANESİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNE 

CANDAN TEŞEKKÜR EDERİZ. 
ÖĞRENCİ VELİLERİ ADINA 

İLKAY ERGENÇ
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Bu gece Miraç Kandili 
Recep ayının, 27. gecesi olan bu 
gece Miraç kandili. Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, 
Miraç’ın insanın erdem yolculuğu, 
beşerilikten insaniliğe yükseliş hika 
yesi olduğunu belirterek, Miraç’ın 
göklere olduğu kadar insanın kendi 
semasına, kalbine ve iç dünyasına 
doğru da yapması gereken bir yol
culuk olduğunu hatırlattı.

Siyah Altın Zeytin Festivali etkinlikleri kapsamında "Zeytin ve Zeytincinin Sorunları" konulu toplantı düzenlendi.

Zeytincinin sorunları masaya yatırıldı
■'z Zeytin Festivali nedeniyle bu yıl sınırlı düzeyde 

yapılan toplantıda zeytin ve zeytincinin sorunları 
tartışıldı. Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un başkan
lığında yapılan toplantıda, küçük taneli zeytinlerin 
satışının teşvik edilmesi ve askeri birliklere satılması için 
çalışma başlatılması istendi. Ticaret Odası Başkanı 
Kemal Akıt ise, zeytin ağacının zor yetiştiğini, devletin 
kesimini yasakladığını, zeytinciye teşvik verilmesi gerek
tiğini söyledi. Üreticiler uzun vadeli kredi isteminde 
bulundu. Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün haberi sayfa 3'de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmârl.cörtı

Ertuğrul Yalçınbayır’dan öğütler..(2)
AKP Bursa eski Milletvekili Ertuğrul Yalçın 

bayır’ın Milliyet Gazetesi’nden Devrim Sevimay 
ile yaptığı söyleşi de yeni seçilen milletvekilleri 
ne öğütleri yer alıyordu.
i Dünkü yazımda bu öğütlere yer vermiş, 
kçİçeği burnunda milletvekillerimizin bu yazıyı 
fkesip başuçlarında bulundurmalarını istemiş- 
tim.

Yalçınbayır’ın öğütlerinde ilginç saptamalar 
yer alıyor.
| ; En önemlisi ise Genel Başkana ters düşme 
,mek. öğüdü var. Ters düşenlerin diyor Yalçın 
bayır,, siy asi hayatı biter!

Kendisinin ki gibi..Devamı sayfa 5’de

12 R 22,5 Ma BÜYÜK KAMPANYA
Fulda Regio Control (Düz) 470.00 YTL 
Fulda Regio Force (Kar) 504.00 YTL 
Fulda Varto Control (Düz) 499.00 YTL 
Fulda Varto Force (Kar) 528.00 YTL

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA 

_______ Tel: 0.224 513 11 75__________

Seri katillerin davası ertelendi
Delillerin toplanması ve eksikliklerin giderilmesi için 13 Eylül’e ertelendi. 2’de

TBMM’nin 
24. Meclis
Başkanı 
Koksal 
Toptan 

oldu
AKP'nin Meclis baş
kanlığı için aday 
gösterdiği Koksal 
Toptan, TBMM’nin 
24. başkanı oldu. 
Toptan, genel kurul 
da yapılan oylama
da 450 oy alarak 
1. turda Meclis 
Başkanı seçildi. 
Haberi sayfa 7’de

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


Gemlik

Seri katillerin 
davası ertelendi

BUSKİ çalışmalarına vatandaştan tepki

Kocaeli başta 
olmak üzere çeşitli 
illerde 7 kişinin 
öldürülmesi ve 
1 kişinin yaralan
ması olayına 
karıştıkları iddiasıyla 
yargılanan sanıkların 
duruşması ertelendi. 
Kocaeli 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde 
görülen davanın 
dünkü duruşmasına 
tutuklu sanıklar 
Yiğit bekçe ile 
Mehmet Karabasan 
katılırken, 
tutuksuz sanık 
C.A.O. katılmadı. 
Mahkeme heyeti, 
delillerin 

toplanması ve 
eksiklerin 
giderilmesi için 
tutuklu sanıkların 
tutukluluk hallerinin 
devamına karar 
vererek, duruşmayı 
13 Eylül 2007 
tarihine erteledi. 
Tüm delillerin 
toplandığı, karar 
safhasına gelindiği 
öğrenildi. Duruşma 
öncesinde geniş 
güvenlik tedbirleri 
altında adliyeye 
getirilen zanlılar, 
duruşmanın sona 
ermesiyle Ankara 
Sincan Çezaevi'ne 
götürüldüler.

Seyfettin SEKERSÖZ

BUSKİ'nin derin 
deşarj işlemi için 
döşemekte olduğu 
büyük boruların 
bulunduğu yerlerin 
kapatılmaması 
çevrede oturan 
vatandaşların tepkisi
ni çekmeye başladı. 
BUSKİ müteahhidi 
tarafından dere kena 
rındaki işletmesinden 
başlatılan ve Emniyet 
Müdürlüğü önünden 
geçerek İstiklal 
Caddesi üzerinden 
8 nolu Aralık'tan Emin 
Dalkıran Kordonu’na 
açılan sokakta 
sürdürülen kazı 
çalışmalarında büyük 
oranda sona yak
laşılırken kapatıl
mayan çukurlardan 
yayılan pis kokular 
şikayetlere yol açıyor. 
Çevrede işyeri olan 
ve ikamet eden vatan
daşlar aralarında imza

E>

M

%

toplayarak BUSKİ 
İşletme Müdürliiğü'ne 
vermelerine rağmen 
kendilerine cevap 
dahi verilmediğini 
ileri sürerek çalış
maların biran önce 
bitirilmesini istiyorlar. 
Denizdeki boru 
döşeme işlemlerinin 
bitirilmesine rağmen 
Emin Dalkıran

Bursa’da Uluslararası 
Yolcu otobüslerinin

Kordonu’ndaki 
bağlantı çukurunun 
bir türlü bitirilemeyip 
açıkta bırakılması 
insanların kordona 
çıkmalarını engeller 
ken, yayılan koku 
nedeniyle de 
çeVrede oturanlar 
balkonlarına 
çıkamadıkları için 
BUSKİ'ye tepkili

olduklarını belirtiyor
lar. Gemlik Belediye 
si'nin yaptığı kazı 
işlemlerinde seslerini J 
yükseltenlerin 
iş BUSKİ'ye gelince 
ortadan kaybolduk
larını öne süren 
vatandaşlar açılan 
çukurun biran önce 
bitirilerek kapatıl
masını istiyorlar.

şehir içinde indi-bindi
yapması tepki topluyor

Bursa’da, özellikle 
Balkan ülkelerine 
karayolu ile yolcu 
götürüp-getiren 
uluslararası yolcu 
taşımacılığı yapan 
otobüs firmalarının 
şehir merkezinde 
yolcu alıp 
indirmeleri 
tepki topluyor. 
Bundan dolayı 
ortaya çıkan 
olumsuzlukları 
gidermek üzere 
ikinci defa toplanan 
konunun tarafları, 
firmaların terminal 
dışında indi-bindi 
yapmamaları

yönünde görüş . 
birliğine vardı.
Bursa Şehirlerarası 
Otobüs Termina 
lî'nde yapılan 
toplantıda, 
uluslararası çalışan 
firmalarjrMemsilci- 
leri, terminal 
yöneticileri ve 
ilgili kamu kurum- 
İarının yetkilileri, 
BOYKOOP’Yönetim 
Kurulu üyesi ve d 
Uluslararası
Yolcu Taşımacılığı 
Komisyonu 
Başkanı Nezih 
Oğuz, başkanlığında 
biraraya geldi.

SATILIK - KİRALIK LÖK DAİRELER ve İŞYERLERİ
J GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK ve DEĞERLEME HİZMETLERİ VERİLİR 

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve , 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri

www.baytasinsaat.com 
Tel: 513 42 21 Fax:51317 94

İKİNCİ EL DAİRELER
SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 

Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2 
y*- SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmam'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2
Z SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2 
y SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz-manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2
Z KİRALIK Daire, Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
Z KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
Z KİRALIK İşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2 '

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Siyah Altın Zeytin Festivali etkinlikleri kapsamında 
"Zeytin ve Zeytincinin Sorunları" konulu toplantı düzenlendi.

Zeytincinin sorunları 
masaya yatırıldı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmâil.çom
www.m illiyet/blog/özcan vural

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
tarafından yapılan 
Siyah Altın Zeytin 
Festivali etkinlikleri 
kapsamında düzenle* 
nen "Zeytin ve zeytinci 
nin sorunları" konulu 
toplantıda sorunlar 
masaya yatırılarak bir 
kez daha görüşüldü. 
Tibel Otel Salonu’nda 
yapılan toplantıya 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut* un yanı sıra 
Mudanya Belediye 
Başkanı Erol Demir 
hisar, Gemlik Ticaret 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt, Orhangazi Bele 
diye Başkan vekili 
İzzet Sekban, Marmara 
birlik Gemlik Koopera 
tifi Başkanı İbrahim 
Aksoy, Mudanya Koo 
peratif Başkanı İbra 
him Başaran, Gemlik 
Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik, Marmarabir 
lik Genel Müdürü 
İsmail Muzaffer Eren, 
Orhangazi TSO Baş 
kanı Çetin Çoklar, 
İznik TSO Başkanı 
Osman Katı, İznik TSO 
Başkanı Fahrettin Kes 
kin, Orhangazi Zeytin 
Kooperatifi Başkanı 
Remzi Bayram, Gemlik 
Zeytin Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Mehmet Belsi, 
Hüseyin Peker, Sedat 
Gürle, Mudanya Zeytin 
Kooperatifi yönetim 
kurulu üyeleri Feyyaz 
Dinç, Cevat Koçer, 
Hüseyin Tamaç 
katılarak görüşlerini 
dile getirdiler.
KÜÇÜK ZEYTİN 
NEDEN ALINMIYOR 
Zeytin üreticilerinin 
yıllardır sorun yaşadık 
lan küçük zeytinin 
pazarlanması olayı 
dünkü toplantıda bir 
kez daha ortaya atıldı. 
Köylerde kurulan 
küçük ölçekli tarımsal 
kooperatiflerin 300 
tane zeytinin üstünde 
alım yapmamaları 
nedeniyle bu zeytini 
Marmarabirlik'e 
getirdiklerini söyleyen 
kooperatif yöneticileri 
"Büyük zeytin 
küçük kooperatifler 
tarafından alınıyor 
ancak küçük zeytin 
bize getiriliyor.
Bunun pazarlamasını 
yapamıyoruz" dediler. 
Toplantıya katılan 
kooperatif yöneticileri 
belediye başkaların
dan Askeriye başta 
olmak üzere kamu

YauYORUM

kuruluşlarının 
hazırlayacakları" 
Ramazan paketleri 
için küçük taneli 
Marmarabirlik 
zeytininin tercih 
edilmesinde 
destek arayışına 
girmeleri istendi. 
Mudanya, Gemlik, 
Orhangazi ve İznik 
yöresinde yetiştirilen' 
zeytinin Son yıllarda 
değerinin altında 
satılması nedeniyle 
üreticinin mağdur 
olduğunu belirten 
yetkililer, "Bu dört ilçe 
yaklaşık 100 bin ton 
zeytin üretiyor, buna 
karşılık Marmarabirlik 
7 kooperatiften sadece 
50 bin ton zeytin alımı 
yapıyor. Bu alınan 
zeytinin içinde 
bulunan küçük taneli 
zeytin ne yazık ki 
pazarlanamadığı için 
mağduriyet üreticiye 
yansıyor" dediler.
AMAÇ SORUNLARA 
ÇOZUM ARAMAK 
Toplantıyı düzenleyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
amaçlarının yeni 
tartışmalar yaratmak 
değil, aksine üretici 
ve tüccarın sorunlarını 
öğrenerek çözüm 
arayışlarına girmek 
olduğunu söyledi. 
Tarafların zarar görme 
leri halinde bölge zey 
tin üretiminin de zarar 
göreceğini belirten 
Başkan Turgut, küçük 
taneli zeytinin yeterin 
ce tanıtımının yapıla
maması nedeniyle 
satışında zorluk 
çekildiğini söyledi. 
Gemlik TSO Başkanı 
Kemal Akıt ise zeytin 
ağacının bakımının zor 
olması nedeniyle 
üreticinin mali sıkıntı 
içinde olduğunu ve 
mutlaka devlet deste 
ğinin yapılması gerek
tiğini savundu. Akıt, 

"Zeytin ağacını kes 
mek istediğimizde ise 
müsaade edilmiyor, 
sıkıntının en büyük 
nedeni masrafa 
yansımasıdır" dedi. 
DEVLET UZUN VADELİ 
KREDİ VERSİN 
Toplantıya katılan 
zeytin kooperatifi . 
yöneticileri Zeytine 
yapılacak yatı,ılımlar 
için devletin mutlaka 
uzun vadeli kredi ver
mesi gerektiği 
görüşünde birleşirler 
ken, yurt dışında 
zeytin tanıtımının 
devlet desteğiyle 
yapılmasının uygun 
olacağı görüşünde 
bulundular.
AKHİSAR ZEYTİNİ 
HEP SORUN OLUYOR 
Akhisar bölgesinden 
gelen zeytinin 
Gemlik tipi zeytine 
oranla daha ucuz 
olması nedeniyle ter
cih edildiğini söyleyen 
Kooperatif yöneticileri, 
Akhisar'da yabancı 
zeytin satılmamasına 
karşılık bölgede rahat 
hkla Akhisar zeytininin 
pazarlandığını, 
buna kesinlikle 
izin verilmemesi 
gerektiğini belirttiler. 
Bu toplantıdaki konuş
maların sadece masa
da kalmaması gerek
tiğinin de belirten 
katılımcılar, Belediye 
Başkanlarından bu 
konuda destek 
olmalarını istediler. 
Marmarabirlik 
Genel Müdürü İsmail ^ 
Muzaffer Eren ise 
yurt içinde ve dışında 
yetiştirilen Gemlik 
tipi zeytin ağaçların
dan yaklaşık 80 ile 
100 kilo zeytin 
alındığına dikkat 
çekerek, "Bölgemizde 
ise bu rakam 10-15 
kiloya düşüyor, bu da 
maliyetleri arttırıyor" 
şeklinde konuştu.

İLGİSİZLİĞE KIRGINIM 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, önceki 
yıllarda düzenlenen 
bu tür toplantılara 
yeterli ilginin olma
ması nedeniyle iptal 
ettiklerini belirterek, 
"Belediye Başkanı 
olarak bizim gücümüz 
belli, 2&yıifile'! İlğlıi 
toplantılara üreticimiz 
ilgi göstermiyor. 
Bu nedenle kırgın 
olduğumu belirteyim. 
İnsanımıza küçük 
zeytin alirhını teşvik 
etmeliyiz. Küçük 
zeytinin kaliteli 
olduğunu anlatmalıyız. 
Orhangazi'den yurdun 
çeşitli bölgelerine 
satılan zeytin fidanları 
şimdi büyüdüler ve 
zeytin vermeye 
başladılar. Bu da 
bölgede yetiştirilen 
Gemlik tipi zeytine 
büyük darbe vuruyor. 
Zeytinimizin pazarla
masını yeterince 
yapamıyoruz.
İnsanımıza zeytin 
yedirmesini 
öğretemedik. Bunu 
yapmalıyız" dedi. 
Turgut, ayrıca 
Türkiye'de bundan 
sonra teşvik 
döneminin bittiğini 
ve zeytin ağacı 
yetiştirenlere devlet 
teşviğinin verilmeye
ceğini söyledi. 
Marmarabirlik'te 
bulunan küçük zeytin 
stoklarının devlet 
kurumlarına verilmek 
suretiyle eritilmesinin 
şart olduğuna değinen 
4 ilçenin zeytin 
kooperatifi yönetici
leri, bu toplantıların 
sürekli yapılmasının 
faydalı olacağı görü 
şünde birleştiler 
ve çözümün ancak 
kendi aralarında 
yapılacak bu tür 
toplantılarla bulu
nacağını belirttiler.

Yazarlar ayıp oluyor
Eğer medya görevini yapsa, özellikle de 

"Demokratlık" deyince mangalda kül bırakma 
yan o sözde, o yazarlar samimi olsalar Ordu' 
nun cuma gecesi gürlemesine gerek kalmazdı..

Cumhuriyeti cumhuriyet yapan değerler bir
biri ardına ayaklar altına alınırken, birisinin 
konuşması, uyarması gerekiyordu.

Ordu sonuna kadar bekledi..
Gerekli uyarıları en demokratik şekilde 

yaparak* "Sözde değil, özde" diyerek bekledi..
Ama beklentiler boşa çıktı.
AKP İktidarı "Nihayet bir dindar Cumhur 

başkanımız olacak" diyen Meclis Başkanı 
Bülent Arınç’ın peşine takıldı.

Millet adına karar veren Meclis'in başkanı 
olarak oyunu belli etmesi bile demokratik 
ilkelere aykırı görüldüğünden oy vermesi dahi 
yasaklanan Arınç "Yarın güneş güzel bir güne 
doğacak. Bu gece mutlu uyuyacağım" derken, 
bir, tek bir demokrat kalem "Başkan ne yapı 
yorsun..

Bundan evvelki cumhurbaşkanları dinsiz 
miydi, demek istiyorsun" diye sormadı..

Kutlu Doğum Haftası'nı tam da Milli 
Egemenlik Haftası'nın üzerine koyup, sadece 
İstanbul'da bine yakın gösteri düzenlemek 
neydi?..

Beş yaşındaki kızlara tesettür kılıkları giy
dirip, 23 Nisan'da ilahiler okutturmak neydi?..

Bu haftaya tüm okulların katılmasını, Millin; 
Eğitim Müdürleri, Valiler, Kaymakamlar aracılığı 
ile emretmek neydi?.,

Hüseyin Çelik bakan olduğu günden beri 
Milli Eğitimin nasıl bir dini eğitime döndüğünü 
hangi demokrat yazar dillendirmişti?.

İlk ve ortaöğretimde, Okul Müdürlüklerine ve 
yönetimlerine, Çelik döneminde kaç Din Bilgisi 
hocası, kaç İmam Hatip Kökenli atanmıştı, so
ran çıkmış mıydı?. Bunlar da yetmemiş, müdür 
tayinleri önündeki son engelleri de kaldıran, işi 
bakanın atadığı Milli Eğitim Müdürlerinin 
keyfine bırakan tasarı yasalaşırken, hangi 
demokrat yazar tek satır kalem oynatmıştı?.

Ülkede bürokraside üst kademelere gelme 
nin şartı nerdeyse eşinin sıkma başlı olmasına 
bağlanırken, bu tersine ve bariz ayrımcılığın 
eleştirisini hangi demokrat yazar yapmıştı?..

Defalarca yazdım.. İdealist olmak başka şey
dir, realist olmak başka şey,.

Atatürk'ün tüm ilkeleriyle yoğrularak Harp 
Okulu'ndan mezun olan subayı görmezden 
gelemezsiniz. Bu subaylar vardır ve hep ola
caktır.. İyi ki varlar..

Bu subaylar, Anayasalarında "İslam" yazan 
devletlerin devlet başkanı eşlerinin en çağdaş 
saç modeli ve en modern giysileri ile poz ver - 
dikleri fotoğraflarda, sıkma başlı ve pardesülü 
Emine Erdoğan görüntülerini hazmedemezken 
ayni görüntünün, baş komutanlık makamı da 
olan, Çankaya'ya, Atatürk'ün evine taşınmasına 
hiç tahammül edemezler..

Şimdi o ordu, uyarısını yapıp bekliyor.
Bekliyor ama, konuşması gereken Dördüncü 

Kuvvet uyuyor..
Karlarını katlamak için "İstikrar"), onun için 

de AKP İktidarını şart gören patronların emrin 
deki, çoğu o patronlar kadar müreffeh yaşayan 
kalemler de, mesajı hiç anlamamış görünüyor.. 
Gelişmeler hızla tırmanıyor..

Ne olacak o zaman?.. "Madde 35 Silahlı 
Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa 
ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni 
kollamak ve korumaktır."

Şimdi yasalar gereği oy hakkı dahi olmayan 
birisinin, Anayasa'nın uzlaşma sonucu seçilme 
si için,önlem aldığı Cumhurbaşkanını "Tek 
seçici" edası ile belirlemesini kabullenen bu 
sahte demokratlar, İç Hizmet Yasası Madde 35 
ile verilen bir görev emrininyerine getirilmesine 
isyan ediyorlar.. Utanmıyorlar, ayıp ediyorlar..

http://www.m
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Yarın yapılacak olan Sünnet Şöleni için hazırlıklar tamamlandı

35 çocuk erkekliğe adım atacak
Elektrik l 

kesintilerine mumlu 
ve yelpazeli tepki

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Siyah Altın 
Zeytin Festivali 
etkinlikleri 
kapsamında 
her yıl düzenlenen 
Sünnet Şölenine 
ismini yazdıran 
ailelerin çocuklarına 
elbiseleri
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından 
dün dağıtıldı.
11 Eylül
Gemlik'in kurtuluş 
şenliklerinde 
düzenlenen 
festivalin bu yıl 
Ramazan ayına 
rastlaması nedeniyle

bir ay öncesine 
alınması sonucu 
ailelerin ilçe 
dışında olması 
nedeniyle sadece 
35 aile çocuğunu

sünnet ettirmek için 
kayıt yaptırdı. 
Belediyede 
çocuklarıyla 
birlikte toplanan 
aileler Başkan

Mehmet Turgut'un 
elinden sünnet 
kıyafetlerini aldılar. 
Gömlek, pantolon, 
iç çamaşırı, çorap, 
şapka ve ayakkabı
dan oluşan sünnet 
kıyafetlerini 
Başkan dedelerinden 
alan çocukların 
sevinçleri göz
lerinden okundu.
Belediyenin 
düzenlediği 
sünnet şöleni 
yarın saat 11.30 da 
düzenlenen 
Festival yürüyüşün
den sonra İskele 
Meydanı'ndaki 
çay bahçelerinde 
yapılacak.

Elektrik Mühendis 
leri Odası (EMO) 
Bursa Şubesi üye 
leri, Türkiye'deki 
elektrik kesintilerini 
mum yakıp yelpaze 
ile serinleyerek 
protesto etti.
Türkiye'de yaşanan 
planlı elektrik kesin
tilerine tepki göste 
ren Elektrik Mühen 
dişleri Odası (EMO) 
Bursa Şubesi Baş 
kanı Erdal Aktuğ, 
Türkiye'yi karanlık 
ve susuz günlerin 
beklediğini söyledi. 
Türkiye'de artan 
klima kullanımıyla 
birlikte üretimle tü 
ketim arasında fark 
oluştuğunu söyleyen 
Aktuğ, "1990 yılların
da 100 bin adet olan 
klima satışı 2002 
yılında 233 bin 610'e 
çıkarken, 2006 yılın
da bu rakam 1 mily
on 314 bine ulaşmış 
tır. Son 10 yılda kayıt 
lı yaklaşık 5 milyon 
klima satışı olduğu 
görülmüştür. Bu 
klimaların günlük 12 
kwh enerji tükettiği 
dikkate alınırsa bu 
rakam 60 milyon 

kwh elektrik tüke
timidir. Bu da Türk! 
ye'nin elektrik üreti
minin yüzde 7-8’i 
sadece klimalarda 
kullanılıyor demektir. 
Bu tüketim, Kızılır 
mak üzerinde bulu
nan Kesikköprü Ba 
rajı'nın yıllık üretim 
kapasitesine denk 
gelmektedir. Bunun 
için acil çözümler 
gerekmektedir" dedi. 
Yaşanan elektrik 
kesintilerinin zaman 
ve saatlerinin bildiril 
meşini ve insanların 
da buna göre hare 
ket etmesini isteyen 
Aktuğ, kesintiler 
sebebiyle sanayide 
önemli zararların 
meydana geldiğini 
ileri sürdü.
Aktuğ, Türkiye de 
acil olarak başka 
enerji kaynaklarına 
ihtiyaç olduğunun 
altını çizdi.
Elektrik 
Mühendisleri 
Odası üyeleri, 
yaşanan elektrik 
kesintilerini protesto 
etmek için mum 
yakıp yelpaze ile 
serinledi.

Haşan GÜLLÜ

HER TÜRLÜ

Mı M
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Fiili Boya
Jotun - Deniz Boyalan 
İzolasyon
Hırdavat
Nalbur
Sıhhi Tesisat
Aksesuar

EV ve İŞYERLERİNE 
BOYACI TEMİN EDİLİR.

Bilimum İnşaat Malzemeleri

Hamidiye Mh. Gazhane Cad. No: 41 /A Gemlik / BURSA
Tel:[0.224|513 32 32 -Fax:(0.224)51335 75
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Orhangazi’de ‘Büyükşehir mi Yalova mı?1 
konulu toplantı düzenleniyor

Güne Bakış

Orhangazi Ticaret 
ve Sanayi Odası 
düzenlediği toplantı
da Orhangazi'nin 
Yalova'ya mı yoksa 
Bursa Büyükşehir'e 
mi bağlanması 
konusunu 
görüşecek.
Kamil Uysal'ın 
Orhangazi Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı 
olmasından bu

yana her ay 
hareketli geçen 
ve ilçe gündemine 
ilişkin birçok 
konunun ele alındığı 
toplantılarda 
son günlerde 
Orhangazi’de en 
çok konuşulan 
konu "Büyükşehir 
mi, Yalova mı?" 
ele alınacak.
OTSO Meclis 
Başkanı Kamil

Uysal, Orhangazi'ye 
ve.halkımıza 
faydalı olacak 
konuları ele 
aldıklarını ve 
bunların yararlı 
olduğunu 
düşündüklerini 
belirterek, 
Pazartesi günü 
“Büyükşehir mi, 
Yalova mı?*’ 
konusunu işleyecek
lerini söyledi.

Toplantıya Eski 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Erdoğan Bilenser, 
Eski Yalova 
Belediye Başkanı 
Yakup Koçal ile 
Büyükşehir 
sınırlarına dahil 
edilen Gemlik’ten 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt'ın 
katılacağı öğrenildi.

Mudanya 
sahilinde erkek 
cesedi bulundu

Milas’ta orman yangını
2 hektar fıstık çamı, 1 hektar 

kızılçam ormanı kül oldu.

Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde denizden 
su alan bir çay 
bahçesi görevlisi, 
deniz kenarında bir 
erkek cesedi gördü. 
Edinilen bilgiye 
göre, ilçeye bağlı 
Zeytinbağı 
beldesinde faaliyet 
gösteren bir 
çay bahçesinde 
çalışan bir 
kişi, denizden 
su alırken sahile

vurmuş halde 
bir erkek cesedi 
gördü. Durumun 
jandarmaya 
bildirilmesi 
üzerine olay yerine 
gelen, güvenlik 
güçleri yaptıkları 
incelemede, cesedin 
Balıkesir'den 
mevsimlik işçi 
olarak Zeytinbağı'na 
gelen Oğuz Ertaş 
(26)'a ait olduğunu 
tespit etti.

Muğla'nın Milas 
ilçesindevorman 
yangını çıktı.
Yangından, 3 
hektarlık orman 
alanı zarar gördü. 
Çıkış nedeni henüz 
belirlenemeyen 
yangın Kayabaşı 
köyü Bakla Yatağı

mevkilideki orman- . I 
lık alanda başladı. 
Yangın dün saat 15 
sıralarında tamamen; 
kontrol altına alındı. 
Yangın söndürme 
çalışmalarına 2 
uçak, 3 helikopter 
ve 10 arazöz 
katıldı.

KAYIP
Bursa Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı, Bursa Jandarma’dan 
aldığım silah ruhsatımı, Bursa Trafik Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi, 
16 V 2261 plakalı aracımın ruhsatını, Kurşunlu Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi 
Muhtarlık mühürümü kaybettim. Hükümsüzdür. MÜMİN KIRAN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONEOLDUNUZMU?
ıtuii'la lu cinli iltui uınni ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Kadri GÜLER
I vS. I kadri quler(a>hotmail.com

Ertuğrul Yalçınbayır’dan öğütler..(2)
Yalçınbayır’ın yine milletvekillerine 

öğütlerden kesitlere devam:
“10. Genel Kurullarda Bakanların otur

dukları loca vekillerin rica kağıtlarıyla 
dolar. Eğer böyle ricalarda bulunursanız 
onları denetleyemezsiniz.

Sakın yapmayın.
11. “Yurt dışı gezileri bana da gelir” 

diye çok beklemeyin. Kuralarla gidilecek 
dense bile bu kuralar hiç grup önünde çe 
kilmez, hep yandaşlar gönderilir.

12. Vekilken devleti de tanımaya çalı 
şın. Bunun için en iyi yer Plan ve Bütçe Ko 
misyonu’dur.

. Plân Bütçe Meclisin Akademisidir.
13. Komisyonlarda sizden hukuku zorr 

layan düzenlemeler yapmanız isteniyorsa 
diğer parti vekilleriyle işbirliği yapınız.

14. Bazen gruplar insicamını kaybeder. 
O vakit grup başkanvekili arkaya dönüp, 
“Tamam” dediğinde gruptan biri konuş
macıya ya da öbür gruba laf atar. Grup bir
den toparlanır. Böyle 3-5 tahrikçi vekil ola
caktır, onların oyununa gelmeyin.

1'5. Özellikle AKP milletvekilleri şunu iyi 
bilsin. Bir partinin kuruluşunda dahi bulu
nan 179 kişi gittiyse sjz de gideceksiniz. 
Aranızdan en az 200 kişi bir daha ki Mec 
lis'te yok.

CHP içinde bu böyle. Onun için oraları 
daimi makamlar sanmayın, düşünce inşâ 
nı olmaya yakışır davranın.”

Bü şözlere ne demeli.
Sevgili Ertuğrul, ağzın bal yesin.
Samimi söylüyorum, gerekirse bu 

öğütlerini yazılıtmetin yapıp yeni seçilen 
milletvekillerine postalayacağım.-

Ner de olsa yalnız AKP’de kurucu olan 
179 kişinin yeri genel başkanın isteğiyle 
antidemokratik olarak bir çizikle yok 
edildiyse, sayın milletvekillerimizin Çok 
dikkatli olmaları gerekir.

Eski iş arkadaşın, CHP eski Bursa mil
letvekili Yahya Şimşek de Genel Başkanı 
Deniz Baykal’a ters düşüp çizik yemedi 
mi?

CHP’de ne değişti.
Hiç bir şey.
Genel Başkan yardakçılarının siyasi 

yaşamları ve milletvekillikleri devam edi 
yor.

Ama partilerde bunu yapamayan, ve 
özgürce düşüncelerini söyleyenler “Kır 
mızı çizik” yiyerek siyasetin çöplüğüne 
atılıyorlar.

Olsun, sen onurunla dürüst ve doğru 
siyaset yaptın. Türk halkı senin gibileri 
seviyor bunu unutma. 

H • •• V «
OKI AYKENT irat ilil 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

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..

OKULUMUZUN
YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER

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

Deneyimli 
kadromuz ve 

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sîzlere en yakın 
özel okuluz

Tel: 513 50 84
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 

web : www.ayl<entill<ogretim.l<1 2.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
hotmail.com
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AKP’nin yeni grup
başkan vekilleri belli oldu

AKP’nin yeni grup 
başkan vekilleri belli 
oldu. Buna göre, 
geçen dönemde Grup 
Başkan Vekilliği 
görevini yürüten 
Hatay Milletvekili 
Sadullah Ergin yeni 
dönemde de aynı 
görevi yürütecek. 
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Nihat 
Ergün, KİT Komis
yonu Başkanı ve 
Giresun Milletvekili 
Nurettin Canikli, 
Yozgat Milletvekili 
Bekir Bozdağ ve 
Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş da 
partinin yeni grup 
başkan vekilleri oldu. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
seçimlerin ardından 
7 partinin temsil 
edildiği parlamentoda 
partisinin grup 
yönetiminde köklü 
değişiklik yaptı. 
Başbakan Erdoğan, 
5 grup başkan vekil
liğinden biri dışındaki 
tümünü değiştirdi. 
Erdoğan'ın grup 
yönetimini güçlendir

mek amacıyla partinin 
transfer isimlerinden 
İstanbul Milletvekili 
Ertuğrul Günay ve 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'i de 
Meclis'e kaydırmayı 
planladığı ancak 
Günay ve Çelik'in tek
life sıcak bakmadık
ları öğrenildi.
Geçen dönem grup 
başkan vekilliği 
görevini yürüten 
Kayseri Milletvekili 
Salih Kapusuz'un da 
Başbakan Erdoğan' 
dan yeni dönem için 
'affını' istediği 
belirtildi. AKP’nin 
basına kapalı gerçek
leştirilen TBMM Grup 
Toplantısında dün 
grup başkan vekillik
leri için seçim yapıldı. 
Buna göre geçen 
dönem de Grup 
Başkan Vekilliği 
görevini yürüten 
Hatay Milletvekili 
Sadullah Ergin yeni 
dönemde de aynı 
görevi yürütecek. 
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Nihat 
Ergün. KİT Komisyo

nu Başkanı ve 
Giresun Milletvekili 
Nurettin Canikli;
Yozgat Milletvekili 
Bekir Bozdağ ve 
Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş da 
partinin yeni grup 
başkan vekilleri oldu. 
Erdoğan'ın Ankara 
Milletvekili Haluk 
İpek'in yerine son 
anda listeye AKP’nin 
Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Genel Baş 
kan Yardımcısı Nihat 
Ergün'ü dahil ettiği 
kaydedildi.
3 KADIN VEKİL 
KATİP ÜYE OLDU 
Toplantıda AKP’nin 5 
katip üyeliği için de

seçim yapıldı.
3 kadın vekilin görev 
yapacağı katip üyelik
ler için şu isimler 
belirlendi: "Adana 
Milletvekili Fatoş Gür 
kan, Bursa Milletvekili 
Canan Candemir 
Çelik, Ağrı Milletvekili 
Fatma Salman Kotan, 
Bingöl Milletvekili 
Yusuf Coşkun ve 
Konya Milletvekili 
Harun Tüfekçi". 
AKP’nin Meclis İdare 
Amirleri de Konya 
Milletvekili Orhan 
Erdem, Adıyaman 
Milletvekili Hüsrev 
Kutlu ve Erzurum 
Milletvekili Muhyettin 
Aksak oldu.

“Siyasi etik teklifi" 
yine gündemde

CHP Genel Sekreter 
Yardımcısı Algan 
Hacaloğlu, 
Türkiye'de temiz 
siyaset anlayışının 
hakim olması iste
diklerini belirterek, 
bu konuda öncelikli 
olarak hükümet ve 
milletvekillerinin 
adım atması 
gerektiğini söyledi. 
Algan Hacaloğlu, 
Meclis'te 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
hazırladıkları "Siyasi 
Etik Yasa Teklifi"ne 

ilişkin bilgi verdi. 
Temiz siyasetle ilgili 
yasa tekliflerinin 
geçen dönem ele 
alınmadığım belirten 
Hacaloğlu, "Temiz 
siyaseti kurala 
dönüştürmeden 
Türkiye’nin hiçbir 
sorununa ahlaki 
yönden yaklaşmak 
mümkün 
değildir." dedi. 
Hacaloğlu, siyaset 
ve ticaretin bir
birinden ayrılması 
gerektiğine de 
dikkat çekti.

Mumcu; “Kapatın gelin durumuna düşürüldük”
ELEMANLAR ARANIYOR

Anavatan Partisi 
Genel Başkanı Erkan 
Mumcu, birleşme 
sürecinde partisinin 
"kapatın elin 
durumuna 
düşürüldüğünü" 
kaydederek, süreç 
boyunca muhata
plarından "ikircikli 
tavırlar silsilesi" 
gördüklerini söyledi. 
Mumcu, "Eski DP 
Genel Başkanı 
Mehmet Ağar'ın, 
birleşme sürecinin 
konuşulması ile 
ilgili olarak kendisini 
eleştirdiğinin" 
hatırlatılması 
üzerine Ağar'ın 
sözlerinin, üslubu, 
tarzı hatta ima 
ettiklerinin kendisine 
çok nazik görün
mediğini belirtti. 
Birleşmeyi ilk 
olarak kendisinin 
istediğini belirten 
Mumcu, birleşme 
sürecinin çok 
zor olduğu 
söylenince bu 
süreci kolaylaştırmak 
için genel başkanlık

tan feragat ettiğini 
kaydetti.
Mumcu, bütünleşme 
sürecinde partinin 
tüzel kişiliğinden 
vazgeçtiklerini, 
genel başkanlık 
tartışması ı 
yapmadıklarını ve 
Demokrat Parti 
delegelerine ve 
Genel İdare 
Kuruluna siyasi 
iradelerini 
teslim ettiklerini 
anlattı.
Bütünleşme

sürecinde ilk 
olarak kendilerine 
"milletvekili aday 
listesinde 18 boş 
yer ve 10 tane de 
boşaltılacak yer 
önerildiğini" 
kaydeden Mumcu, 
daha sonra bu 
sayının milletvekili 
listelerinin kesin
leşmesinden 
birkaç gün önce 
8 milletvekilliğine 
kadar düştüğünü 
ve buna dahi 
rıza gösterdiklerini

belirtti.
Milletvekili listelerinin 
kesinleşeceği gün, 
saat 15.15'te her 
iki partinin yetkili 
lerinin evrakları 
Yüksek Seçim 
Kurulu'na vermek 
üzere ayrıldıklarını 
kaydeden Mumcu 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
"Demokrat Partili 
yöneticiler saat 
16.10'da kendilerine 
gelen talimatla 
bu sekiz arkadaşı 
mızın dosyalarını 
arkadaşlarımızın 
eline verdiler.
Şimdi ben diyorum 
ki, 'hiç kimse bunu 
affedemez.' 
Artık bu kadar 
büyük bir projede 
Anavatan partili 
sekiz üyenin yer 
almasının dahi 
istenmeyeceği 
bir tutumun 
gösterilebileceğini 
kimse öngöremez." 
Mumcu, siyasete 
devam edeceğini 
sözlerine ekledi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

TRAFİK 
MÜŞAVİRLİĞİNDEN 

ANLAYAN BAY VEYA 
BAYAN ELEMAN ve 
BAYAN SEKRETER 

ALINACAKTIR

BGYHRNLAR A.Ş. 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ 
TEL : (0.224) 513 33 49

KAŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
t)SAATTE 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TBMM’nin 24. Meclis
Başkanı Koksal Toptan oldu
AKP'nin Meclis 
başkanlığı için aday 
gösterdiği Koksal 
Toptan, Türkiye Bu 
yük Millet Meclisi'nin 
24. başkanı oldu. 
Genel Kurul'da 
yapılan oylama 
Toptan 450 oy aldı. 
Böylece Koksal 
Toptan, 1. turda 
TBMM Başkanı 
seçildi.
Oylamaya 535 
milletvekili katıldı.
MHP'nin adayı Tunca 
Toskay ise 74 oy aldı. 
7 oy boş 7, 4 oy da 
geçersiz kullanıldı, 
Merkez sağın en 
güçlü isimlerinden 
biri Koksal Toptan, 
1991 yılında 
Milli Eğitim, 1995 
yılında ise Kültür 
Bakanlığı yaptı. 
AKP milletvekili 
olarak meclise 
giren Toptan daha 
önce de Adalet 
Partisi ve Doğru 
Yol Partisinde 
siyaset yaptı.

TEŞEKKÜR ETTİ 
Başkan seçilmesinin 
ardından kürsüye 
gelerek teşekkür 
konuşması 
yapan Toptan, 
"Bütün partiler 
benim partim, 
bütünmilletvekilleri 
benim milletvekilim, 

görevimi sîzlerin 
ve grupların 
yardımıyla 
Anayasamızın 
yardımıyla tarafsız 
gerçekleştireceğim, 
amacım bana inanan
ları yanıltmamaktır. 
Bugün insan 
olarak bir başka

mutluluğu sizinle 
paylaşıyorum. 
Bir saat önce bir 
torunum oldu.
Bugün şans, talih 
benden yana, 
inşallah hepimiz 
yüce milletimiz 
hep güzel günler • 
görür" dedi, .

Baykal 
muhaliflerinden 
‘uyanış’ mitingi
Muğla'nın Milas 
İlçesine bağlı Ören 
Beldesi Belediye 
Başkanı Kazım 
Turan, CHP Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal'ın görevini 
bırakması için 
'uyanış' mitingi 
düzenleyeceklerini 
söyledi 
CHP'li Belediye 
Başkanı Kazım 
Turan, Deniz 
Baykal'ın katıldığı 
bütün seçimlerde 
yenilgiye uğradığını 
söyleyerek, 
"CHP'nin 
seçimlerde 
başarılı olduk, 
oylarımızı yüzde 
1.5 oranında 
artırdık demeçleri 
veren yöneticilerle 
iktidar olması 
mümkün değil. 
Partimize 
yürekyeren, 
emek veren 

herkesi 9 Eylül 
2007 günü 
saat 11:00'de 
Ankara'da CHP 
Genel Merkezi 
önünde 
gerçekleştirilecek 
uyanış mitinginde 
buluşmaya 
çağırıyorum. 
Bu şahısların, 
isimlerin mitingi, 
başkaldırısı 
olmayacaktır. 
Yıllardır CHP'yi 
uğrattıkları tüm 
başarısızlıklara 
rağmen, oturdukları 
koltuklara çakılı 
olduklarını düşünen 
yönetimin artık 
CHP'nin yolunu 
açmak için 
yerlerini.terk etme 
zamanı geldiğini 
hatırlatma 
mitingidir.
Bu bir taban ve 
delege hareketi 
olacaktır" dedi

«Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.corr^®

GEMLİK ANA BAYİİ

ULUKAYA DOĞALGAZ ISI SAN.
HÜSEYİN ULUKAYA - CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

I ı
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I ÜDtR ®

►DOĞALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA 

►RADYATÖR 
► SPLİT KLİMALAR
► DOĞALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJE

r> ■
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iulukaya
| 0OCALCAZ ISI SANAYİ 

Tel:S13 83 26
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Merkez : Orhangazi Cad. No: 7/E Gemlik / BURSA 
TEL: 0.224 513 41 88 

Şube: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel : (0.224) 513 88 26 Fax: 513 49 93
ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com

mailto:ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com
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Okuldan çaldığı 
bilgisayarları 

ve yazıcıyı çöp 
konteynerine 

sakladı
Bursa'da bir şahıs, 
ilköğretim okulun
dan çaldığı bilgisa
yarları götürürken 
suçüstü yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Alacahırka 
Mahallesi Köşk 
Caddesi üzerindeki 
Faik Yılmaz 
İpek İlköğretim 
Okulu'na 2. kattaki 
pencereden giren 
Ç.K. (26), 2 adet

bilgisayar kasası 
ile 1 adet yazıyıcıyı 
alıp kaçtığı sırada 
polisi görünce, 
çaldığı eşyaları 
çöp konteynerine 
sakladı.
Şahsı gözahtına 
lan polis, çalıntı 
bilgisayarları 
çöpte bulup okul 
müdürüne teslim 
etti. Olayla 
alakalı soruştur
manın devam 
ettiği bildirildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
FT]..WTBI ABONE OLUN
I ılOlİ OKUTUN
ZDBSSSZSHİ OKUYUN

Gemlik

Kayınbiraderden enişteye kurşun
Bursa'da bir şahıs, 
kayınbiraderi tarafın
dan cami bahçesinde 
vuruldu.
Edinilen bilgiye 
göre, Çınarönü 
Mahallesi Sarmaşık 
Sokak'ta meydana

gelen olayda, 
Haşan Deniz (41) 
isimli şahıs, 
Çınarönü Camii 
önünde oturduğu 
sırada kavgalı 
olduğu kayınbiraderi 
K.A. (42) ile tartış

maya başladı.
K.A. eniştesini 
tabancayla kolundan 
yaralayıp kaçtı.
İhbar üzerine olay 
yerine gelen polis, 
K.A.'yı gözaltına aldı. 
112 ambulansı ile

Yüksek İhtisas 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan Haşan 
Deniz'in sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.
Olayla alakalı 
soruşturma sürüyor.

Birlikte alkol aldığı şahıs tarafından bıçaklandı
Bursa'da bir kişi 
birlikte alkol aldığı 
şahıslar tarafından 
bıçaklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesine

bağlı Kayhan 
Mahallesi Bekir 
Sokak üzerinde 
kimliği belirlene
meyen 2 şahıs 
ile birlikte alkol 
alan Necmi Kılıç

(47), şahıslar 
tarafından önce 
•darp edilip sonra 
bıçaklandı.
Şahıslar olay 
yerinden kaçarken, 
Kılıç, 112 ambulansı

ile Bursa Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Olayla alakalı 
soruşturmanın 
devam ettiği 
bildirildi.

Kaza yapınca üzerinde tabanca ve esrar düşürdü
Bursa'da motosik
letiyle kaza yapan bir 
şahıs, üzerindeki 
tabanca ile mermi ve 
esrarlar yere düşünce 
polis tarafından 
gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre,

merkez Yıldırım ilçe
sine bağlı Sinandede 
Mahallesi Kasım Öna 
dım Bulvarı üzerinde 
16DJ 163 plakalı 
motosikleti ile seyre
den G.Y. (24), direk
siyon hakimiyetini

kaybedip yere yuvar
landı. O sırada ora 
dan geçen bir polis 
ekibi yaralı şahsa 
müdahale etmek için 
durdu. Hafif yarala 
nan GîY.’nin üzerin 
den bir adet ruhsatsız

tabanca, 7 adet mer 
mi ve gazete kağıdına 
sarılı bir miktar esra 
rın yere düştüğünü 
fark eden polis, şahsı 
gözaltına aldı. Olayla 
alakalı soruşturma 
devam ediyor.

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
I

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

t

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

ACİL SATILIK ve KİRAUKLARIHIZ İCİH BİZİ ARAYINIZ

t 
t

I

Cinayetle suçlanan baba ogula 7 yıl 9 ay hapis

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi g 
Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa ®

---------- I---------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______---

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

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

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki PŞ 
yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli K 
--------- —------————--------------”—:---------------------h

K.Kumlâ’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

Bursa'da 3 yıl önce 
Temenyeri Parkı'nda 
babasını dövdüğü 
iddiasıyla Cüneyt 
Aydın'ı bıçakla 
öldürüp, kardeşi 
T.A.'yı da yaraladığı 
iddia edilen baba 
oğul toplam 
7 yıl 9 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"adam öldürmek 
ve öldürmeye teşeb-

büs" suçlarından 
42'şer yıla kadar 
hapisleri talep 
edilen İ.Ç. (22) ile 
babası A.Ç. (45) 
son kez hakim 
karşısına çıktı.
3 yıl önce Temenyeri 
Parkı'nda babasını 
dövdüğü iddiasıyla 
Cüneyt Aydın'ı 
bıçakla öldürüp, 
kardeşi T.A.'yı da 
yaralamakla 
suçlanan İ.Ç,

ailesini 
koruduğunu, 
kimseyi kasıtlı olarak 
öldürmediğini 
söyledi.
Hakkındaki iddiaları 
yalanlayan baba oğul 
suçsuz olduklarını 
ifade ederken, 
kararını açıklayan 
mahkeme; baba 
A.Ç.'yi 3 yıl 4 ay, 
oğlu İ.Ç.'yi ise 
4 yıl 5 ay hapis 
cezasına çarptırdı

Ege Denizi’nde tekne battı
Yunan adalarına git
mek isteyen Irak ve 
Filistinli mültecileri 
taşıyan tekne 
Balıkesir'in Ayvalık 
İlçesi'ne bağlı Çıplak 
Ada açıklarında battı. 
Mültecilerden 2'si 
boğularak-hayatını 
kaybederken, birisi 
nin cesedi sahil 
güvenlik botlarınca 
çıkarıldı. Kayıp olan 
22 yaşındaki Iraklı bir 
kadının cesedini 
arama çalışmaları 
devam ederken, 
batan tekneden kur
tarılan 8 aylık hamile 
Iraklı bir kadın 
Ayvalık Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.
Mültecileri götürmek

isteyen Türk simsar
lardan ise haber alı
namadı. Alınan bil
giye göre, .Irak ve 
Filistinli 20 mülteci 
İstanbul'da kişi başı 
bin 500 dolar karşılığı 
Yunan adalarına git
mek için anlaştı.
Ayvalık'a. bağlı Çıplak 
Ada'ya 1 mil 
mesafede tekne arıza 
yapınca batmaya 
başladı. Mülteciler 
den 30 yaşlarında 
Filistinli ve 22 yaşın
da Iraklı bir kadın 
hayatını kaybetti. 
Mülteciler, Yunan 
botlarının kendilerini 
gördüğünü ancak 
kimsenin yardıma 
gelmediğini 
söylediler.

Türk balıkçıların 
haber vermesiyle 
54 nolu Sahil 
Güvenlik Botu, 
mültecilerden 18'ini 
sağ olarak kurtardı. | 
Boğulan Filistinli 
gencin cesedi de 
sudan çıkarılarak 
Ayvalık'a getirildi. 
Kurtarılanlar arasın
daki 8 aylık hamile 
Iraklı bir kadın da 
Devlet Hastanesi'nde 
müşahade altına 
alındı. Ayvalık 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nde 18 s 
Irak ve Filistinli mül
teci hakkında işlem 
yapılırken, Yasir isim
li Filistinli genç, bin 
500 dolara anlaştık
ları ifade edildi.
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Gemlik Devlet Hastaneleri’ndeki çileler

Türkiye'nin sağlık sektöründeki olumsuz 
luklarından nasibini almış olan yerlerden 
bir tanesi de ilçemizdir. Gemlik demografisi 
göç dolayısıyla çok yoğunluk göstermekte
dir. Bunun sonucunda iki hastane artık 
yetersiz durumda. Bir de sistemdeki bazı 
eksiklikler de sıkıntıyı beraberinde getirmek 
tedir.

Gemlik Devlet Hastaneleri'nde yaklaşık 
iki - üç aydır hayata geçirilen SMS ile ran
devu sistemi ilk bakışta gayet rahat gözükü 
yor. Ancak birebir uygulandığında bunda da 
birçok zorlukların olduğunu görüyorsunuz.

Makine ortak olduğu için direkt bölümü 
yazdığımızda bize verdiği randevuya göre 
hastaneye gidiyoruz. Doktor seçme hakkına 
da sahip olmamıza rağmen yaşlı olan ve 
sistemi bilmeyenler zor durumda kalıyorlar

Geçtiğimiz cuma ve cumartesi her iki 
hastanedeydim. O kadar çok dert yanan 
vardı ki... Yukarı ki hastane diye Sahil Bina 
sı hastanesine gelmiş yaşlı bir teyze bir 
yanda, kontörleri gitmiş ama bir türlü sıra 
alamamış engelli bir vatandaş bir yanda.

Benim gördüğüm ise şu; Sahil 
Binası'nda bildiğiniz gibi poliklinikler pre
fabrikte. Bir gün önce telefonla aldığınız 
randevuya istinaden doğal olarak ilgili 
bölüme gidiyorsunuz. Az sonra sizi uyarı 
yorlar: Diğer binaya çıkıp barkod alacak
sınız" diye. Bu eziyet değildir de nedir. 
Engellisi, yaşlısı, hastası nasıl yapsın 
bunu? Yine hantal yapı olan bürokrasi bura
da da karşımıza çıkmış bulunuyor.

Cumartesi günü ise hasta yakını ziyare
tim sırasında yemeklerden şikayet ediyordu 
oradakiler. Çoğu rahatsızlanmışlar. Sağlık 
sektöründe beslenme olayına dikkat edilme 
mesi ne kadar da düşündürücü bir şey!

Diğer yandan Aslı Pelin adlı okurum 
attığı mailde 'hastanelerin acil servislerin 
deki ilgisizlik halkta bir huzursuzluk yaratı 
yor. Hiç hak etmediğimiz tavırla karşılaşıyo 
ruz. Sanki insanlar oraya keyfi gidiyor? 
Eğer beğenmiyorlarsa bu mesleği seçme 
meleri gerekir değil mi Yelda Hanım? diye 
veryansın ediyor. Hiçte haksız sayılmaz.

Tüm bunlar yetmiyormuş gibi hemşire 
lerin iletişim yoksunu olmaları insanı tama
men yıldırıyor.

Çağdaş medeniyetlerdeki gibi insanca 
muameleyi görmemiz bizim için çokkk 
büyük hayal.

O yüzden biz kuzu kuzu 'Başa gelen çe 
kilir’ atasözünü uzun yıllar kanıksayacağız 
gibi...

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahalles'inde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel : 513 96 83 GEMLİK

SATILIK DÂİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
yazlık daire SATILIKTIR.

K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21 
Diş Hekimi Özcan VURAL 

Cep : 0.536 817 21 05

ELEMAN ARANIYOR
4 YILLIK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
İŞ DENEYİMİ OLAN 

BAYAN MUHASEBE 
PERSONELİ ALINACAKTIR 

TEL: (0.224) 519 01 73

KİRÂÜK DÜKKÂN^
İkinci Kordon’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır.

Cep: 0.542 593 6151

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

lESİSİMİZDEÛOÎEnİZ KESİM HİZMEIİMİZVARDIB
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.
BERKAY ET

Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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T.C.
Gemlik İcra Dairesi 

Dosya No : 2007/809 Esas.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri 
İpotekli olup satılmasına karar verilen taşınmazlar Gemlik Adliyesi önünde (Deniz tarafı

na bakan kısmında) açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır.
1. TAŞINMAZ
TAPU KAYDI : Gemlik ilçesi Muratoba Köyü Aşağıbağlar mevkii cinsi zeytinlik 0 ada, 

1271 parsel, 13 cilt, 1271 sayfada kayıtlı 3000.00 m2 yüzölçümlü taşınmaz
TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE KIYMETİ : Taşınmaz Gemlik ilçesi Muratoba Köyü 

1-2 pafta, 1271 nolu parsel 3000.00 m2 içerisinde karışık olarak dikilmiş, kuzeye % 20-25 
meyilli ve killi-tınh, kalın bünyeli bir toprak yapısına sahip bakım işlerinin yapıldığı 
görülen yaklaşık 70-80 yaşlarında 70 adet Gemlik tipi zeytin ağacı bulunmaktadır. 
Taşınmazın köy ve yerleşik planı dışında kaldığı belediye imar durumundan anlaşılmıştır. 
Ağaçların yaşlı ancak kısmen gençleştirilmiş olduğu ve verimli ağaçlar olduğu görülen 
bu yerin Muratoba-Gemlik asfaltına kuş uçuşu 150-200 metre mesafede olduğu ancak bu 
mesafe arasında köy deresi olduğu tespit edilmiştir. Muratoba-Gemlik karayoluna 5 daki
ka yürüyüş mesafesindedir.

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU : Satış dosyasında mevcut Gemlik Belediyesi Başkanlığı 
Fen İşleri Müdürlüğünün 14.05.2007 tarihli imar durumu yazılarından satış konu taşın
mazın”... Muratoba Köyü 12 pafta 1271 parsel numaralı taşınmaz imar planı dışındadır. 
Köy yerleşik alanı dışında olduğu için üzerine inşaat izni yoktur olduğu belirtilmiştir.

KIYMETİ : Taşınmazın tamamı 21.000.00 YTL’dir
SATIŞ ŞARTLARI:
1- Satış 18.09.2007 günü 1. taşınmaz için saat H.oo’den 11.10’a kadar Gemlik Adliyesi 

önünde (Deniz tarafına bakan kısmında) açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada 
tahmin edilen değerin % 60 ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü saklı kalmak şartıyla 28.08.2007 Cuma günü Gemlik Adliyesi önünde (Deniz 
tarafına bakan kısmında) 1. taşınmaz için saat 11.00 -11.10 da; da ikinci artırmaya çıkarıla
caktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıy
la en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıyme 
tinin % 40 ını ve satış masraflarını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan ala
cakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma mas
raflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20 si oranında pey akçesi veya 
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı

0) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, 
KDV. tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

KDV verilen süre içerisinde yatırılmazsa ihale fesih edilecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özel

likle faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan 
hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep 
olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve 
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark 
varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şar* ne ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildig uKdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacak- 
, lan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/809 Esas sayılı dosya numarasıyla müdür

lüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(IIK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 03.08.2007
B - 4133 icra Müdürü Y.

İlköğretim 
öğrencilerinin 

yüzde 85*i 
internete ulaştı
Milli Eğitim Bakan 
lığı (MEB) Eğitim 
Teknolojileri 
(EĞİTEK) Genel 
Müdürü Nizami 
Aktürk, "İlköğretim 
okulu öğrencilerinin 
yüzde 85'ine, orta 
öğretim okulu öğren 
çilerinin ise yüzde 
95'ine internet ulaş 
mış durumda" dedi. 
MEB’in bilişim 
teknolojileri alanında 
verdiği hizmetleri 
anlatan Aktürk, 
Bakanlığın bilişim 
altyapısı konusuna 
ciddi önem verdiğini 
söyledi.
İnternetsiz okul 
kalmaması için 
çalışmalarını 
sürdürdüklerini 
belirten Aktürk, 
şunları kaydetti: 
"Türkiye genelinde 
29 bin 500 okulda 
internet var. Sadece 
10 bin okulda eksik
lik var. Bunların 5 
binine Türk Telekom 
bağlantı yapıyor. 
Diğer 5 bin okul ise 
uydu ile bağlantı 
yapacak. Bundan 
sonraki eğitim öğre
tim döneminde inter
nete. bağlı olmayan 
okul kalmayacak." 
Okullardaki bilgisa

yar sayısının da art
tığına dikkati çeken 
Aktürk, "Şu anda 8 
derslik üzerinde, bir
leştirilmiş sınıf 
olmayan bütün 
okullarda en az bir 
Bilişim Teknolojisi ( 
(BT) sınıfı var. 
Bilgisayar sınıfı 
olmayan oku) yok. 
Birleştirilmiş* 
sınıfların kimisinde 
5, kimisinde de 10 
bilgisayar vbr" diye 
konuştu. Aktürk, bil
gisayarları meğitimde 
en iyi şekilde, kullan! 
labilmesi için çalış 
tıklarını ifade ederek, 
"Bundan sönra der 
dimiz 'bilgisayar 
alalım’ değil. Bilgi 
sayarı eğitimde daha 
iyi nasıl kullanırız, 
öğrencini^ bilgi 
seviyesini nasıl 
yükseltiriz. Bunlara 
yöneldik” dedi.
Bu arada 2003 
yılında bin 742 
okula ADSL 
sistemi ile internet 
bağlayan Bakanlık, 
2ÛÛ4'te 12 bin 
14, 2005 yılında 
7 bin 835» 2006'da 
6 bin 701 eğitim 
kurumunun internet 
bağlantısını 
gerçekleştirdi.

ELEMAN ARANI YOR
TECRÜBELİ

MOBİLYA USTASI

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüz
danımı ye Eminönü Trafik Şube Müdürlüğünden 

aldığım ehliyetimi 05.08.2007 tarihinde kaybettim.
Hükümsüzdür. OZAN FAİK TUMBA

KAYIP
Gemlik Endüstri Meslek Lisesinden 

aldığım tastiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.
TANER ERTEN

ARANIYOR
KİLİM MOBİLYA

TEL: (0.224) 513 65 00

KfiŞ€D€ B€Kl€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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“Dikkat Aile Var” Kumla’da sahnelendi

Rgrkay KARABULUT
Bu yıl 7. si düzenle
nen Küçük Kumla 
yaz şenliklerinin ilk 
gününde, Adım 
Tiyatro Grubu'nun 
"Dikkat Aile Var" 
isimli oyunu 
sahnelendi.
Altay Sitesi önünde 
sahnelenen "Dikkat 
Aile Var", Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre 
ve eşinin yanısıra, 

meclis üyeleri ve 
çok sayıda yazlıkçı 
tarafından seyredildi. 
Tiyatro'da; mesleği 
nin ustalarından 
Ertuğrul Balakoğlu 
nun yanı sıra, 
"Çocuklar Duymasın" 
dizisinin çaycı 
Hüseyin'i Alparslan 
Özmol, Mahallenin 
Muhtarları dizisinde 
Muhtarın eşini 
oynayan Işık Araş 
gibi bir çök ünlü 
isim rol aldı.

Mutlu bir ailenin, 
çekilen banka kredisi* 
yüzünden nasıl 
dağıldığını konu 
alan tiyatroda aile 
içinde, habersiz 
iş yapılmaması, 
savurganlığın ve 
yanlış sölwet olma 
isteğinin zararların 
dan bahsederek 
öğütler veriliyor. 
Mahkeme salonunda, 
traji komik bir 
konuyu işleyen 
"Dikkat Aile Var" 

isimli oyunda, 
özellikle Ertuğrul 
Balakoğlu'nun 
ilerleyen yaşına 
rağmen sergilediği 
performiaris 
büyük alkış aldı.

perdeden oluşan 
oyuna verilen arada 
kendi yazdığı ’ 
"Yol Boyu Yazılar" 
isimli hatıra kitabını 
kuliste imzalayan 
usta tiyatrocu, 
enerjisini çok 
sevdiği tiyatro 

sahnesinden ve 
halktan aldığım* 
söyledi.
Tiyatronun sonunda 
konuşmasını yapmak 
için sahneye çıkan 
Küçük Kumla 
Belediye Başkan'ı 
Eşref Gure'de, 
oyunculara teşekkür 
ederken, kısıtlı 
bütçeye rağmen 
halka eğlence dolu 
4 gün yaşatabilmek 
için ellerinden 
geleni fazlasıyla 

yapmaya 
çalıştıklarını 
söyledi. Oyunculara 
çiçek veren 
Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre, tiyatro 
oyum ularını 
ilerleyen 
yıllarda da 
Küçük Kumla’da 
görmekten 
büyük mutluluk 
duyacağını 
sözlerine 
ekledi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

Körfez Ofset35 YILUK^

HİZMETİNİZDEYİZ MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Korkmaz; “Yönetimin yaptıklarını 
sonradan öğreniyorum”

Süper Lig'in ilk 
haftasında deplas
manda Denizlispor 
maçı hazırlıklarını 
Vakıf köy 
Orhan Ozselek 
Tesisleri'nde 
sürdüren 
Bursaspor'da 
basın toplantısı 
düzenleyen teknik 
direktör Bülent 
Korkmaz, takımdan 
giden oyuncuları 
basından öğrendiğini 
açıkladı. Her 
zaman hedeflerinin 
'İlk maçı kazanmak' 
olduğunu anlatan 
Korkmaz, yönetimle 
önümüzdeki gün
lerde bir toplantı 
yapacağını söyledi. 
Yeşil beyazlı

I takımda arka

)ev Adamlar ilk sınavına çıkıyor
Avrupa Şampiyonası 
finalleri için

| hazırlıklarını
İstanbul'da sürdüren 
A Milli Erkek

। Basketbol Takımı, 
özel maçta bugün 
Avustralya ile 
karşılaşacak.

adelesinde çekme 
olduğu belirlenen 
Sercan yürüyüş 
yaparken bağırsak 
enfeksiyonu 
geçiren Ömer 
Aysan Barış 
düz koşu yaptı. 
Kaleciler Vega,

Abdi İpekçi Spor 
Salonu'nda 
oynanacak 
karşılaşma saat 
20.00'de başlayacak. 
Basketbolseverlerin 
10 YTL ücretle 
izleyebileceği 
maç. için bayan

Yavuz Eray ve 
Yavuz Özkan 
takımdan bir 
süre ayrı çalıştı. 
Yapılan düz 
koşunun ardından 
takım topla 
taktik çalışma 
yaptı.

taraftarlardan ücret 
alınmayacağı 
bildirildi.
İki ;ülke A milli" 
erkek basketbol 
takımları 11 Ağustos 
Cumartesi günü aynı 
yer ve saatte bir özel 
maç daha yapacak;

Turkcell Süper Ligde! 
yeni sezon başlıyor

Futbolseverlerin 75 
günlük lig hasreti 
bugün sona eriyor. 
Turkcell Süper Lig'de 
2007-2008 sezonu, 
son şampiyon 
Fenerbahçe'nin, 
yarın İstanbul'da, 
ligin yeni takımların
dan İstanbul Büyük 
şehir Belediyespor 
ile Atatürk Olimpiyat 
Stadı'nda yapacağı 
maçla başlayacak. 
26 Mayıs'ta yapılan 
2006-2007 sezonu 
son hafta maçlarıyla 
tatile giren ligde 
heyecan yarından 
itibaren yeniden 
start alacak.
Turkcell Süper Lig'de 
2007-2008 sezo
nunun ilk yarısı 
21-22-23 Aralık'ta 
oynanacak 17. hafta 
karşılaşmalarıyla 
sona erecek. 
18 günlük devre 
arasının ardından 
ligde ikinci yarı 11- 
12-13 Ocak 2008'de 

3. tura çıkan takımlar

yapılacak müsa 
bakalarla start 
alacak.
Turkcell Süper Lig'de 
2007-2008 sezonu 
11 Mayıs 2008'de 
oynanacak 34. 
hafta maçlarıyla 
tamamlanacak.
Turkcell Süper Lig'de 
2007-2008 sezonun
da ilk derbi maç 7. 
haftada Galatasaray 
ile Beşiktaş arasında 
Ali Sami Yen 
Stadı'nda oynanacak. 
Galatasaray'ın 5 maç 
seyircisiz oynama 
cezası nedeniyle, 
sezonun ilk derbi 
maçında tribünlerde 
seyirci olmayacak. 
Turkcell Süper Lig'de 
yarın başlayacak 
2007-2008 sezo
nunun ilk hafta 
maçlarının programı 
şöyle:
10 Ağustos Cuma: 
21.45 İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyespor-

Fenerbahçe (Atatürk 
Olimpiyat)
11 Ağustos 
Cumartesi:
21.00 Ankaraspor- 
Ankaragücü 
(Yenikent ASAŞ) 
21.45 Beşiktaş-
Konyaspor
(BJK İnönü)
12 Ağustos Pazar:
18.45 Trabzonspor- 
Sivasspor (Hüseyin 
Avni Aker)
21.00 Gaziantepspor- 
Kasımpaşa
(Kamil Ocak)
21.00 Gençlerbirliği- 
Gençlerbirliği OFTAŞ 
Spor (Ankara 19
Mayıs)
21.00 Denizlispor- 
Bursaspor (Denizli
Atatürk)
21.00 Kayserispor- 
Vestel Manisaspor 
(Kayseri Büyükşehir 
Belediye Atatürk)
21.45 Galatasaray- 
Çaykur Rizespor 
(Atatürk Olimpiyat- 
Seyircisiz)

Galatasaray’a Arjantinli smaçör
Galatar ly Erkek 
Voleybol Takımı, 
Arjantin Milli 
Takımı oyuncu 
larından Gustavo 
Scholtis ile anlaştı. 
Sarı-kırmızıh 
kulüpten yapılan 
açıklamada, 
Arjantin Milli 
Takımı'nın en 
skorer oyuncusu 
olan Scholtis'in, 
aynı zamanda 
FIVB Dünya

, Ligi'nin de en 
skorer 4. 
oyuncusu durumun
da bulunduğu 
kaydedildi.
Geçen sezon 
Yunanistan'ın Iraklis 

takımında forma 
giyen 25 yaşında ve 
2.06 metre boyunda
ki Gustavo

Scholtis'in, 
smaçör mevkisinde 
görev yaptığı 
açıklandı

Şampiyonlar Ligi 2. 
ön eleme rövanş 
maçları dün akşam 
yapılan maçlarla 
tamamlandı. 
Şampiyonlar Ligi 
3.Tur On Eleme 
karşılaşmalarında 
mücadele edecek 
takımlar şöyle: 
Beşiktaş, Moldova 
ekibi Sheriffi 
Bobo'nun ve 
Koray'ın golleriyle 
mağlup, ederek bir 
üst tura çıktı. 
Beşiktaş'ın eski 
Teknik Direktörü 
Lucescu'nun takımı 
Shakhtar Donetsk'te 
deplasmanda aldığı 
2-1'lik skorla 
Şampiyonlar Ligi 3. 
On Eleme Turunu 
çıkan bir diğer ekip 
oldu.
Şampiyonlar Ligi 
3.Tur Ön Eleme

karşılaşmalarında 
mücadele edecek 
takımlar şöyle: 
Rangers 
Sarajevo
Steaua 
Elfsborg 
Shakhtar Donetsk 
Tampere United

FC Copenhagen 
Red Star Belgrade 
(Kızıly ıldız) 
BATE Borisov 
Rosenborg 
Salzburg 
Beşiktaş 
Dinamo Zagreb 
Slavia Prague

T MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

£

''W*** GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 

Filmin Adı 

SÜREK 3

(Rezervasyon Tel : 513 33 21) 
Seanslar

12.00- 14.15- 16.15

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
BEN SANA SÖYLEMİŞTİM 14.15 ■ 20.30

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İşyerinde stresle baş etmenin yolları
Prof. Dr. Osman
Müftüoğlu, iş hayatın- 

• da karşılaştığımız 
olumsuzlukların 
yol açtığı stresle 

. nasıl başedebile- 
ceğimize yönelik 
tavsiyelerde bulundu. 
Akşam yorgunluk
larını engellemek için 
yağsız et, balık ya da 
tavuktan oluşan yük
sek proteinli bir öğle 
yemeği yiyin (balık, 
et, tavuk, salata).
Gün sonunda rahatla
mak ve ruh halinizi 
düzeltmek için kar
bonhidrat bakımın
dan zengin bir 
akşam yemeği yiyin 
(makarna, bakliyat, 
sebze, salata).
Hazım sisteminizin 
hareketlenmesi için 
lifli beslenmeyi 
deneyin.
İş yükünüzü azaltın. 
Yapmanız gereken 
işler arasında bir 
seçim yapın ve size 
hangisi daha fazla 
zevk veriyorsa 
onu yapın.
"Hayır" demeyi 
öğrenin. Aşırı stres 
altında olan insanlar 
genellikle kendilerini 
ifade edemezler ve

| her şeyi yutarak, "Bu 
nu yapmak istemiyo-

| rum" veya "Yardıma 
ihtiyacım var" demek 
yerine bütün işleri 
kendi başlarına hal
letmeye çalışırlar! 
Böylece kaldırabile
ceklerinden çok daha

fazlasını yüklenirler. 
Su için. Masanızda 
daima su bulundurun 
ve sık sık, yudum 
yudum için.
İyi uyuyun. Uykunun 
sizi dinlendirdiğinden 
ve beyninizi boşalt
tığından emin olun. 
Öfkenizi dizginlemeyi 
öğrenin: Spor yapa 
rak, duygularınızı 
dışa vurarak, biraz da 
bunlarla dalga geçe 
rek gerginliğinizi 
azaltın.
Kaslarınızı gevşetin: 
Gün sonunda vücut 
derecesinden 1-2 
derece yüksek olan 
küvette 15 dakika 
yatın.
Elinize sıkabileceği 
niz bir şeyler alın: 
İşyerinizdeki masanız 
da bir el egzersiz 
aleti yada tenis 
topu bulundurun 
ve gergin olduğunuz
da bunu sıkın.
Başkalarına yardımcı 
olun: Bu başarı duy
gusunu ve kendine 
saygıyı aşılar. Ayrıca 
başkalarının dertleri
ni görünce kendi 

sorunlarınızın ne ka 
dar önemsiz olduğu 
nu anlayabilirsiniz. 
Dik oturun: Bu nefes 
almanızı kolaylaştırır. 
Nefesinizi tutun, 
doğru nefes almayı 
öğrenin: Bu teknik 30 
saniyede rahatlamanı 
za yardımcı olabilir. 
Derin bir nefes alın 
ve içinizde tutun.
Ellerinizi parmak uçla 
rınızı birleştirerek 
itin. 5 saniye bekleyin 
ve ellerinizi gevşe
tirken nefesinizi ya 
vaşça bırakın.
Rahatlayana kadar 
bu hareketi 5-6 
kez tekrarlayın. 
Espri gücünüzü kul
lanın. Araştırmalar 
güldüğünüzde stresle 
savaşan beyin kimya 
sallarının salgılandı 
ğmı göstermiştir. 
10 dakikalık bir tatil 
yapın: Sadece göz
lerinizi kapatın, derin 
bir nefes alın ve ken
dinizi deniz kenarın
da düşleyin.
Güneşin sıcaklığını 
hissedin. Dalgaları 
dinleyin. Havadaki 

deniz kokusunu içini 
ze çekin. Kendinizle 
stres arasına biraz 
mesafe koyun.
Günde birkaç 
dakika süreli bir 
"tatil aralan" size 
çok yardımcı olabilir. 
Koklayın: Masanızda 
bir elma veya limon 
bulundurmak sinir
lerinizi yatıştırabilir. 
Sesinizi alçaltın: 
Eğer çok gürültülü 
bir ortamda yaşıyor 
veya çalışıyorsanız 
kulak tıkacı kullan
mayı deneyin.
Aldığınız tıkaçların, 
sesi en az 20 desibel 
azalttığından emin 
olun.
Programınızı 
gevşetin: Yapacağı 
nız hemen hemen 
bütün işlerin sizin 
öngördüğünüzden 
daha uzun süre 
alabileceğinin 
farkına varın. Bir işi 
bitirmek için kendi
nize yeterli zamanı 
vererek anksiyetenizi 
azaltabilir siniz.
Liste yapın: Stresi 
yenmek için öncelik
lerimizi belirlemeyi 
öğrenmemiz 
gerekiyor. Her günün 
başlangıcında tanım
lamanız gereken 
en önemli işinizi 
seçin ve onu bitirin. 
Eğer yapılacaklar 
listesi yapan 
biriyseniz bir 
kerede beşten fazla 
madde koymayın.

Alkollüyken 
güneşe çıkmayın
Mersin Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
Yüzme Antrenörü 
Suat Özdal, yaz 
aylarında artan 
sıcaklıklara karşı 
havuz ve plajların 
ilgi odağı olduğunu 
belirterek, aşırı 
alkol alarak 
havuza ve denize 
girilmesinin, güneş 
altında durulmasının 
insan sağlığı açısın
dan ciddi oranda 
zararları olduğunu 
söyledi.
Özdal, yaptığı 
açıklamada, deniz ve 
havuza girerken 
dikkat edilmesi 
gerekenler hakkında 
bilgiler verdi. Yüzme 
havuzlarının özellikle 
insanların göz sağlı 
ğı açısından hijyenik 
olması gerektiğine 
dikkat çeken Özdal, 
havuza giren kişi
lerin. gözlerinde 5-6 
gün boyunca batma 
ve yanma olduğu 
takdirde mutlaka 
hekime başvurmaları 
gerektiğini 
vurguladı.

I Son günlerde hava 
sıcaklıklarının 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
olması nedeniyle 
11.00-14.00 saatleri 
arasında havuz 
ve plajlara girerek 

güneşlenmenin 
çok zararlı olduğunu | 
dile getiren Suat 
Özdal, güneş 
çarpması durumun
da ise, kişinin ilk 
olarak gölge bir 
yere alınarak su 
ile serinletilmesi 
gerektiğini kaydetti. 
Havuza veya denize 
giren kişilerin 
2 saat öncesinden 
yemek yemeleri 
gerektiğini belirten 
Özdal, aksi 
takdirde mide 
bulantısı ve baş 
dönmesinin oluşa
bileceğini vurguladı. 
Deniz ve havuzlarda, • 
güneşli havalarda 
aşırı alkol 
tüketilmemesi 
gerektiğine dikkat 
çeken Suat Özdal, 
alkol ve güneşin 
insan sağlığına 
ciddi oranda zarar 
verdiğini belirtti. 
Özdal, "Vücutta 
aşırı bir yorgunluk 
varsa kramp girme 
ihtimaline karşı 
boyumuzu 
geçen yerlerde 
fazla bulunma
malıyız. Denizin 
dalgalı olması duru
munda da fazla 
açılmamalıyız, 
çünkü deniz 
akıntıyla sürükler" 
diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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 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 51'3 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
10 Ağustos 2007 Cuma 
GEMLİK ECZANESİ 
İskele Cad. No: 5/B 

Tel: 513 02 49 GEMLİK

Gemlik Karfez
• ■■LİK'İM İLK «OHLOK SİYASİ «A1IYISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2824

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)



------armTwn

GEMLİK • "VEŞIURMAK
hayallerinizi gerçeğe dönüştüren dershane... 

kayıtlarımız devam etmektedif.
514 47 06 (4 Hat)
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✓ KIRMA KUM ✓DUVAR TAŞI

Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı DOLGU MALZEMESİ
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Cumhurbaşkanlığı 
seçimi için 

düğmeye basıldı 
AKP, TBMM Başkanı seçiminin 
ardından Cumhurbaşkanlığı se 
çim sürecini başlatmak için kol
lan sıvadı. Haberi sayfa 7’de

Ticaret Borsası’ndan yapılan açıklamada, ‘Zeytin ve Zeytincinin 
Sorunları” konulu toplantıya Borsa’nın davet edilmediği belirtildi.

Ticaret Borsası’ndan
| Siyah Altın 
Zeytin Festivali 

i bugün başlıyor

zeytin toplantısına eleştiri
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Dillioğlu ve Meclis 
Başkanı Mustafa Doğan dün birlikte 
yaptıkları açıklamada, Borsa’nın her 
fırsatta yöredeki zeytincilik ve so 
runları ile yakından ilgilendiğini be 
lirterek, “Kurumumuzu çok yakından 
ilgilendiren böyle bir toplantıya da 
vet edilmeyişimizi Gemlik halkının 
takdirine bırakıyoruz” dediler. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

Siyah Altın Zeytin Festivali bugün yapılacak 
festival yürüyüşü ile başlıyor. Saat 11.30’da 
Sahil Devlet Hastanesi önünden başlayacak 
olan Festival yürüyüş İskele Meydam’nda son 
bulacak. Daha sonra çay bahçelerinde yapıla
cak olan sünnet şöleninin ardından saat 
20.oo’de İskele Meydam’nda folklor gösterileri 
düzenlenecek. Yârın akşam ise İskele Meyda 
m’nda Petek Dinçöz rüzgarı esecek. Syf 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış yont
2007 

Kumla 
Güzeli

İyi başlangıç...
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni dönem iyi 

başladı.
Önceki gün Meclis Başkanlığı için AKP 

Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ı aday göster
di.

12 R 22,5 Ma BÜYÜK KAMPANYA belli oldu

Köksal’ın MHP dışında tüm partilerden destek 
alıp yeni TBMM Başkanlığına seçilmesi hem de 
TBMM tarihinin en yüksek oyuyla seçilmesi de iyi bir 
başlangıç.

Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçimi var.
AKP burada da sınav verecek.
Başbakan Erdoğan, Abdullah Gül’ün adında 

ısrarını sürdürürse, bu iyi başlangıca gölge düşe
cek. Devamı sayfa 5’de

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

Fulda Regio Control (Düz) 
Fulda Regio Force (Kar) 
Fulda Vario Control (Düz) 
Fulda Varto Force (Kar)

470.00 YTL
504.00 YIL
499.00 YTL
528.00 YTL

Kumla’da yapılan 
yarışmada Ceyda 
Yaşaroğlu Kumla 
Güzeli seçildi.
Haberi sayfa 4’de

Polise ‘Üzerimde esrar var, lütfen işlem yapın’ dedi
Kendi ayağıyla karakola gitti. Üzerinden 61 gram esrar çıktı. Haberi 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP Grup 
yönetimi belirlendi
Cumhuriyet Halk 
Partisi'nin Meclis 
Grup Organları 
yapılan seçimlerin 
ardından belirlendi. 
CHP Grup 
Başkanvekili 
Kemal Anadol 
imzasıyla yapılan 
açıklamada CHP 
Grup Yönetimi şu 
isimlerden oluştu: 
Grup Başkanvekili: 
Kemal Anadol (İzmir) 
Kemal Kıhçdaroğlu 
(İstanbul) 
Grup Yönetim 
Kurulu: i
Hulusi Güvel (Adana) 
Şevket Köse 
(Adıyaman)
Ensar Öğüt(Ardahan) 
Bilgin Paçarız 
(Edirne) 
Mevlüt Coşkuner 
(İsparta)

YSK, “Şaibeli seçim” 
İddialarını reddetti

Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) Başka 
nı Muammer Aydın, 
22 Temmuz Milletve 
kili Genel Seçimi'ne 
inle iddialarıyla 
gölge düşürülmesini 
kesinlikle kabul 
etmediğini belirterek, 
bunların haksız 
suçlamalar olduğunu 
söyledi.
22 Temmuz Milletve 
kili Genel Seçimi 
işlemleri v sonuç 
larıyla Anayasa deği 
şikliğinin oylanacağı 
referandum 
takvimiyle ilgili açık
lamalarda bulunan 
Aydın, milletvekili 
genel seçiminde per
sonel gideri ve diğer 
masraflar için 149 
milyon YTL harcan
dığını, 21 Ekim'de 
yapılacak referan
dum için ise 103 
milyon YTL gereke- 

ı ceğini bildirdi.
Seçime bilgisayar 
ortamında hile karış 

| tırıldığı iddialarını 
' reddeden Aydın, 
ı "Sandık tutanakları, 

ilçe sonuçları bir
leştirme tutanakları 
ve il tutanakları hem 
YSK Başkanlığı'na 
hem siyasi partilere 
ulaştırılıyor. Hile 
olsa herhalde parti 
ler ortalığı yıkardı” 
diye konuştu. 
Aydın, seçim 
sonuçlarının YSK 
ile il ve ilçe seçim 
kurulları arasındaki 
iç internet bağlan
tısıyla aktarıldığını, 

Turgut Dibek 
(KIrklareli) 
Ali Rıza Öztürk 
(Mersin) 
Ali Arslan (Muğla) 
Ali Ihsan Köktürk 
(Zonguldak) 
Grup Disiplin 
Kurulu: 
Halil Ünlütepe 
(Afyonkarahisar) 
Hüsnü Çöllü 
(Antalya) 
Metin Arifağaoğlu 
(Artvin) 
Abdullah Özer. 
(Bursa) 
Ahmet Ersin (İzmir) 
Tansel Barış 
(KIrklareli) 
Rahmi Güner (Ordu) 
Grup Denetçi 
Üyeleri: 
Eşref Karaibrahim 
(Giresun) 
Fevzi Topuz (Muğla

teknik konuda yetkili 
olanların verdiöi bil
giye göre, bu siste 
me dışarıdan müda
hale edilmesinin 
mümkün olmadığını 
vurguladı. Seçmen 
kütüklerinin 2005 
yılından itibaren bil
gisayar ortamında 
SEÇSİS programı 
kapsamında TC kim
lik numarası esasına 
göre tutulmaya baş
landığını anlatan 
Aydın, bu yıl başında 
41 milyon seçmenin 
kimlik bilgileriyle TC 
kimlik numaralarının 
eşleştirildiğini, mü 
kerrer yazımların ve 
daha önce ölenlerin 
kayıtlarının silinme 
siyle sağlıklı bir seç
men kütüğü oluştu
rulduğunu kaydetti. 
"Bundan sonra TC 
kimlik numarası 
olmayan seçmen 
kütüğüne yazılama 
yacak" diyen Aydın, 
Aydın, önceki yıllar
da seçmen vasfı 
kazananların ise kim
lik bilgileriyle oy kul
lanmaya devam ede
bileceklerini belirtti. 
SEÇSİS programı 
sayesinde mükerrer 
oyların önüne 
geçilmesine rağmen 
yasa hükmü gereği 
seçmenlerin parmak
larının boyandığını 
anlatan Aydın, 
bu uygulamanın 
çağ dışı olduğunu 
ve kaldırılması 
gerektiğini 
söyle di.________ ___

Siyah Altın Zeytin 
Festivali bugün başlıyor

Seyfettin SEKERSÖZ
Siyah Altın Zeytin 
Festivali bugün 
yapılacak festival 
yürüyüşü ile 
başlıyor.
Her yıl 11-12 Eylül 
tarihlerinde yapılan 
festival etkinlikleri 
bu yıl Ramazan ayına 
gelmesiyle bir ay 
önceye alınmıştı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ile misafirler ve 
vatandaşların 
yanı sıra ilçe dışın
dan gelen konukların
da katılacağı 
festival yürüyüşü 
Sahil Devlet 
Hastanesi önünden 
saat 11.30 da 
başlayacak.
Festival yürüyüşüne 
katılacak olan 
konuk yerli ve 
yabancı folklor 
ekipleri yürüyüş 
boyunca İstiklal 
Caddesi’nde 
gösteriler yaparak 
çeşitli oyunlar 
sergileyecekler.
Festival yürüyüşünün 
sona ereceği İskele 
Meydam’na gelen 
misafirler çay 
bahçelerinde 
Gemlik Belediyesi 
tarafından , 
düzenlenen

ekipleri izleyenlere 
ülke ve yörelerinin 
çeşitli oyunlarını 
sergileyecekler.
Gemlik Siyah Altın 
Zeytin Festivali 
yarın akşam yine 
festival alanında

Î SATILIK ■ KİRALIK LÜK DAİRELER ve İŞTİRLER
MIMENKlLDMIMNLIhîDEtEBlEMEHIZMIIVEfflm 

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytaslnsaat.com
SIFIR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okullan'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri

www.baytasinsaat.com 
Tel: 513 42 21 Fax:51317 94

sünnet şölenine 
katılacaklar.
Sünnet şöleninden 
sonra akşam saat 
20.00 de İskele 
Meydanı’ndaki 
Festival alanında 
konuk folklor

sanatçı Petek 
Dinçöz'ün 
vereceği konser 
ile sona erecek. 
Konser sonrasında 
Gemlik Belediyesi 
tarafından havai fişek 
gösterileri yapılacak.

İKİNCİ EL DAİRELER
SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 

Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmanı'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2
<Z SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2 
Y SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2

KİRALIK Daire, Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
S KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2

KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralij 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

http://www.baytaslnsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Ticaret Borsası’ndan yapılan açıklamada, ‘Zeytin ve Zeytincinin 
Sorunları” konulu toplantıya Borsa’nın davet edilmediği belirtildi.

Ticaret Borsası’ndan 
zeytin toplantısına eleştiri

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dillioğlu ve Meclis 
Başkanı Mustafa Doğan dün birlikte yaptıkları açıklamada, Borsa’nın her 
fırsatta yöredeki zeytincilik ve sorunları ile yakından ilgilendiğini 
belirterek, “Kuruntumuzu çok yakından ilgilendiren böyle bir toplantıya 
davet edilmeyişimizi Gemlik halkının takdirine bırakıyoruz” dediler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ F

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Gemlik Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu ve Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan, önceki gün 
Festival etkinlikleri 
kapsamında yapılan 
zeytin ve zeytincinin 
sorunlarının 
görüşüldüğü toplan
tıya davet edilmedik
lerini söylediler. 
Gemlik Siyah Altın 
Zeytin Festivali 
etkinlikleri kapsamın
da düzenlenen 
"Zeytin ve Zeytincinin 
Sorunları" ile ilgili 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
ev sahipliğinde 
yapılan toplantıya 
çağrılmadıklarına

I anlam veremediklerini 
söyleyen Ticaret 
Borsası Yönetimi’nden 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
eleştiri geldi.
Gemlik Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu ile Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan birlikte yaptık
ları açıklamada; 
"Kurumumuzu 
çok yakından 
ilgilendiren böyle - 
bir toplantıya 
davet edilmeyişimizi 
Gemlik halkının 
takdirine bırakıyoruz" 
dediler.
Her fırsatta yöredeki 
zeytincilik ve 
sorunlarrile 
yakından ilgilendiğini 
belirten Sayın 
Belediye Başkanının 
Ticaret Borsası nı 
bu tür toplantıya 
davet etmemekle 
konuyu 
ne kadar ciddiye 
aldığının göstergesi 
olduğunu belirten 
Dillioğlu ile Doğan, 
"Sayın Başkanımız 
kişisel düşünceleri 
nedeniyle konu ile 
ilgili bilgi birikimi 
olan kişi ve 
kuruluşları 
toplantıya çağırmama 
hakkını kendinde

« maalesef bulabiliyor" 
dediler.

toplantıya davet edilmemelerine bir ani nediklgıini söylediler.

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Dillioğlu ve Meclis Başkanı Mustafa 
Doğan, önceki gün yapılan ‘Zeytin ve Zeytincinin Sorunları’ konulu

STANDARTTA 
SONA GELİNİYOR 
Gemlik Ticaret 
Borsası olarak 
zeytincilik sektöründe 
haksız rekabetin 
önüne geçilebilmesi, 
kalibre ve marka 
standartlarının 
tüm yurtta ve yurt 
dışında işlerlik 
kazandırabilmesi 
için yeni bir 
düzenlemeye 
gidilmesi gerektiğini 
ve her yörenin 
kendi adı ile 
zeytinini pazarla
masının uygun ola
cağını belirterek, 
Gemlik zeytini ile 
ilgili standart 
hazırlanmasını 
talep ettiklerini 
belirten Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu, 
"TS 774 Sofralık 
Zeytin standardımız 
içerisinde 'Gemlik 
Zeytini'nin ayrı 
bir tür veya çeşit 
olarak verilebilmesi 
için Gemlik 
Zeytini ile ilgili 
bilimsel verilere 
ve araştırma 
sonuçlarına 
ihtiyaç duyulmakta" 
olduğunu her 
toplantıda dile 
getirdiklerini gerekli 
yazışmaların yapılarak 
sona gelinmekte 
olduğunu söyledi.

AYNI GÜN 
NEDEN YAPILDI 
Gemlik’te yapılan 
toplantıyla aynı 
saatte Bursa İl 
Tarım Müdürlüğü 
tarafından toplantı 
düzenlendiğini ve 
oradaki toplantıya 
Gemlik Ticaret 
Borsası olarak 
katıldıklarını 
söyleyen Mehmet 
Dillioğlu, "Türkiye 
Zeytin ve Zeytinyağı 
Konseyi tanıtımı 
ile ilgili toplantıya 
Gemlik Ticaret 
Borsası olarak 
katıldık. Toplantıda 
Konsey Yönetimine 
niçin Gemlik'ten 
bir kurumun 
davet edilmediğini 
sorduk. Çünkü 
ülkemizde zeytin 
dendiğinde akla 
Gemlik gelir. 
Aldığımız cevap 
çok ilginçti. İl 
Müdürlüğü’nün 
düzenlediği bir 
toplantı gününde 
ve saatinde böyle 
bir toplantı yapıl
masının düşündürücü 
olduğu cevabını 
aldık. Çok açıkça 
kendi aramızda 
çekişmelerimiz 
neticesinde birlik 
oluşturamamızın 
yanlışlığı her 
yerde ortaya 
çıkmaktadır" dedi.

MARKAYA 
ZARAR VERİYOR 
Gemlik'in zeytin 
konusunda dünya 
çapında bir marka 
olduğunun her 
zaman arkasında 
olduklarının altını 
çizen Dillioğlu ile 
Doğan, "Gemlik 
Ticaret Borsası 
olarak bu markayı 
daha üst 
seviyelere çıkartma 
mücadelemizin 
sürdüğü bir süreçte 
bu gibi anlamsız 
davranışların 
sadece bu markaya 
zarar verdiğine 
inanıyoruz.
Menşei olarak 
'Gemlik Zeytini 
Coğrafi İşaretini' 
almış bulunuyoruz. 
Bu işaretin 
sınırları Gemlik, 
Orhangazi, İznik 
ve Mudanya'yı 
kapsamaktadır. 
Borsa olarak 
Gemlik ve belirtilen 
yerlerde zeytincilikle 
ilgili yapılan her 
türlü işin yanında 
olduk ve olmaya 
devam edeceğiz. 
Gemlik markasını 
daha üst seviyelere 
çıkartmak için 
her kişi ve 
kurumun bu konuda 
art niyetsiz 
davranmasını dileriz" 
şeklinde konuştular.

‘Gemlik Körfez’ İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Su paylaşım savaşı
Bir ileti alıyorum...
Yitirilen nehirleri, gölleri, ırmakları ve 

muhteşem dağ manzaraları bünlar...
Kartpostallarda kalacak görüntülerin içinde 

'insan' yok!
Çatlak topraklara dönüşen siyah-gri fotoğ 

raflar var artık... İnsan yok!
Suyu çürüttük SUYU.
Toprağı da orta yerinden çatlattık...
Öyleyse 'Su İmparatorluğu' kurulacaktır 

yakında.
Artık yeni su imparatorlukları 'su demokrasisi' 

adına susuz ülkelere savaş açacaklar!... Silah 
olarak ellerindeki içme suyunu kullanacaklar...

Yaşamak için su bekleyenlerin başına 'sıcak 
su* dökecekler... Napalm bombası gibi.
Yakacaklar...

Karanlık öylece başlayacak.
SU Paylaşım Savaşı(SPS) yakındır. Şanslı su 

komşuları kimler? Su komşularının sosyalistleri, 
kapitalistleri de olacaktır.

Su şişelerinden 'Su İmparatorluklan'na geçile
cek. 'Sanal sulu' mektuplar su gibi gidecek!

Artık su intiharları yerine susuzluk intiharları
na da tanık olmak var.

Falan nehre atlayan Haşan Süsüz, çatlak 
toprağın içinde boğuluverdi...

Doğal olarak su fabrikaları, su şubeleri, su 
esnafı, su pazarcısı gibi alanlara kayanlar arasın
da su rekabetleri olacak.

Banyo suyu, bulaşık suyu, yemek suyu, içme 
suyu satışlarında YENİSULIRA geçerli olacak.

Unutuyordum nayloncular da geri-dönüşüme 
giden suya inat binlerce yıl ölmeyen naylon 
sanayiyi kuruvereceklerdir.

’Sucuuu' diye bağıran sesler artacak...
Naylon faturalar 'Su Borsası'nın en önemli 

kağıtları olacak.
'Abdest Suyu'da en pahalı sular arasında yer 

alacak... Zira hepimiz boyumuzun ölçüsünü ala
cağız!... Buz ise kristal' takılar içinde göz 
kamaştıracak.

Kuyumcular 'buzkristali'nden altınlı, gümüşlü, 
yakutlu, akitli en güzel takılarla düğünevlerinı 
sulandıracaklar!...

'Su gibi ömrünüz olmasın' diyecekler...
İmamlar, papazlar, hahamlar, 'mekanınız su 

olsun* diyecekler...
Derim ki, 'Su Tanrısı Korusun!..
Eskiden denizlere su şişesinin içinde aşk 

mektubu koyanların yerine, 'sevdiğine şişe ile su 
yollayanlara rastlanacak.

VE ARTIK; 'Su kenti'min tertemiz suları nice 
dir şişelendi ya; bence Uludağ ’SuDağı* olmalı ar 
tık... Kayak merkezi yerine 'Sucular tatil merkezi' 
diye anılmalı...

Başkent 'susuzbaşkent* olur iken, sulu söz
lerin hakim olduğu Meclis'te 'Su İmparatorlan'nın 
sesleri gelmeli...

’SUBUL' bütçesinden dış borçlar da 
ödenebilmeli...

’Arısu', 'atsu', ’güvercinsu', ’altıoksu', 'bağımlı
sı?, 'bağımsızsu' gibi partilerden en çok 'su 
veren' kazanabilecek önümüzdeki dönem.

Uluslararası ’Borsasu'ya göre ülkemiz su 
üstünde kalma çabası içinde.

Bu yazdıklarım MS 100.000. yılın öyküsüdür!..
Daha dün... Suyum bittiğinde gelen sucu 

haberi veriyor, 'zam'...
Artık zamlar sulara...
Kapılarımızı açtığımızda damacana sularla 

karşılaşıyoruz. Her kapıda pet su...
Tostçular, lahmacuncular, pidecilerin reklam 

kağıtları su petlerinin altında kalıvermiş...
'Depremle yaşamaya nasıl alışacaksak, susuz 

yaşamaya da öyle alışacağız' şeklinde bir cümle 
okuyorum gazete sütunlarında...

Depremle yaşamaya alıştık! Size öyle geliyor!
Dana seçimler dündü... Hangisi 'Su gibi bir 

projeyi' dile getirdi? Depremzedeler, barakalarda 
aamacanalardan aldıkları sularla yıkandılar, 
yemek yaptılar. Ve insan olduklarını hatırladılar...

Bugün 'susuz yaşamaya alışmalıyız*.
Orman kanununu işleten insansı yöneticiler, 

dereleri, gölleri, akarsuları bir kağıt parçasının 
üzerinde pazarlayıverdiler.

Su da korktu ve kaçtı. Şimdi daha derinlerde...
Bazı yerler sittin sene SİT alanı olsa da...
Su savaşları geliyor haberiniz ola..
Bu yazım 'SU ARŞİVİ'nde mühim bir belge 

olarak kalacak!...
Su Tröstleri ile su teröristlerine de dikkat!

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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2007 Kumla Güzelleri belli oldu]

Güzellik yarışmasında birinci olan Ceyda 
Yaşaroğlu tacını Küçük Kumla Belediye 

Başkan'ı Eşref Güre taktı.

Üçüncü olan Meltem Küçükoğlu 
tacını Prof. Dr. Bahar 

Coşkun taktı

İkinci olan Tülay Erkan’a tacını 
Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler taktı.

a
"IH

I Berkay KARABULUT

I Küçük Kumla'da 
| devam eden 7. yaz 

şenliklerinin ikinci
I gününde güzellik 

ve oryantal 
yarışmaları 
gerçekleştirilirken, 
genç şarkıc îar Burak 
Şenöz ve Güneş 
Kumlalı yazlıkçılar 
ile buluşturuldu. 
Şenliklere Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
Gemlik Jandarma 
Bölük Komutanı 
Yüzbaşı Şefik Ünal'ın 
yanı sıra, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
tiyatro oyuncusu 
Ercüment Balakoğlu 
ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Geleneksel hale 
getirilen Küçük 
Kumla yaz şenlik
lerinin ikinci gününde 
ilk olarak sahne alan 
Grup Large solisti 
Burak Şenöz 
söylediği hareketli 
parçalar ile müzik 
Sevenlere keyifli 
dakikalar yaşatırken, 
konserin ardından 
15 finalistin yarıştığı 
güzellik yarışması

I gerçekleştirildi. 
Umurbey Belediye 

। Başkanı Fatih 
Mehmet Güler,

Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, 
Tiyatro oyuncusu 
Ercüment Balakoğlu, 
tiyatro oyuncusu 
Dilek Ayhan, 
İTÜ profesörlerinden 
Bahar Coşkun'un 
ile Halil Ünal ve 
Feray Bayraktar'ın 
jüri üyeliğini yaptığı 
yarışmaya yurt 
dışından ve farklı 
illerden Kumla'ya 
yaz tatiline gelen 
birbirinden güızel 
genç kızlar katıldı. 
Sahnede hünerlerini 
sergileyen güzeller, 
jüriye kendilerini 
beğendirebilmek 
için büyük çaba 
harcadılar. 
Podyumdaki 
mankenleri 
aratmayacak şekilde 
yürüyerek izlemeye 
gelen yazlıkçıları 
selamlayan 
finalistler arasında 
yarışmaya 
Almanya'dan katılan 
Lise 1 sınıf öğrencisi 
Ceyda Yaşaroğlu 
birinci olurken, 
tacını Küçük Kumla 
Belediye Başkan'ı 
Eşref Güre taktı. 
Yarışmada ikincilik 
kazanan Tülay 
Erkan'a tacını 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih

Mehmet Güler, 
üçüncü olan 
Meltem 
Küçükoğlu'nun tacını 
ise Prof. Doktor 
Bahar Coşkun taktı. 
Yarışmada Basın 
Güzeli olarak 
dördüncü olan Eda 
Beşkardeş'e ise 
tacını Tiyatro 
sanatçısı Ercüment 
Balakoğlu taktı. 
Yarışmada dereceye 
giren Ceyda 
Yaşaroğlu bir 
bileklik kazanırken, 
diğer dereceye 
giren güzellere ise 
çeyrek altın verildi.
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Bre il Özel i iaresi 5 yerde su arıyor
Bursa'nın 
Harmancık ilçesinde 
İl Özel Idaresi'nce 
5 yerde su 

aranıyor.
İl Genel Meclisi 
Başkanı Nurettin 
Avcı, üyelerle 
birlikte Gökçeler 
köyünde 
su arama çalış
malarını inceledi. 
Kuraklık ve küresel 
ısınma sebebiyle 
susuz kalan 
Gökçeler'in 
yanı sıra Gülözü, 
Dedebali, 
Hobandanişment, 
Akpınar

köylerinde de 
çalışmalar 
devam ediyor. 
Avcı, "En uzak 
köylerimizi susuz 
bırakmamak için

çalışıyoruz. 
Köylünün de 
israfdan kaçınarak 
suyu tasarruflu 
kullanmalarını 
istiyoruz.

Gökçeler köyünde 
çalışmalar yapmak
tayız, ayrı ayrı bir 
çok yerlerde 
çalışmalarımız 
devam ediyor.
Jeoloji mühendis 
terimiz araştırmala
rına devam ediyor. 
Halkı susuz 
bırakmamak için 
elimizden gelen 
gayreti göste
riyoruz" dedi. 
Gökçeler muhtarı 
Cemal İpek, kuraklık 
ve susuzluk 
sebebiyle zor 
günler geçirdiklerini 
söyledi.

Güne Bakış

Otostop çekerek 
bindiği otomobilde 

gasp edildi

Bursa’da
trafo yandı

Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde otostop 
çekerek durdurduğu 
otomobile binen bir 
kadın, darp ve 
gasp edilerek 
otomobilden atıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, M.A, Bursa- 
Karacabey yolu 
Gölyazı mevkiinde 
otostop çekerek 
bir otomobili 
durdurdu. Genç 
kadın, Karacabey

sanayi sitesi 
yakınlarında, 
sürücünün kendisini 
darp ettiğini ve 
sonra çantasını da 
alarak otomobilden 
attığını iddia etti. 
M.A. sanayi sitesin
deki bir işyerine 
gelerek buradan 
polisi arayıp 
yardım istedi.
Polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
elektrik trafosunda 
meydana gelen yan 
gın nedeniyle şehrin 
doğusunun büyük 
bir bölümünde 
elektrikler kesildi. 
İtfaiye ekiplerinin 
müdahele ettiği 
yangın sırasında 
korkulu anlar 
yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 
dün saat 14.20 sırala 
rında Ankara yolu 
DSİ üstündeki 34 bin 
500 voltluk Karayol 
lan İndirme Trafo 
su'nda henüz nedeni 
bilinmeyen nedenle 
kablolar tutuştu.
Kısa sürede trafoya 
sıçrayan kıvılcımlar 
nedeniyle trafo 
kısa sürede yandı.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İyi başlangıç...
Dün Başbakan ile Abdullah Gül 45 daki 

kalık başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi.
Benim kanım, Başbakan Erdoğan yeni 

dönemde gerginlik politikası gütmeye
cek..

Yüzde 46 oyla iktidara gelmesi onu 
rahatlattı.

Geçen dönem mermez sağ partiyim 
demesine karşın, Fazilet Partisi’nden 
getindikleri etkileri atamadıklarından sü 
rekli devletin kurumlarıyla çatıştılar.

Bu çatışma askerin geceyarısı uyarısını 
getirdi.

Siyasi tarihimize baktığımızda, askerin 
cumuhuriyet rejimini ve Atatürk ilkelerine 
karşı -ki bunların içinde laiklik çok önemli 
yer tutuyor- hassasiyetleri önemli.

Türkiye, demokratik sistem içinde ikti
darların yönetimleri sırasında zaafları 
nedeniyle 1960, 1970, 1980 yıllarında 
asker rejime ara verdi.

Bunun iyi mi kötümü olduğunu tartış 
mıyorum.

Türkiye de siyaset yapanların devletin 
önemli bir kurumu olan orduya da kulak 
vermek zorunda olduğunu anımsatıyo
rum.

Vermezlerse ne olur?
Kendileri bilir.
Bir ülkede demokrasiyi oturtmak öyle 

kolay olmuyor.
Bu ülke hem doğu ülkesi, hem az geliş 

miş, hemde bir İslam ülkesi olursa daha 
da zor oluyor.

Atatürk onun için cumhuriyeti kur
duğunda laikliğe önem verdi.

Yoksa, Türkiye Cumhuriyeti bir İslam 
cumhuriyeti olabilirdi.

Bunun sağlamak isteyenler geçen sü 
reçte zorlu mücadeleler verildi.

Bu bakımdan, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Gül’ü kırmadan sorunu sözmeye 
çalışıyor.

Abdullah Gül, kendi isteği ile aday 
olmazsa, toplumsal uzlaşmayla seçilecek 
bir cumhurbaşkanı, AKP’nin önümüzdeki 
5 yılını daha rahat geçirmesine neden ola
cak.

Başbakan bunun için Cumhurbaşkanı 
adayı açıklamıyor.

Onun için Abdullah Gül, ben adayım 
demiyor.

Bu, devlet adamlığının gereği olan bir 
durumdur.

Zıtlaşma politikası AKP’ye kaybettirir.
Tayyip Edoğan bunu istemiyor 

görünüyor.
Bakalım düşündüğümüz gibi mi olacak.

Çeltikçi ve Gedelek'te ekilen çeltikler kurudu
Orhangazi’de yak
laşık 5 bin dönüm 
araziye ekilen çeltik
ler, aşırı sıcaklar ve 
kuraklık sebebiyle 
kuramaya başladı. 
Çeltik üreticileri, 
kuraklık dolayısıyla 
bölgedeki yer altı su 
kaynaklarının bile 
kuruduğunu söyledi. 
Çiftçiler, çeltik 

komisyonunca 
alınan karar doğrul
tusunda, çeltik 
ekiminin yasaklandığı 
bölgelerde çeltik 
ekiminin yapıl
madığını, ancak 
Çeltikçi ve Gedelek 
köylerinde ekilen 
çeltiklerin sıcak 
hava ve suların yeter
siz olması yüzünden 

dane döneminde 
kurumaya başladığını 
belirtti. Çiftçiler, 
"2006-2007 yılı kışı 
ilçemizde yağışsız 
geçti. Bahar ve yaz 
mevsiminin de kurak 
geçmesi ve aşırı 
sıcaklar yüzünden bu 
yıl çeltik ekimi zama 
nında Orhangazi 
Kaymakamlığı ve İlçe 

Tarım Müdürlüğü'nce 
üreticilere gerekli 
ikazlar yapıldı. Ancak 
diğer bölgelerde 
çiftçilerimiz kendi 
imkanlarıyla 
çeltik ekimi yaptı.
5 bin dönüm araziye 
ekilen çeltikler, 
aşırı sıcak yüzünden 
kurumaya başladı" 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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M Başkanı ılt Divanı'ntla dağılım telli ilin
TBMM Danışma 
Kurulu'nda, 
Başkanlık Divam'nın 
17 üyeden oluşması 
konusunda uzlaşma 
sağlandı. AKP'ye 
düşen 3 TBMM 
başkanvekilliğinden 
Ti MHP'ye verildi. . 
Danışma Kurulu, 
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan'ın 
başkanlığında top
landı. Toplantıya, 
AKP Grup Başkan 
vekili Sadullah Ergin, 
CHP Grup Başkan 
vekili Ali Topuz, 
MHP grup başkan- 
vekilleri Mehmet 
Şandır ve Oktay 
Vural, DTP Grup 
Başkanvekili 
Selahattin Demirtaş 
ve DTP Muş Millet 
vekili Sırrı Sakık 
katıldı
Yaklaşık 1,5 saat 
süren toplantıda, 
TBMM Başkanlık 
Divam'nın 17 
üyeden oluşması 
benimsendi. Buna 
göre; Divanda, 
Meclis Başkanı 
Koksal Toptan'ın 
dışında AKP 10,

Başbakanhk’ta kritik görüşme
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile 
Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı 
Abdullah C J 
bir araya geldi. 
Dün Cuma namazını 
kıldıktan sonra 
Başbakanlık 
Merkez Bina'ya gelen 
Erdoğan, burada 
Abdullah Gül ile 
yaklaşık 45 dakika 
görüştü.
Erdoğan ve Gül, daha 
sonra Başbakanın 
makam aracıyla 
TBMM'ye gittiler.
BAŞBAKANLIK'TAN 
U DÖNÜSÜ 
AÇIKLAMASI 
Başbakanlık 
Sözcüsü Akif Beki, 
cumhurbaşkanlığı 
seçim sürecine 
ilişkin olarak 
medyada "yakın 
çevre" benzeri 
muğlak ifadelerle 

i danışmanları 
| üzerinden

Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a 
atfen bağlayıcı

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

CHP 3, MHP 2 ve 
DTP 1 milletvekiliyle 
temsil edilecek. 
Divanda, AKP'ye 
2 TBMM başkanvekili, 
3 idare amiri, 5 katip 
üye; CHP'ye 1 TBMM 
başkanvekili, 1 idare 
amiri, 1 katip üye;
MHP'ye 1 TBMM 
başkanvekili, 1 
katip üye; DTP'ye de 
1 idare amirliği 
düşecek.
-AKP'nin Meclis 
Başkanvekilleri 2'ye 
düşecek- 
AKP'ye düşen 3 
TBMM başkanvekil

nitelikte yayınlar 
yapıldığını
belirterek, söz 
konusu haber 
ve yorumların 
gerçeği yansıt
madığını ve 
sadece sahiplerini 
bağladığını bildirdi. 
Başbakanlık 
Sözcüsü Akif 
Beki'nin konuya 
ilişkin yazılı 
açıklaması şöyle: 
"Cumhurbaşkanlığı 
seçim sürecine ilişkin 

liğinden 1'inin 
MHP'ye verilmesi 
nedeniyle, dün AKP 
grup toplantısında 
TBMM başkan 
vekilliklerine seçilen 
Kastamonu 
Milletvekili Hakkı 
Köylü, Şanlıurfa 
Milletvekili Eyüp 
Cenap Gürpınar ve 
Kahramanmaraş 
Milletvekili Nevzat 
Pakdil'den hangisinin 
bu göreve getirile
ceğinin, Genel 
Merkezce belir
leneceği öğrenildi. 
AKP Grup Başkan 

olarak son birkaç 
gündür 
medyamızda 
'yakın çevre' ve 
benzeri muğlak 
ifadelerle 
danışmanları 
üzerinden 
Sayın 
Başbakanımızı 
bağlayıcı nitelikte 
yayınlar yapıldığı 
dikkat çekmektedir. 
Bu tür yayınların 
yorum, tahmin, 
çarpıtma ve 

vekili Ergin, toplantı
dan sonra yaptığı 
açıklamada, grupların 
uzlaşı anlayışı 
içinde çalıştıklarını 
ifade etti. Ergin, 
ihtisas komisyon
larının 25, Başkanlık 
Divanının ise 17 
kişiden oluşmasının 
benimsendiğini 
belirtti. "Tüm 
gruplarımız uzlaşıya 
vardılar" diyen 
Ergin, benimsenen 
konuların, Genel 
Kurul'da Danışma 
Kurulu önerisi olarak 
oylanacağını söyledi. 
MHP Grup 
Başkanvekili Oktay 
Vural da MHP'nin ihti
sas komisyonlarında 
3, Plan ve Bütçe 
Komisyonu ile KİT 
Komisyonu'nda 
5'er üye ile temsil 
edileceğini belirtti. 
DTP Muş Milletvekili 
Sırrı Sakık da 
partisine 
komisyonlarda 
1 üye, Plan ve 
Bütçe Komisyonu'n 
da ise 2 üyelik 
düştüğünü 
kaydetti.

çıkarsama 
yöntemiyle hazır
landığı ortadadır. 
Ne yazık ki bu 
yayınlar arasında 
iyi niyetle izah 
edilemeyecek 
maksatlı . 
örnekler de 
ortaya çıkmaktadır." 
Beki, bir gazetede 
yer alan haberi 
"hayali diyaloglar" 
olarak nitelendirerek, 
"Bu yöntemin 
en ileri örneklerinden 
birini teşkil etmiştir. 
Danışman ve 
yakın çevre 
sıfatlarına atfen 
yayınlanan söz 
konusu haber 
ve yorumlar 
gerçeği 
yansıtmadığı gibi 
sadece sahiplerini 
bağlamaktadır. 
İnanıyoruz ki, 
İçinden geçtiğimiz 
hassas süreçte 
kamuoyumuz 
engin sağduyusuyla 
bu yayınları en 
doğru şekilde 
değerlendirecektir" 
dedi.

Faruk Çelik’in ı 
Bakanlık

beklentisi arttı

AK Parti Bursa 
Milletvekili ve 
22. dönemde par
tisinin grup 
başkan vekilliğini 
yapan Faruk Çelik'e 
yeni dönemde 
grup başkanvekili 
olarak görev ve 
rilmeyince 'Çelik

Erdoğan;“Bu sonucu 
bekliyordum”

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan'ın 450 
oyla seçilmesi sonu
cunu önceden bek
lediğini söyledi.
Toptan'ın seçilmesini 
Meclis'te gazetecilere 
değerlendiren Erdo 
ğan, “Birinci turda 
yüksek bîr katılımla 
Koksal Beyin seçil 
miş olması gerçekten 
Meclisimizin bu 
dönem açılışında 
güzel bir adım oldu. 
Temennimiz odur ki 
bundan sonraki 
süreçte de buna 
benzer neticeleri bir
likte yaşayalım. 
Bunlar Meclisimizin 
gücünü verimini 
artıracağı gibi 
ülkemizin gücünü de 
artıracaktır. Ülke 
mizin dayanışma 

bakan oluyor' 
beklentisi arttı.
22 Temmuz seçim
lerinde Bursa'dan 
yüzde 51 oy alan 
AK Parti'nin 
Bursa'ya bir bakan 
vereceği artık her 
geçen gün daha da 
fazla konuşuluyor.

ruhunu çok daha 
farklı bir şekilde 
gelişmesine 
vesile olacaktır. 
Ben bu tür olumlu 
yaklaşım içinde 
olan tüm arkadaşla 
rımızı kutluyorum" 
dedi.
Erdoğan, bir 
gazetecinin, 
"Bu sonucu bekliyor 
muydunuz?" 
sorusu üzerine ise 
"Gelişmeleri gördük
ten sonra bekliyor
dum" yanıtını 
verdi. Yaklaşan 
cumhurbaşkanlığı 
seçiminin 
hatırlatılması 
üzerine de Başbakan 
Erdoğan, “Hayırlısı 
olsun temennimiz 
odur ki bundan 
sonra süreç 
başlayacak zaten” 
diye konuştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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hhtetolıjı seçimi için düğmeye taşıldı
AK Parti, TBMM 
Başkanı seçiminin 
ardından 
Cumhurbaşkanlığı 
seçim sürecini 
başlatmak için 
kolları sıvadı.
Parti yönetimi, bu 
çerçevede hazırladığı 
hızlandırılmış 
takvimle muhalefete 
giderek uzlaşma 
arayacak.
AK Parti'nin öner
isinin kabul edilmesi 
halinde 28 Ağustos'ta 
Türkiye yeni 
Cumhurbaşkanını 
seçmiş olacak.
AK Parti, 11. 
Cumhurbaşkanını 
seçmek amacıyla 
harekete geçti. 
AK Parti yönetimi, 
dün toplanan TBMM 
Danışma Kurulu'nda 
Cumhurbaşkanlığı 
seçim takvimiyle 
ilgili muhalefetle 
mutabakat aradı. 
AK Parti, hazırladığı 
hızlandırılmış takvim
le Cumhurbaşkanlığı 
için adaylık başvuru
larını başlatmayı 
planlıyor.
AK Parti'nin hazır

ladığı takvimin 
muhalefette de 
kabul görmesi 
halinde 28 
Ağustos'ta Türkiye, 
11. Cumhurbaşkam'nı 
seçmiş olacak.
Parti yetkilileri, 
dünkü Danışma 
Kurulu'nda uzlaşma 
olması halinde bugün 
adaylık başvuru
larının başlayacağını, 
19 Ağustos'a kadar 
başvuruların süre
ceğini söyledi. 
Cumhurbaşkanlığı 

seçiminde ilk turu 
20 Ağustos'ta, 
ikinci turu 24 
Ağustos'ta, üçüncü 
turu ise 28 
Ağustos'ta 
yapmayı planlayan 
AK Parti, yeni 
Cumhurbaşkanının 
üçüncü turda seçile
ceği inancında. 
AK Parti yetkilileri, 
"Bu iş 4. tura 
kalmaz. Yeni 
Cumhurbaşkam'nı 
28 Ağustos'ta 
seçmiş olacağız" 

açıklamasını yaptı. 
Bu arada, 
AK Parti'nin 
basına kapalı olarak 
gerçekleştirilen 
TBMM Grup 
Toplantısı'nda 
konuşan Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan da, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimiyle ilgili süreci 
yarın başlatacaklarını 
söyledi. Erdoğan, 
"Muhalefet üye 
vermese bile süreci 
başlatacağız" dedi

CHP’den istifa

Seçimlerin ardından 
sıkıntılı bir süreç 
yaşayan CHP'de 
ilk istifa gerçekleşti. 
CHP Manisa Millet 
vekili Erdoğan 
Yetenç partisinden 
istifa etti. Meclis 
Başkanlığı seçim
lerinin ardından Baş 
kanlık Divanı üyelik
leri ve grup yönetimi 
için seçim yapmak 
üzere toplanan CHP 
TBMM Grubu, çekiş 
meli geçen seçimle 
rin ardından istifayla 
sarsıldı. Geçtiğimiz 
dönem TBMM İdare 
Amirliği görevini 
yürüten CHP Manisa 
Milletvekili Erdoğan 
Yetenç, seçimlerde 
koltuğunu

Çanakkale 
Milletvekili Ahmet 
Küçük'e kaptırdı. 
Manisa Milletvekili 
Erdoğan Yetenç 
grup toplantısının 
hemen ardından 
istifa dilekçesini 
hazırlayarak, 
TBMM 
Başkanlığı'na 
sundu.
Yetenç'in istifasıyla 
CHP’nin Meclis'teki 
sandalye sayısı 
98'e düştü.
Yetenç'in istifasıyla 
TBMM'deki sandalye 
dağılımı şöyle 
oldu: "AK Parti: 341, 
CHP: 98, MHP: 70, 
DTP: 20, DSP: 13, 
Bağımsız: 5, 
BBP: 1, ÖDP: 1".

। Vtı ilhnlulukaya D0MLMZ ısı SANı■ HÜSEYİN ULUKAYA - CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI
GEMLİK ANA BAYİİ _— —...—-T-m

V

ULUKAYA I

►DOĞALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ 
► MERKEZİ ISITMA 
►RADYATÖRIsıtma, sıcak su n e 

kontrol çitalarında 
«« ® ► SPLİT KLİMALAR

pOĞALGAZ ISI SANAYİ
Tel:5l3 88 26

W Vcrillani

Vİ au 
i * I A

► DOĞALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJE

Merkez : Orhangazi Cad. No: 7/E Gemlik / BURSA 
TEL: 0.224 513 41 88

Şube: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel : (0.224) 513 88 26 Fax: 513 49 93 
ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com
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Domuz yerine 
köylüsünü vurdu
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde tarlalara 
dadanan domuzlar 
için nöbet tutan 
kişi, gürültü üzerine 
kazayla köylüsünü 
vurarak ölümüne 
sebep oldu.
Alınan bilgiye 
göre, Karıncalı 
beldesinde önceki 
gece meydana 
gelen olayda, M.A. 
isimli köylü tarlasına 
girip fasulye, mısır 
ve ayçiçeklerine 
dadanan domuzlar 
için nöbet tutmaya 
başladı. Çalılar 
arasında gürültüyü 
duyan M.A. av 
tüfeğiyle ateş etti. 
Bu esnada yine 
domuz için nöbet 
tutan 30 yaşındaki 
Mustafa Özen, 
göğsüne isabet eden

<

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN 
OKUYUN

Gemlik Kurfez

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

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

ACİLSATILIKveKİRAUKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa |

I
İ

I

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

Tel: 513 2474 Fax: 51410 21

’olise‘Üzerimde esrar varjütfen işlem yapın’

II

Tabanca ve altınları
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde bir 
evin kapısını sert bir 
cisimle zorlayarak 
açan kimliği belirsiz 
kişi veya kişiler, 
ev sahibine ait 
taşıma ruhsatlı 
tabancayla bir miktar 
altını alıp kaçtı.

saçmayla hayatını 
kaybederken, 
Mehmet Gekik 
hafif yaralandı. 
3 çocuk babası 
Özen'in ölümüyle 
ilgili soruşturma 
başlatan 
jandarma M.A.'yı 
gözaltına aldı.

Bursa'da, polis 
merkezine gelerek 
'Abi üzerimde esrar 
maddesi var, lütfen 
hakkımda işlem 
yapın' diyen 
şahsın üzerinden 
61 gram esrar çıktı. 
Olayla ilgili

g

İt
■t
& 
a» 

Edinilen bilgiye göre, 
Cumhuriyet Mahallesi 
Tabya Sokak 
üzerinde ikamet 
eden G.Ö. (57)'nün 
evinin giriş kapısını 
sert bir cisimle 
zorlayarak girdi. 
Hırsızlar, içerdeki 
tabancayla, bu taban

başlatılan 
soruşturma sürüyor. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Muammer 
Sencer Polis

Bursa'da aşırı hTz 
ve dikkatsizlik 
neticesinde yoldan 
çıkan minibüs 
dereye uçtu. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Yunuseli 
Mahallesi Çeltikçi 
yolu ayrımındaki 
kavşakta meydana 
gelen kazada,

Bursa’da trafik kazası: 1 yara
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasın
da bir kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, sanayi 
kavşağında 
meydana geldi.
Bursa'dan Çanakkale 
İstikametine 
giden Metin Yavuz 
idaresindeki 
17 TE 556 plakalı 
kamyon, sanayi 
kavşağından 
kontrolsüz 
dönüş yaparak 
birden önüne 
çıkan Sabri Altıntaş 
idaresindeki 
06 MRH 39 
plakalı kamyona 
çarptı. Sabri 
Altıntaş'ın 
kullandığı ve 

caya ait 8 adet aynı 
çaplı dolu fişek, 
3 adet Cumhuriyet 
altını, 28 adet 
küçük altın, 2 adet 
kalın altın bilezik, 
3 adet altın bileklik, 
1 adet taşlı pırlanta 
yüzük, 1 adet tektaş 
yüzük, 2 adet

Merkezi'ne gelen 
22 yaşındaki 
A.K. isimli genç, 
merkezdeki 
polislere 
"Abi üzerimde 
esrar maddesi var, 
hakkımda işlem 
yapılmasını 

bir tekstil 
fabrikasında 
görevli Bahri 
Erdjep Moustafa (35) 
idaresindeki
16 ET 723 plakalı 
minibüs aşırı 
sürat sebebiyle 
yoldan çıkıp, yol 
kenarındaki 
dereye uçtu. 
Aynı iş yerinde 
çalışan kontrolör 

kasasında traktör 
bulunan kamyon 
yola devrilirken, 
sürücü Altıntaş 
yaralandı.
Olay yerine çağrılan 
112 ekiplerince 
Karacabey
Devlet Hastanesi'ne 

normal yüzük, 
1 adet zincir kolye, 
1 çift safer taşlı 
küpe, 1 çift mavi 
boncuklu altın 
zincir ve bileziği, 
1 adet erkek kol 
saatti ile 500 YTL 
parasını alıp 
kaçtı.

istiyorum." dedi. 
Bunun üzerine 
şahsın üzerini 
arayan polis, 
61 gram esrar 
maddesi ele geçirdi. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

Elif Savlı hafif 
yaralandı. 
İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
112 ambulansı ile 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Savlı'nın 
sağlık durumunun 
iyi olduğu bildirildi. 
Jandarma olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

kaldırılan kamyon 
şoförü tedavi altına 
alındı. Devrilen 
kamyon çekici 
tarafından 
kaldırıldı. Polis 
kazayla ilgili 
soruşturma
başlattı.

Gemlik KBrffez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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BTSO; “Piyasadaki 
olumsuzluklar 
devam ediyor”

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO)'nın her ay 
düzenli olarak 
gerçekleştirerek 
sonuçlarını 
kamuoyuyla pay
laştığı İç Piyasa 
Anketi'nin Temmuz 
ayı sonuçları, reel 
piyasaların kronik 
hale gelen, başta 
'nakit sıkıntısı' olmak 
üzere, sorunların, 
satışların da azal
masıyla tavan yap
tığını gösteriyor. 
Anket, özellikle tek
stil ve konfeksiyon

sektöründe, sezon 
sonundan faydalan
mak isteyen tüketici
lerin Ağustos 
indirimlerini bek
lemesinin satışların 
düşmesinde etkili 
olduğuna işaret 
ediyor. Satışlarını 
arttıranların oranın
da bir önceki aya 
göre yüzde 17'ye 
yakın gerileme 
görülen anket 
sonuçlarına göre, 
değişen; sadece 
oranlar, piyasaki 
olumsuz koşullar 
aynen devam ediyor.

ELEMANLAR ARANIYOR
TRAFİK 

MÜŞAVİRLİĞİNDEN 
ANLAYAN BAY VEYA 
BAYAN ELEMAN ve 
BAYAN SEKRETER 

ALINACAKTIR

BEVHRNLRR A.Ş. 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ 
TEL : (0.224) 513 33 49

ELEMAN ARANIYOR
■huni Bünyemizde çalışacak 

klima veya beyaz eşya 
sektöründe deneyimli 

TEKNİSYENLER alınacaktır.
Mür. Tel: 0.224 572 39 39 

GSM : 0.533 608 48 74

KİRALIK DÜKKAN
İkinci Kordon’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır.

Cep: 0.542 593 61 51

SATILIK DAİRE
Kafoğlu Apartmam’nda 

3+1 asansörlü, kaloriferli, 
3. kat daire 

sahibinden Satılıktır.
0 544 679 24 57

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE 
Tel: 513 96 83 GEMLİK

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripieks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

ELEMAN ARANIYOR
4 YILLIK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
İŞ DENEYİMİ OLAN 
BAYAN MUHASEBE 

PERSONELİ ALINACAKTIR 

TEL: (0.224) 519 01 73
anffl ABONE OLDUNUZ MU?

iıillrl» lıı ılııiı Uwıl ımttıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ffl tUH ft MI 
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İİNHİZUH
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.
BERKAY ET

Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94



11 Ağustos 2007 Cumartesi Gemlik KBrffez Sayfa 10

II I I I I Genç 
sinemacılara 

destek

Oryantal Star yarışmasına 
katılan 8 finalist sahnede 

birinci olabilmek için yarıştı
Berkay KARABULUT

Küçük Kumla'da 
devam eden 
7. yaz şenliklerinin 
ikinci gününde 
düzenlenen güzellik 
yarışmasının ardın
dan Oryantal Star” 
yarışması yapıldı.
"Oryantal Star" 
yarışmasır ’ 
8 finalist katıldı. 
Yarışmaya katılan 
finalistler tek tek 
hünerlerini 
sergidiler. Jüri 
üyelerinin karar 
vermekte oldukça 
zorlandığı oryantal 
yarışmasında 
birinciliği Serap

Kaya alırken 
ödülünü Belediye 
Başkanı Eşref Güre 
yerdi.
İkinciliği kazanan 
Canan Demiral'a 
ödülünü Feray 
Bayraktar verirken, 
üçüncülüğü kazanan 
Gülhan Cankılıç'ın 
ödülü ise yine 
Belediye Başkan'ı 
Eşref Güre verdi.
Yarışmalarda 
dereceye girenler
den birincilere ödül 
olarak bilezik 
verilirken, diğer 
dereceye girenler 
çeyrek altın ve 
çiçek ile ödül- 
lendirild er.

Kültür ve Turizm 
Bakanlığının, sinema 
öğrencilerinin kısa 
film projelerini 
desteklemek 
amacıyla bu yıl 
dördüncü kez 
düzenlediği 
"Geleceğin 
Sineması" projesi 
kapsamında 23 
sinemacıya 2 bin 
500'er YTL’lik film 
yapım desteği 
verilecek.
Türkiye Sinema ve 
Audiovisuel Kültür 
Vakfının (TÜRSAK) 
yaptığı açıklamaya 
göre, Bakanlığın, 
Sinema ve Telif Hak 
lan Genel Müdürlüğü 
ve TÜRSAK Vakfının 
iş birliğiyle gerçek
leştirilen projesi 
kapsamında, sinema 
öğrencilerinin kısa 
film projeleri, senar 
yo aşamasındayken 
destekleniyor. 
"En Büyük Sinema 
Öğrencisi Projesi" 
olarak bu yıl dör 
düncü kez gerçek
leştirilen projenin 
Seçici Kuruluna, 
TÜRSAK Vakfı 
Başkanı Engin 
Yiğitgil başkanlık 
edecek.

Diğer seçici kurul 
üyeleri de genç 
oyuncu Fadik Sevin 
Atasoy, "Hatırla 
Sevgili" adlı dizinin 
oyuncusu Cansel 
Elçin, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
Telif Hakları ve 
Sinema Genel 
Müdürlüğü Sinema 
Daire Başkanı Nejat 
Gökçe, oyuncu ve 
dramaturg Kenan 
Işık, sinema yazarı 
Çiğdem 
Kömürcüoğlu ve 
yönetmen Ömer 
Faruk Sorak'tan 
oluşuyor.
Geçen yıl 15 projeye 
bütçe desteği verilen 
"Geleceğin 
Sineması" projesi 
kapsamında, bu yıl 
sayı 23'e çıkarıldı. 
Bakanlık, Seçici 
Kurul tarafından 
belirlenen söz 
konusu projelere 
2 bin 500'er YTL 
film yapım 
desteği verecek. 
TÜRSAK Vakfı ise 
en iyi ilk 3 projeyi 
kamera, dizüstü 
bilgisayar ve 
dijital fotoğraf 
makinesi ile ödül
lendirecek.

ELEMANARANIYOR
TECRÜBELİ

MOBİLYA USTASI 
ARANIYOR
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‘Tantanalı Temaşa* devam ediyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
tiyatronun geniş 
kesimlere 
sevdirilmesi 
amacıyla başlattığı 
Gezici Tiyatro, 
yaz turnesinin 
ikinci etabına 11 
Ağustos Cumartesi 
günü Göndoğdu 
Köyü’nde 
sahneleyeceği 
‘Tantanalı Temaşa’ 
oyunuyla başlıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
“Her yerde tiyatro 
var” projesi 
kapsamında, sanata 

düşkün herkesi 
tiyatro ile buluşturma 
hedefi doğrultusunda 
mahalle mahalle, 
köy köy dolaşan 
Gezici Tiyatro, bu 
yılki ikinci turnesinde 
9 ilçe ve beldede 
seyirciyle buluşacak. 
Şehir Tiyatrosu 
oyuncularının, 
Karagöz ile Hacivat’ı 
ve onlarla birlikte 
sahneye düşen, 
Kavuklu, Zenner, 
Peruz Hanım, İbiş, 
Hokkabaz, Ferhat 
ve Şirin’i, seyirciyle 
buluşturduğu 
“Tantanalı

Temaşa”nın ikinci 
yaz turnesi 
11 Ağustos 
Cumartesi günü 
Gündoğdu’da 
başlıyor.
Sahnelenen her 
ilçede halk tarafından 
büyük ilgi ile 
karşılanan Tantanalı 
Temaşa, şehir tiyatro
sunun turneleri 
sayesinde, yılda bir 
kez sadece Ramazan 
ayında hatırlanan 
komik kahramanları 
her gün seyirciyle bir 
araya getiriyor. 
Geleneksel metinler
den yola çıkılarak

Günay Güney ve 
Ertan Akman tarafın
dan derlenen 
oyunda, Sabahattin 
Yakut,. Nilgün 
Türksever Görgü, 
Bülent Uçar, Müge 
Açıkdüşünenler, 
Nihal Türksever, 
Ebru Ergüç, 
Murat Liman, 
Eren Topçak, Altuğ 
Görgü ve Ertan 
Akman rol alıyor. 
Kanto ve şarkılar 
eşliğinde gel. • k sel 
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’nın

11 Ağustos’ta 
Gündoğdu’da 
başlayacak 
ikinci yaz turnesi, 
17 Ağustos

Cumalıkızık, 
18 Ağustos 
İnegöl/Yenice, 
24 Ağustos 
Dürdane, 
25 Ağustos 
Kurşunlu, 31 Ağustos 
Görükle - Göçmen 
Konutları, 
1 Eylül Akçalar ve 
7 Eylül’de 
Selçukgazi’deki 
gösteriler ile 
devam edecek.
Tantanalı
Temaşa, ramazan 
ayından önce 
son kez 8 Eylül’de 
Çalı Beldesi’nde 
sahne diyecek.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

GÜNDEDAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

35
TECRÜBEWİİZ||f 
HİZMETİNİZDEYİZ
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Gençlik Kampından heyecan dorukta
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin sosyal 
sorumluluk projeleri 
kapsamında hayata 
geçirdiği Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı’nda 
4. dönem başladı. 
Bu yıl kapasitesi 
artırılarak 5 döneme 
çıkartılan kampın 
final öncesi son 
döneminde 400 
öğrenci, eğlenerek 
tatil yapmanın ve 
yeni dostluklar 
kurmanın mutlu
luğunu yaşıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Ürünlü’deki 
Türkiye’nin en 
büyük kamp alanın
da düzenlediği 
Gençlik Kampı’nda 
tatil yapan gençler, 
kültür gezileri 
kapsamında 
Bursa’nın tarihi 
ve turistik yerlerini 
rehberler eşliğinde 
gezerek, yaşadıkların

Minik yüzücülere sertifika
Bursa'da Osmangazi 
Belediyesi ve 
Anadolu Spor 
Gazetecileri 
Derneği Bursa 
Şubesi tarafından 
düzenlenen 'yaz spor 
okulları'nda yüzme 
öğrenen 422 
öğrenci törenle 
sertifikalarını aldı. 
Akpınar Kı tür 
Sanat ve Spor 
Merkezi'nde 
düzenlenen törende 
minik yüzücüler 
1 ay boyunca 
katıldıkları yüzme 
kursunu başarıyla 
tamamlayarak, 

ı sertifikalarını aldı.
Osmangazi 

i Belediyesi Başkan 
Vekili Rıfat Bakan 
ve Anadolu Spor 
Gazetecileri Derneği 
Bursa Şubesi 
yöneticilerinin 
katıldığı törende 
kursa katılan 
422 öğrencinin bir 
bölümüne başarı 
sertifikaları verildi.

kentin kültürel 
zenginliğini yakından 
tanıma fırsatı da 
buluyorlar.
Gençlere kampta 
verilen Türkçe 
Dil Sevgisi, İlkyardım 
ve Hayat Kurtarma, 
Aile İçi İletişim ve 
Kentlilik Bilinci 
dersleriyle de 
bilinçli bir toplumun 
oluşmasına 
katkı sağlanıyor. 
Bu arada kampın 
20 Ağustos Pazartesi 
günü başlayacak, 
29 Ağustos Çarşam

Çocukların spora 
olan ilgisini 
arttırmak için 
çeşitli faaliyetler 
düzenlediklerini 
belirten Osmangazi 
Başkan Vekili 
Rıfat Bakan, "Yaz 
okullarımıza ilgi 
giderek artıyor. 
İlk dönemde 293 
öğrenci yüzme 
kurusuna katıldı. 
Bu dönem ise bekle
nenin çok üstünde 
bir katılım oldu ve 
422 öğrenci 2. 
dönem kursuna 

ba günü sona 
erecek.
5. dönemin sonunda 
her dönemden 
en başarılı bir 
öğrenci Bosna 
Hersek gezisiyle 
ödüllendirilecek. 
Kardeş şehir 
Sarayevo’ya gidecek 
şanslı gençler, 30 
Ağustos Perşembe 
günü Kültürpark 
Açık Hava Tiyatro 
su’nda gerçekleşti 
rilecek final gecesin 
de kamuoyuna 
duyurulacak.

katılarak yüzme 
eğitimi aldı.
Çocuklarımızın 
spora ilgisini artır
mak için istenen 
imkanları 
sunmaya devam 
ediyoruz.
Bursa’nın çeşitli 
bölgelerinde 
spor salonlarımız 
yapılıyor" dedi. 

3. dönem yüzme 
kursunun ise 
14 Ağustos'ta 
başlayıp 1 ay 
boyunca devam 
edeceği açıklandı.

Bursaspor Başkanı Ali 
Karasu’dan açıklamalar
Bursaspor Başkanı 
Ali Karasu, yönetime 
geldiği günden 
bugüne kadar 
yaptıkları icraatları 
eleştirenlere çok 
sert cevap verdi. 
Başkan Karasu, 
Erkan Körüstan 
hariç kent dinamiği 
denilen herkesin 
'Dinamit' 
olduğu söyledi. 
Vakıfköy Orhan 
Özselek Tesislerinde 
düzenlenen basın 
toplantısında 
konuşan Bursaspor 
Kulübü Başkanı 
Ali Karasu, sezon 
açılışında sade 
bir organizasyon 
yaptıklarını 
belirterek, "Avrupa 
Birliği projesinden 
36 bin dolar geldi. 
O para gele gele 
8 bin dolar oldu. 
8 bin dolarda bağış 
hanesine yazılarak 
bağış oldu. O parayla 
gece düzenlendi. 
Ben 4 bin YTL'ye 
sade bir açılış yap
tım. Sahada dansöz 
mü oynatsaydım? 50 
bin dolar harcasay

dın? daha mı iyi ola
caktı? Paraları 
havaya mı savu
rayım?" dedi.
Görevde oldukları 
72 gün içerisinde 
7 Trilyon borç 
ödediklerini kayde
den Karasu, ilk 
olarak maç alacak
larını ödeyerek

Galatasaray’a Fransız hakem
Galatasaray'ın, 
UEFA Kupası 2. 
ön eleme turunda 
Hırvatistan'ın 
Slaven Koprivnica 
takımıyla 
16 Ağustos 
Perşembe günü 
deplasmanda 
yapacağı ilk 
maçı Fransız

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜCÜ

Bursaspor'un önünü 
açtıklarını ifade etti. 
Sezon sonuna kadar 
bütün borçlarını 
ödeceyeceklerini 
belirten Karasu, 
"Bana hakaret 
edilemez. Kimsin 
sen kardeşim? 
Bursaspor'a ne 
kadar yardım ettin? 
Lig başlamadan 
Bursaspor'un nesi 
tartışılıyor? Bülent 
Hocanın üstüne 
gidiliyor, hoca daha 
maç yapmadan 
gözünün ortasına 
vuruyorlar.
Bursaspor'u uzaktan 

kumanda etmeye 
çalışanlar önce 
haczini 
kaldırsınlar.
Şu ana kadar güzel 
şeyler yaptığım için 
bağırıyorum. Ben 
kimsenin babasının 
hizmetkarı değilim. 
Çeker giderim" 

hakem Stephane 
Lannoy yönetecek.
Lannoy'un 
yardımcılıklarını 
Eric Castellani ile 
Laurent Ugo 
yapacak.
Müsabakanın 
4. hakemi ise 
Antony Gautier. 
San-kırmızılı takımın 

şeklinde konuştu. 
Kendilerinin 
gazetelerde her 
zaman acemi olarak 
gösterilmesine kızan 
Ali Karasu, "Hem 
federasyona, hem 
iddiaya, hem de 
senet alarak aynı 
kişiler kulübe 3 kez 
birden haciz koymuş. 
Ne gerekiyorsa yap
tık. Hiç kimse itiraz 
etmedi. Ne oluyor da 
bize acemi deniliyor? 
Bursaspor’dan elleri 
çekilmesin diye 
federasyona hesap 
numarası vermiyor
lar. Bana iftira 
edilemez. Bursa 
Valisi de kullanıldı, 
Belediye de kul
lanıldı" diye 
konuştu.
Bursaspor Başkanı 
Ali Karasu kulübe 
haciz koyduranların 
ismini açıklayacağını 
da sözlerine ekledi.

30 Ağustos 
Perşembe günü 
İstanbul'da 
yapacağı rövanş 
maçında ise 
İtalya Futbol 
Federasyonu'ndan 
Nicola Rizzoli'nin 
görev yapacağı 
açıklanmıştı

T MA A “SUYUNU B0§A T" W HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
SÜREK 3
BEN SANA SÖYLEMİŞTİM

(Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Seanslar

12.00-14.15-16.15
14.15-20.30

ı ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


11 Ağustos 2007 Cumartesi Gemlik Karfez Sayfa 13

Bilgisayar kullanırken dikkat
Bilgisayar kul
lanıcılarının 
belli bir zamandan 
sonra en sık bel, 
boyun, baş ağrısı, 
ellere kramp girme 
ve gözlerde yaşarma 
gibi sorunlarla 
karşılaştığı bildirildi. 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Tıp Fakültesi Fizik 
Tedavi Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Güler, 
bilgisayar kullanırken 
ilk olarak oturulan 
koltuğun doğru 
seçilmesi gerektiğini 
vurgulayarak, 
şunları söyledi: 
"Yüksekliği 
ayarlı, sırt için 
desteği olan 
yumuşak minderli 
ve dayanıklı bir 
koltuk almalısınız. 
Sert ve ayarlı 
olmayan bir koltukta 
uzun süre oturmak 
şiddetli bel ve boyun 
ağrılarına neden 
olabilir. Koltuk 
seçiminden sonra 
eğer yoksa bir 
bilgisayar masası 
almalısınız.
Bilgisayar 
monitörünün 
gözünüzden biraz 
aşağıda ve tam 
karşınızda bulunması 
gereklidir. Ayrıca 
klavyenin, dik otur
duğunuz zaman

kollarınız dirsekten 
90 derece kıvrıkken 
ellerinizle aynı hizada 
ve tam karşınızda 
olması gereklidir." 
Prof. Dr. Güler, par
mak, el bileği ve dir 
seğin bilgisayar kul
lanırken yaptığı kü 
çük ve tekrarlayım 
hareketlerin özellikle 
el bileği hizasında 
bozukluklara neden 
olabileceğini kayded
erek, "Bu hastalık da 
el bileği içinden ge 
çen sinir ve tendon 
denilen kasların 
kemiğe yapıştığı 
dokular zedelenip 
sıkışır. Bu durumda 
elde uyuşukluk ve 
ağrı, başparmak 
hareketlerinde ve el 

sıkma gücünde azal
ma ortaya çıkar, el 
becerisi bozulur. Bu 
rahatsızlığın tedavisi 
için bir ortopedi 
uzmanına danış- 
malısınız" dedi.
Uzun süre bilgisayar 
karşısında çalış
manın gözlerde de 
bazı rahatsızlıklara 
neden olabildiğine 
işaret eden Prof. Dr. 
Güler, "Böyle durum
larda en sıklıkla göz 
çevresi ve başta ağrı, 

gözlerde yorgunluk 
hissi, yanma, batma 
ve kızarıklık görülebi 
lir. Yakınmalar daha 
çok günde 4-6 saat
ten fazla bilgisayar 
karşısında çalışan, 
özellikle gözlerinde 

miyop veya astigma
tizm kusurları olan 
kişilerde sık görülür. 
Yanma, batma, 
kızarıklık, sulanma 
gibi yakınmalar 
monitöre bakarak 
çalışan kişilerde göz 
kırpma sayısındaki 
belirgin azalmaya 
bağlı olabilir" diye 
konuştu.
Prof. Güler, bel, baş 
ve boyun ağrıları, 
omuz ve boyun tutul
ması, boyun ve belde 

disk zorlanmaları, sırt 
bölgesinde şekil 
bozuklukları, eğilme 
ler, osteoporoz gibi 
bölgelerde ağrıların 
oldukça sık görülen 
rahatsızlıklar 
olduğunu belirtti.

Havuzlarda 
enfeksiyona 

dikkat

Aşırı sıcaklar sebe
biyle vatandaşların 
havuzlara akın ettiği
ni belirten uzmanlar, 
havuzların ne kadar 
temizlenirse temi
zlensin insan 
sağlığını olumsuz 
yönde etkileyebile
ceğini bildirdi. 
Küresel ısınma sebe
biyle artan aşırı 
sıcaktan bunalan 
insanlar, evlerinin 
bahçesinde veya 
şehir içinde bulunan 
ücretli havuzlara 
akın ediyor. Küresel 
ısınma dolayısıyla 
havuzların çok rağ
bet gördüğünü dile 
getiren uzmanlar, 
havuzların temizlen
mesinde kullanılan 
kimyevi maddelerin 
insan sağlığına 

olumsuz yönde tesir 
edebileceğini açık
ladı. Havuzlarda 
mantâr hastalığının 
bulaşma riskinin çok 
fazla olduğunu kayd
eden uzmanlar, "Yaz 
aylarında özellikle 
tatile gidemeyen 
vatandaşlarımız 
havuzları tercih 
etmektedir.
Havuza girmek man

tar hastalığı gibi bazı 
deri rahatsızlıklarına 
davetiye çıkarmakta. 
Havuzların temizliği 
için kullanılan kimye
vi maddeler göz 
sağlığını olumsuz 
yönde etkiliyor.
Alerjik bünyeli kişiler 
havuz temizliğinde 
kullanılan ilaçlardan 
çok fazla etkilenir" 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 65

Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Siel. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
11 Ağustos 2007 Cumartesi 

MELİS ECZANESİ 513 52 65
12 Ağustos 2007 Pazar 

ÇAMLICA ECZANESİ 5131145

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2825 
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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ÖZ€l fiYK€NT İLKÖĞRCTİM OKULU
P*7» “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

OKULUMUZUN
YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER

ANASINIFI
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF

4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF
8. SINIF

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 İle çalışır,Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
Sürekli eğitim İlkesi ile hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,özgüveni tamdır. 

Her .yerde ve her ortamda kendini İspatlar. Engel tanımaz, " Başaracağım " der, başarır..

3.750 YTL
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 

sîzlere en yakın 
özel okuluz

Tel: 513 50 84
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Pajabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.k12.tr

Gökyüzünde meteor yağmuru var
Ağustos geceleri, 
halk arasında "yıldız 
kayması" olarak da 
bilinen meteor yağ
murlarına sahne ola
cak. Gökyüzü merak
lıları için en ilgi çekici 
olaylarından biri olan 
perseid meteor yağ
murları 11-12 Ağustos 
geceleri Ankara Üniv- 
er sitesi Rasathane 
si'nde düzenlenen 
etkinliklerle de 
izlenebilecek.
Ankara Üniversitesi

Rasathanesi Öğretim 
Görevlisi Yahya 
Demircan, yaptığı 
açıklamada, her yıl 
Temmuz-Ağustos 
döneminde gözlenen 
ve 11-12 Ağustos'ta 
en fazla sayıya ulaşan 
perseidlerin meteor 
yağmurları içinde en 
çok bilineni olduğunu 
söyledi.
Halk arasında "yıldız 
kayması" olarak da 
bilinen perseid mete
or yağmurlarının

yıldızlarla ilgisinin 
olmadığını anlatan 
Demircan, meteor 
yağmurlarının, güneş 
çevresinde değişik 
yörüngelerde dolanan 
irili ufaklı gök taşları 
nın dünya atmosfer
ine girmesiyle oluş
tuğunu dile getirdi. 
Demircan, "Yüksek 
hızla atmosfere giren 
ve sürtünme sonucu 
ısınarak akkor haline 
gelen gök taşları, kısa 
süreli olarak çok par-

lak bir ışık kayması 
şeklinde görülürler" 
dedi. Perseid meteor 
yağmurunu meydana 
getiren toz parçacık
larının kaynağının, 
güneş etrafında 130 
yılda dolanan Swift- 
Tuttle kuyruklu yıldı 
zının bıraktığı kalın
tılar olduğunu* belir 
ten Demircan, "Dünya 
atmosferine ortalama 
50 kilometre/saniyelik 
bir hızla giren bu 
parçacıklar yerden

100 kilometre kadar 
yukarıda yanarak bu 
muhteşem görsel şö 
leni meydana getirir
ler" diye konuştu. 
Meteor yağmurlarının 
gece boyunca uzunca

bir süre izlenmesi 
durumunda meteor
ların tamamının 
gökyüzünde aynı 
noktadan çıktığının 
fark edileceği 
belirtildi.

ÜNVERTRAKTÖRDE' 
KAMPANYALAR DEVAM EDİYOR.

5 YIL VADE 
RAKİPSİZ EN DÜŞÜK FAİZ 

SADECE NEW HOLLAND’DA
GELİN GÖRÜŞELİM 
NEW HOLLAND TRAKMAK 
GEMLİK-ORHAN GAZİ BAYİ

TEL: 573 27 77 
GSM: 0.532 673 92 88

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Yalova Yolu üzeri imam Aslan Tesisleri Karşısı 
Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA
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Tel : (0.224) 514 14 61
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Soğanlı-Botanik 
Köprüleri 

bugün açılıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesinin 
şehir içi trafiğine neşter vuran ula 
şım yatırımlarından biri olan So 
ğanlı-Botanik Köprüleri, bugün sa 
at 11.30'da hizmete açılıyor. 1O’da

Gemlik Siyah Altın Zeytin Festivali yapıldı

V Her yıl 11-12 Eylül tarih
lerinde yapılan Siyah Altın 
Zeytin Festivali bu yıl ramazan 
ayına rastlaması nedeniyle bir 
ay öne alındı. Cumartesi günü 
Festival yürüyüşü ile başlayan 
şenlikler, Pazar günü akşamı 
Petek Dinçöz halk konseri ile 
sona erdi. Festival kapsamında 
toplu sünnet şöleni de yapıldı. 
Haberi 2.3 ve 4. sayfada

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Festivaller ve şenlikler...

Yaz ayları Belediyelerin düzenledikleri 
festival ve şenliklerle geçer..

Kışın kasvetli havasından bunalan kitle 
ler, yaz sıcağının serin saatlerinde folklor, 
şarkı türkü ile eğlendirilir.

Bu arada bu tür düzenlemelere çeşitli 
ülkelerden de katılımlar olunca adı Ulus 
lararası oluverir.

Gemlik’te ilk Turizm Festivali’nin 1973 
yılında yapıldığını anımsıyorum.

Biz o yıl Gemlik Körfez’i yeni çıkarmaya 
başlamıştık.

Sanırım 7 Temmuz tarihinde başladı. 5’de

12 R 22,5 'da BÜYÜK KAMPANYA
Fulda Regio Control (Düz) 470.00 YTL
Fulda Regio Force (Kar) 504.00 YTL
Fulda Varto Control (Düz) 499.00 YTL
Fulda Varto Force (Kar) 528.00 YTL

TEVFİK SOLAKSUBAŞ1 ve OĞULLARI
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

Çaldığı otomobille tostçuyu ezdi
Düğnü konvoyundan otomobil çaldı. Kaçarken tostçuya vurdu. 8’de

Haluk 
Levent 

Kumlalıları 
coşturdu

7. Küçük Kumla Yaz 
Şenlikleri’ne Haluk 
Levent damgasını 
vurdu. Sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Siyah Altın Zeytin Festivali yapıldı

Festival ilçeye renk katlı
Her yıl 11-12 Eylül tarihlerinde yapılan Siyah Altın Zeytin 

Festivali bu yıl ramazan ayına rastlaması nedeniyle bir ay öne 
alındı. Cumartesi günü Festival yürüyüşü ile başlayan şenlikler, 
Pazar günü akşamı Petek Dinçöz halk konseri ile sona erdi. 
Festival kapsamında toplu sünnet şöleni de yapıldı

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

HzıTÖs'M
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Siyah Altın Zeytin 
Festivali etkinlikleri 
kapsamında 
düzenlenen 
Festival Yürüyüşü, 
İstiklal Caddesi’ni 
bayram yerine çevirdi. 
Her yıl 9-11 Eylül 
tarihlerinde yapılan 
“Gemlik Siyah Altın 
Zeytin Festivali” 
bu yıl Ramazan 
ayına rastlaması 
nedeniyle bir ay 
öncesine alınmıştı. 
YÜRÜYÜŞ 
BAŞLIYOR 
İlçe girişindeki 
Sahil Devlet Hastanesi 
önünde toplanan 
Festival Korteji, 
İnegöl Mehter Takımı 
ve Gemlik Belediye 
Bandosu eşliğinde 
yürüyüşe başladı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ve Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un yanı 
sıra kardeş şehir 
Romanya'nın 
Novadarı Belediye 
Başkanı Tudorel 
Calapod, Gemlik 
Belediye Meclis 
üyeleri, sünnet 
çocukları ile aileleri, 
çok sayıda misafir 
ve yabancı 
folklor ekipleri 
yürüyüşe katıldı. 
Konuk folklor ekipleri 
Gürcistan, Novadarı, 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Bosna 
Hersek ve Gemlik 
Halk Dansları Folklor 
ekibinin İstiklal 
Caddesi boyunca 
yürüyüşte sergiledik
leri birbirinden 
güzel oyunlara yol 
kenarında ve apart
manların balkon ve 
pencerelerinden 
şenliği izleyen 
vatandaşlar ekipleri 
alkış yağmuruna 
tuttular.
Yaklaşık 30 dakika 
süren Festival 
Yürüyüşü folklor 
gösterileri coşkulu 
bir şekilde 
İskele Meydam’nda 

' son buldu.

Festival yürüyüşünden 
sonra Gemlik 
Belediyesinin 
geleneksel hale 
getirdiği Toplu 
Sünnet Şöleni yapıldı. 
Sünnet şöleninden 
önce mevlit ve 
kuran okundu.

Konuk Romanya 
Novadarı heyeti 
şölen sırasında 
protokolda 
yerlerini aldılar. 
Gece ise İskele 
Meydaninda 
Siyah Altın 
Zeytin Folklor

gösterileri yapıldı.
Pazar günü 
akşamı da Şenlik 
programında 
bulunan halk 
konserinde
Petek Dinçöz 
Gemliklileri 
coşturdu. ।

‘Gemlik Körfez^internetteww.gemljkkQrfez!

Böyle olmaz!
Demokrasimiz niçin gelişecek yerde 

geriye doğru gidiyor?
Siyasetin muhtaç olduğu erdemli insan

lar korktu, kaçtı.
Rejimin güvencesi değerleri oturmuş, 

bilinçli, eğitimli kamuoyudur.
Bizde bu yok. Jet Fadıl’ı medarı iftihar 

diye meclise gönderen iradeye hangi 
değeri emanet edebilirsiniz?

O zaman sigortayı, birikimli, namuslu, 
ilkeli milletvekillerinin oluşturacağı çoğun
lukta arayacaksınız.

Onları nerede bulacağız?
Darbelerin yarattığı korku zamanla biraz 

hafif lemiştir ama bu defa da tek seçici 
konumundaki liderlerin küçük hesapları 
önleyici olmuştur.

Yoklukta değer.. Birikimli, ilkeli insanlar 
kulluk etmezler; o yüzden liderler mil
letvekillerini onlar arasından seçmiyorlar.

Başarısızları tasfiye eden mekanizmalar 
da işte bu nedenle bizde çalışmıyor.

Seçime giderken bir liderin partisini 
geriye düşürmesi durumunda siyaseti 
bırakacağı sözü yine bu nedenle olay olu 
yor!

Başbakan Erdoğan da İsparta’da “Tek 
başımıza iktidar olamazsak ben siyasetten 
çekiliyorum” dedi ve dikkatleri üstünde 
topladı.

Erdoğan bu jestin etkileme gücünü tah
min ettiği için, kendine koyduğu barajı 
rakiplerine yönelik meydan ok(ıma olarak 
da kullandı.

Baykal ve Bahçeli’ye hitaben “Siz de tek 
başına iktidar iddiasında bulunuyorsunuz. 
Hadi siz de aynı müeyyideye razı olun” 
daveti yaptı.

Astığı kılıç kendi üstüne düşse 
Başbakan dediğini yapar mı bilemeyiz.

Ama şunu biliyoruz ki başarısız olmuş 
ve miadı dolmuş liderleri böyle ağız 
dalaşları tasfiye etmiyor.

Sistemin ona göre işlemesi lâzım.
Eğitimli seçmenler çoğunluğa geçene 

| kadar toplumun en iyilerini milletvekili yap- 
ı manın yollarını açmalıyız, bunun çaresi 
milletvekili adaylarını liderlere değil parti 
tabanına, parti üyelerine seçtirmektir.

İşte o zaman yenilen liderden kurtulmak 
için onun feragat lütfuna mahkûm olmak
tan kurtuluruz.

Tony Blair Başbakanlıktan ve partisinin 
başından çekildiğinde “Önünüzde 2 yıl 
daha zaman vardı; niye kullanmadınız?” 
diye soran bir gazeteciye, parlamento 
grubunu kastederek “Bunlar kovalardı 
beni”, cevabını vermişti.

İktidardaki İşçi Partisi, kamuoyu desteği 
23.’e kadar indiği bir aşamada Tony Blair’i 
gönderip yerine Gordon Brovvn’ı getirdi ve 
seçim olmadan bir seçim mucizesi yarat
mış gibi iktidar tazeledi.

Bir kaç haftada İşçi Partisi rakibi Muhafa 
zakâr Parti’nin altı puan önüne geçti.

İşte fark bu...
Onlar başarısızı sorunsuz değiştiriyor, 

bizde başarısız lider partiyi batırana, rejimi 
tıkayana kadar çakılı kah yor.

Başbakan, başarısız liderlere lâfla 
müeyyide koyacağına milletvekili aday
larının seçimine doğru kural getirsin.

Ama yapmaz.
Çünkü onun da derdi hastalığa çare 

bulmak değil fazilet gösterisiyle oy avla
maktır!

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Haluk Levent Kumlalıları coşturdu
Berkay KARABULUT

Bu yıl 7.ncisi düzen
lenen Geleneksel 
Küçük Kumla Yaz 
Şenliklerinin 4. 
gününde, Anadolu 
Rock Müziği’nin 
sevilen isimlerinden 
Haluk Levent 
sahne aldı.
Konsere, Küçük Kum 
la Belediye Başkanı 
Eşref Güre'nin yanı 
sıra, belediye meclis 
üyeleri, MHP Gemlik 
İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
ve çok sayıda Haluk 
Levent hayranları 
katıldı.
Ünlü rockçı Haluk 
Levent, sahne 
hayatına başladığı 
dönemlerde ve 
bir çok parçasını 
bestelediği Küçük 
Kumla’da yıllar 
sonra yeniden sahne 
alırken, konser 
sırasında duygu 
dolu anlar yaşandı. 
Her fırsatta, Küçük 
Kumla'nın kendisi 
için çok özel yeri 
olduğunu söyleyen 
Haluk Levent, 
konser sırasında 
Küçük Kumla için 
yazdığı doğaçlama 
şarkısını büyük 
alkışlar arasında 
söyledi.
Bir ara sahneden 
inerek, seyircilerin 
arasına giren ve 
sevenleriyle birlikte

Haluk Levent, 
Kumla’da bestelediği 
bir çok şarkısını 
Kumlalılar için 
seslendirdi

şarkılarını söyleyen 
Haluk Levent, 
özürlü bir gencin 
yanına giderek 
şarkı arasında ken
disiyle sohbet etti. 
Aradan yıllar geçse 
de o dönemde kaldığı 
pansiyonu, pansiyon 
sahibini, Kumla 
gecelerini dün gibi 
hatırladığı gözlenen 
ünlü rockçı, 
sergilediği vefa 
örneği ile de 
büyük alkış aldı. 
Konserinde 
Çanakkale Savaşı 
ile ilgili bir parçaya 
da yer veren 
Haluk Levent, seven
lerini coşturdu. 
Konser sonunda 
Haluk Levent'e plaket

M 
US

Haluk Levent seyircilerin içine 
girerek şarkılarını hayranlan 
ile birlikte seslendirdi

veren Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, şenliklere 
katılımlarından 
dolayı teşekkür 
ederken, önümüzdeki 
yıllarda yine birlikte 
olmak istediklerini, 
sahne hayatını 
Kumla’da başlatan 
sanatçıya Kumla'nın 
kapılarının her

zaman açık 
olduğunu söyledi. 
Öte yandan Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
Küçük Kumla beldesi 
ilgili yaptığı 
haberlerden dolayı 
gazetemizin muhabiri 
Berkay Karabuluta 
plaket vererek 
teşekkür etti.

fitti II 11lifli I7I İM Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, 
OKULUMUZUN çağa aya|< 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, 
?Sr'DCMr*iı co Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular.Özgüveni tamdır.
UbKtNGILtK Her yer(je 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

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Festivaller, şenlikler...
Gemlik Körfez Gazetesi’nin ilk sayısı 

16 Haziran 1973 günü yayınlandı.
Gemlik Turizm Festivali’nden bir gün 

sonra Bursa Turizm Festivali başlardı.
İlk yıllar Bursa’ya birkaç gün önce ge 

len yabancı folklor ekipleri ve çevredeki 
folklor ekipleri, önce Gemlik Festivali’ne 
katılır, sonra Bursa Festivali’nde yer alır 
dı.

Gemlik’in o günkü nüfusu oldukça az 
olduğundan, bu festivaller ilçeye renk ka 
tardı.

İskele Meydam’nda gösteriler yapıl 
dığı gibi, Atatürk İlkokulu bahçesinde 
kurulan sahnede de eğlenceler ve gös
terilen düzenlenirdi.

Romanya’dan o yıllarda da Folklor 
ekipleri gelirdi.

2000 yılından beri de Kardeş Şehir 
olduğumuz Novadarı kentinden folklör- 
cüler geliyor.

Gemlik’te düzenlenen kimi şenlik, 
kimi festivaller, folklor gösterileri ve ses 
sanatçılarının konserlerinden öteye 
gidemedi.

Ve de ülke genelinde bir marka ola
madı.

Bizim şenlik ve festivallerimizde üç 
saç ayağının hep biri eksik kaldı.

Bir kez organizasyon diye bir şey yok.
Kent genelinde bu işe sahip çıkacak 

bir komite oluşturulmuyor.
Başkanın çevresindeki birkaç kişi ile 

bu iş bu kadar yapılıyor.
Ünlü bir ses sanatçısı, zülfükarı kur

tarıyor.
Millete eğlence gerek, düşüncesiyle 

bizim şenliklerimiz markalaşamıyor.
Saç ayağının eksik olan kısmı, bu işin 

sanat ve kültür yönünün bulunmama 
sidir.

Ne böylş. bir düzenleme de sinama 
şenliği, ne bir fotoğraf sergisi, ne bir 
resim sergisi ne bir şiir söyletisi, ne 
tanınmış yazar ve şairlerin ilçeye davet 
edilip imza günleri düzenlenmesi yapıl 
mıyor.

Bu şenlikler ve festivaller folklor gös
terileri ile konserlerle geçiştiriliyor.

Bir kez bu işlerin yapılacağı bir doğru 
düzgün mekanımız yok.

İskele önünde yapılan bir sahne ile bu 
iş geçiştiriliyor.

Orhangazi Belediyesi bu sorunu kent 
dışına yaptığı bir anfitiyatro ile çözdü.

Biz niye bunu gerçekleştirmeyelim.
Gemlik folklor şenlik veya festivalleri

ni marka haline getirmek için düğmeye 
basalım artık.

Anasınıfları, 1.2.3. ncü sınıflar haftada 6 Saat
4.5.6.7 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
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Pajabahçeler Mevkii GEMLİK 

web : www.aykentilkogretim.k12.tr

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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DP’de ilk genel başkan adayı Nevval Sevindi
Gazeteci-yazar 
Nevval Sevindi 
Demokrat Parti (DP) 
Genel Başkanlığı'na 
adaylığını resmen 
açıkladı.
Adaylığını açıklayan 
Gazeteci Yazar 
Nevval Sevindi, 
"Yenilikçiler" olarak 
adlandırdığı hareketle 
"yeni politikalar, yeni 
yüzler ve yeni he 
defler" ilkesiyle yola 
çıktıklarını söyledi. 
Sevindi, "DP, tarihinin 
en ağır yenilgisini 
almıştır. İki seçimde 
baraj altında kalan, 
üstelik seçmen sayısı 
arttığı halde yüzde 
9.5'tan yüzde 5.5'e 
düşen partinin politik 
geleceği tehlikeye 
atılmıştır. Merkez 
sağda birleşme umu 
du yaratıp sonra bu 
nu fiyasko ve hayak 
kırıklığına dönüştü 
ren Ağar ve ekibi bu 
durumun baş sorum
lusudur. Başarısız ve 
çok yetersiz seçim 
kampanyasından da 
bu ekip sorumludur. 
Bu nedenle yapılan 
tek doğru hareket

Ağar'ın istifası olmuş 
tur. Ağar ve ekibi asla 
geri dönmemelidir. 
Yoksa partiye karşı 
zaten varolan güven 
bunalımı artar ve 
parti biter" dedi. 
DP'nin bir dönüm 
noktasında olduğunu 
vurgulayan Sevindi, 
"Ya köklü bir 
yenilenme ile 
Kırat yeniden 
şahlanacak ve DP, 
AKP'ye alternatif 
tek parti olarak 
yeniden iktidara 
yürüyecek, ya da 
yok olup eriyip 
gidecektir. DP 

tabanında partinin 
köklerinden ve DYP 
mirasından gelen çok 
sağlam ve güvenilir 
bir temel vardın Türk 
demokrasisine gönül 
vermiş, ona can ve 
kan veren, yıllarca 
hiçbir çıkar gözetme 
den fedakarca çalı 
şan bu insarılar, 
DP'nin yeniden yük
selişinin de temel 
taşı olacaktır. DP'nin 
yeniden canlanışı da 
kendi saflarındaki 
değerli ve nitelikli 
isimlerin ciddi 
şekilde elele vermesi 
ve partiye sahip 

çıkması ile olacaktır" 
diye konuştu. 
Tüm teşkilatla 
yoğun bir diyalog 
başlattığını anlatan 
Sevindi, çok sayıda.il 
ve ilçe başkanının da 
buna destek verdiğini 
kaydetti. Sevindi,,'t 
15 Ağustos'tan 
itibaren de teşkilatları 
gezerek genel 
başkan adaylığı 
konusunda görüş 
alış verişinde 
bulunacağını bildirdi. 
Sevindi, 22 Temmuz 
seçimlerde DP'den' 
İstanbuİ I. Bölge 1. 
sıra adayı idi 
Öte yandan, DP'de 
yarın il başkanlari, 
Çarşamba günü de 
Genel İdare
Kurulu toplanacak. 
Ağar'ın yakın 
çevresinin ısrarıyla 
partinin başında 
kalabileceği 
iddia edilirken, 
Hüsamettin 
Cindoruk'un 
geçen hafta Ağar'a 
istifasının DP'ye 
daha yararlı 
olacağı telkinide 
bulunduğu belirtildi.

Anavatan Partisi’nde 
kurultay hazırlığı 

başladı
Anavatan Partisi yeniden yapılanma için 

olağanüstü kongreye gidiyor
Doğru Yol Partisi'yle 
Demokrat Parti 
çatısı altında 
birleşme girişimin
den sonuç alamayan 
Anavatan Partisi, 
olağanüstü 
kongreye gidiyor. 
İl başkanlarıyla 
bir araya gelen 
ve Merkez Karar 
Yönetim Kurulu'nu 
toplayan Anavatan 
Genel Başkanı 
Erkan Mumcu, 
olağanüstü 
kongre süreciyle 
yeniden yapılan
maya gideceklerini 
bildirdi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN 
raraEBffiSEEBB OKUYUN

Gemlik Körfez

‘Genlik lliıfefiıılHiıe^

Anavatan 
Partisi'nden yapılan 
açıklamaya göre, 
kongre takvimi, 
Ramazan ayı 
dikkate alarak 
belirlenecek.
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ı kontrol cihazlarımla -s«

► DOĞALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA
►RADYATÖR

G

■fa (JLUKAYA K
TKİ MMMZISIUIUVİ (Jt.

I

Vaiflant ||’ B

K 1 ■
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Tel:513 88 26

Vaillont_

LİR

CILIK
ÎEMLİK 
3 35 95

► DOĞALGAZ SOBASI
► TESİSAT ve PROJE

Merkez : Orhangazi Cad. No: 7/E Gemlik / BURSA 
TEL: 0.224 513 41 88 

Şube: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel: (0.224) 513 88 26 Fax: 513 49 93
ulukaya gemlikvaillant@hotiuaii.com

say%25c4%25b1da.il
mailto:gemlikvaillant@hotiuaii.com
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I Emekliler Birliği 
j Sendikası (Bir-Şen)

Genel Başkanı İsrafil

Emekliler;
“Banka promosyonları 

bize de verilsin”

Odabaş, bankaların 
promosyon 
uygulamasından 
emeklilerin de yarar
lanabilmesi için yeni 
bir düzenleme 
yapılmasını istedi. 
Bir-Sen Genel 
Başkanı Odabaş 
,yaptığı açıklamada, 
emeklilerin bu 
promosyon uygula
masının dışında 
bırakılmasının 

ı insafsızlık olduâunu 
belirterek, 
“Siyasilerin bu 
ayrımcılığa 
biran önce son

vermesi gerekiyor. 
Promosyon imkanın
dan emeklilerin de 
yararlanması için 
yeni düzenlemeler 
yapılmalı” dedi.
Türkiye'de 
emeklilere 
"kullanılmaz, 
işe yaramaz 
paçavra" gözüyle 
bakıldığını ifade 
eden Odabaş, 
Başbakanın ilk 
MKYK toplantısında 
da kurmaylarına 
verdiği " Emeklilere 
acilen düzaün 
bir iyileştirme 
getirin" talimatının 
da unutulduğunu 
görüşlerine ekledi

ELEMANLAR ARANIYOR
TRAFİK 

MÜŞAVİRLİĞİNDEN 

ANLAYAN BAY VEYA 
BAYAN ELEMAN ve 
BAYAN SEKRETER 

ALINACAKTIR

REYHANLAR R.Ş. 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ 
TEL : (0.224) 513 33 49

SATILIK DAİRE KİRALIK DÜKKAN i
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
yazlık daire SATILIKTIR.

K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21
Diş Hekimi Özcan VURAL 

Cep : 0.536 817 21 05

ELEMAN ARANIYOR
4 YILLIK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
İŞ DENEYİMİ OLAN 
BAYAN MUHASEBE 

PERSONELİ ALINACAKTIR

İkinci Kordon’da 
Anıl Gümrükleme yanından 

70 m2 denize karşı 
işyeri kiralıktır.

Cep: 0.542 593 6151

■mihlMU
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

fflİZDE

’^^77Z-/ÂC
Kafoğiu Apartmanı 

A Biok’ta 140 m2 3+1 
asansörlü, kaloriferli, 
3. Kat Daire satılıktır 

O 532 445 10 10

TEL: (0.224) 519 01 73
BTO! ABONEOLDUNUZMU?

ıııılr lı lıı ılıılı ılım ıınnıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.
BERKAY ET

Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Büyiikşehir’den 
“TÜMTİS Eylemi” 

açıklaması
Büyükşehir Kortlarında şölen

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, TUMTİS 
Sendikası’na üye 
bazı işçilerin 
gerçekleştirdiği 
eylemle ilgili 
olarak bir 
açıklama yaptı. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
diğer bazı 
hizmetlerde 
olduğu gibi ulaşımda 
da dönem 
dönem özel 
sektör kuruluşların
dan hizmet satın 
aldığı kaydedilen 
açıklamada, 
“Toplu taşımacılık 
hizmetlerinin 
bir bölümünün 
şoför ihtiyacı, 
bir süredir özel 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

sektörden sağlan
maktadır. Bu 
doğrultuda en 
uygun şartları 
sağlayan Evin 
Taşımacılık 
firması, bazı batlar
daki otobüslerin 
şoförlerini temin 
etmektedir” 
denildi.
Şoförlerin çalıştığı 
Evin Taşımacılık’ın 
bir özel sektör 
kuruluşu olduğu 
ifade edilen 
açıklamada, 
çalışanların 
sendikayla 
ilişkilerinin bu 
kuruluş 
ile işçiler arasında 
bir konu olduğu 
vurgulandı.

Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen Tenis Bursa 
İl Birinciliğinde 
dereceye girenlere 
madalyaları 
törenle takıldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
tenis kortlarında 
düzenlenen 14-16-18 
yaş bay ve bayan 
kategorilerindeki 
il birinciliğine 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü, DSİ, Yıldırım 
Belediyespor, 
Uludağ Üniversitesi, 
Nilüfer ve Final 
Dershaneleri 
spor kulüplerinden 
toplam 80 
sporcu katıldı. 
Büyük çekişme 
içinde geçen 
yarışmada 
dereceye girenlere 
madalyalarını 
Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü 
Temsilcisi Saruhan 
Megrel, Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulüp Müdürü 
Mahmut Turunç, 
Büyükşehir Beledi

yespor Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Ragıp Kırmızı verdi. 
Madalyalarının 
takılmasının 
ardından dereceye 
giren sporcular, 
yöneticiler ve 
aileleriyle birlikte 
tenis kortunda hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 
Kategorilerinde 
dereceye giren 
sporcular şöyle: 
14 yaş bayanlar: 
1. Hülya Aybay 
(Büyükşehir 
Belediyespor) 
2; Balay Kara (DSİ)

14 yaş erkekler:
1. Göker
Gayretli (DSİ)
2. Barış 
Perveroğlu (DSİ) 
16 yaş bayanlar:
1. Ece Özalp (DSİ)
2. Ezgi Bulca (DSİ) 
16 yaş erkekler: 

1. Göktuğ Öztürk 
(Büyükşehir 
Belediyespor) 
2.*Burak 
Mestanlı (DSİ) 
18 yaş erkekler:
1. Kerem Yücel (DSİ) 
2. Haşan Karatürk 
(DSİ)

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ,

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çocuklara dondurma uyarı
Yaz mevsiminde 
özellikle çocukların 
vazgeçilmez serinleti
cisi dondurmanın 
faydalı bir yiyecek 
olduğu ancak ter
liyken yenilmemesi 
gerektiği bildirildi. 
Malatya Özel Müjde 
Hastanesi Kulak 
Burun Boğaz (KBB) 
Hastalıkları Uzmanı 
Zafer Tezer, dondur
manın hijyenik ortam
da üretildiği ve tüketil 
diği sürece faydalı bir 
yiyecek olduğunu 
belirtti. Tezel, 
"Protein ve kalsiyum

Sade çikolata kalbe iyi geliyor
Son araştırmalar, 
sade çikolatanın 
sağlığa iyi geldiğini 
bir kez daha doğru
ladı. Araştırmacılar, 
hergün bir miktar 
sade çikolata 
yemenin yüksek 
tansiyona iyi gele
ceğini belirtiyor. 
Amerikan Tıp Derneği 
Dergisi'nde yayınla 
nan araştırmada Köln 
Üniversitesi Hastane 
si doktorlarından Dirk 
Taubert ve ekibi yük
sek tansiyon hastası 
44 kişiye çikolata 
rejimi uyguladı. 
Araştırmaya göre, 
sade çikolata hasta
larda sistolik yani

bakımından zengin 
olan dondurma, özel
likle çocukların kemik

gelişimine büyük 
fayda sağlar" dedi. 
Bademciği sık sık

büyük kan basıncını 
2.9 ünite, diastolik 
yani küçük tansiy
onunu ise 1.9 ünite 
düşürüyor. Beyaz 
çikolatanın ise kan 
basıncına hiçbir et 
kişi olmuyor.
Başka araştırmalar 
sütlü ve beyaz çikola
tanın ya da sütle bir
likte tüketilen sade 
çikolatanın aynı 
yararı sağlamadığını 
gösteriyor. Sade 
çikolata polifenol adlı 
kimyasal bir madde 
içeriyor. Dr. Taubert 
bu kimyasal mad
denin vücuttaki nitrik 
oksid üretimini art
tırdığını ve artan 

nitrik oksidin damar
ların genişlemesine 
neden olarak kan do 
taşımını hızlandırdı 
ğını belirtiyor. Artan 
kan dolaşımı da tan
siyonun düşmesini 
sağlıyor. Dr. Taubert 
yaptığı açıklamada, 
"Araştırmalarımız 
sağlıklı bir diyetin 
yanında her gün bir 
miktar sade çikolata 
tüketmenin yararlı 
olduğunu kanıtlıyor" 
dedi. Dr. Taubert, 
"Bu, yüksek tansiyon 
sorunu olanlar için 
iyi haber. Ancak bazı 
kişiler sade çikola
tanın tadını sevmeye
bilir. Araştırmaya 

şişenlere dondurmayı 
yerken su içmelerini 
öneren Tezer, 
"Dondurma yenildiği 
sırada, soğuğun 
etkisiyle boğazdaki 
kılcal damarların 

dolaşımı yavaşlar. 
Savunma mekaniz
ması zayıflar, enfek
siyona açık hale 
gelir ve bademcik 
iltihaplanması veya 
farenjit olur. Bu 
nedenle, özellikle 
terliyken dondurma 
yenmemeli veya 
suyla alınmalıdır" 
diye konuştu.

katılan hastaların 
hiçbirinde kilo artışı 
görülmemiş.
Günde 7 gram sade 
çikolata yemek tan
siyonu düşürmek 
için yeterli" 

şeklinde konuştu. 
Bu kadar az miktarda 
çikolatanın kan 
basıncı düşürmek 
için yeterli olmasının 
araştırma ekibini 
şaşırttığını belirten h 
Dr. Taubert, "Az mik
tarda çikolatanın 
yeterli olması iyi bir 
şey çünkü çikolata 
fazla miktarda 
yağ içeren bir 
gıda" diye 
konuştu

Aşırı sıvı kavbına dik^f
Hava sıcaklıklarının 
mevsim normalleri 
nin üzerinde seyret
tiği dönemlerde, vü 
cutta elektrolit den
gesinin bozulmasına 
neden olan aşırı sıvı 
kaybına karşı dikkatli 
olunması gerektiği 
bildirildi.
Özel bir hastanede 
görev yapan kardiyo 
loji uzmanı Dr. Cem 
Heper, nem oranının 
yüzde 50'den az öl 
çüldüğü ortamlarda 
21-29 derece arasın
daki hava sıcaklık
larının, sağlık açısın
dan en ideali 
olduğunu söyledi. 
Bu değerlerin üstün
deki sıcaklıklarda 
çeşitli rahatsızlıkla 
rın ortaya çıktığını 
belirten Heper, bun
ların başında da aşırı 
sıvı kaybı, sıcak 
krampları, sıcak bit 
kinliği, sıcak çarpma 
sı ve termojenik an 
hidrozun (kırgınlık, 
ateş, titreme) geldiği
ni vurguladı.
Havanın kuru olduğu 
ortamlarda terin

, hızla buharlaş-
I masının vücuttaki 

ısının azalmasını 
sağlayarak, yeterli 
soğutmayı oluştur
duğunu ifade eden 
Heper, nemli ortam
larda ise terin buhar
laşması ve vücuttan 

ısının uzaklaştırıl
masının zorlaştığını 
anlattı.
Aşırı sıcaklardaki 
sıvı kaybının yarata
cağı sakıncalara 
karşı vatandaşları 
uyaran Heper, şöyle 
konuştu:"Sağlıklı 
kişilerdeki aşırı sıvı 
kaybı, vücutta elek
trolit dengesinin 
bozulmasına neden 
oluyor. Bu durum, 
beyin ödemi ve kalp 
aritmileri dahil olmak 
üzere birçok organı 
etkileyecek sorun
lara yol açabilir. Aşırı 
sıvı kaybı ayrıca 
böbrek yetmezliği 
konusunda da 
tehlike yaratır. Şeker 
koması, ishal, aşırı 
kusma ve kan kay
bında su içerek 
sorunun çözümlen
mesi mümkün 
olmadığından, mutla
ka bir sağlık kuru- 
muna başvurulması 
gerekiyor. Çocuklar 
sıvı-elektrolit denge
sine daha duyarlı 
oldukları için çok 
daha dikkatli ve ted
birli davranmak 
gerekiyor. Ayrıca, 
çocuklar su 
ihtiyaçlarını fark 
etmeyecekleri ve 
ifade edemeyecekleri 
için bunu akılda 
tutup bol bol su 
içirmekte fayda var."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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 g5
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

i

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

1
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

1
ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

I ■ •.

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

Ez 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

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

NÖBETÇİ ECZANE

13 Ağustos 2007 Pazartesi 
FATİH ECZANESİ 

Orhangazi Cad. No: 3 
Tel: 513 91 27 GEMLİK

Gemlik KHrfez
• ■■LİK'İH İLK «ONLOK SİYASİ SAİSTISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2826 

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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Serbest Kürsü
Alaattin BİLGİ

Seçim Sonuçları ve 
Ilımlı İslam Cumhuriyeti

Bir üçgeni yatay iki çizgi ile, belli aralık
larla üçe bölersek, en üstteki küçük üçgen, 
gelirleri giderlerinin üzerindeki varlıklı SER
MAYE sınıfını; bunun altında kalan genişçe 
kısım ORTA sınıfı, yani orta direği; bunun 
altında kalan daha geniş kesim ise işsiz 
güçsüzleri, voli vurmak peşindeki kapkaççı
ları, varoşlarda yaşayan ancak imar aflarıyla 
vurgun vuran, çoğu uzak yerlerden göç 
etmiş açık gözleri ve benzerlerden oluşur.

Son seçimleri tahlil eden uzmanlar 
AKP’nin sözünü ettiğimiz SERMAYE sınıfı 
ile, bu en alt tabakayı teşkil eden varoşlar
dan çok büyük miktarda oy alarak yüzde 
47’ye ulaştığını göstermektedir.

Sermaye sınıfının AKP’yi desteklemesi 
doğaldır, çünkü adı üstünde, milli gelirin 
büyük kısmına el koyan bu sınıftır ve siyasi 
erk ile bu sınıfın çıkarları ortaktır. Bizim gibi 
geri kalmış ülkelerde, hatta gelişmiş ülkeler 
de bile, parasız siyaset yapamazsınız, ülke 
deki oy depolarına egemen olup bu serveti 
bir ölçüde paylaşamazsınız...

Son seçimde harcanan büyük miktarlar, 
seçmene dağılan rüşvet paketleri bunun 
sadece görünen örnekleridir.

Nisbeten okur yazar olmuş ve belli 
ölçüde ayrınlanmış orta direk bu seçimlerde 
çarnaçar CHP’ye oy verdi. Oysa CHP çok
tan, emeğin en yüce değer olduğunu savun
mak zorunda olan Sosyal Demokrat Parti 
olma kimliğini kaybetmiş, gitgide SAĞ 
söylemleri benimsemiştir. Emek-Sermaye 
çelişkisine hiç değinmeyerek sadece ikti
darın yolsuzlukları, daha dünkü çocukların 
gemi sahibi olmaları gibi, kaçak lüks villalar 
gibi vurgunların üzerinde durmuştur. Bunlar 
elbette doğru ve üzerinde durulması gerekli 
konulardı ama gelin görün ki; ülkemizde 
SAĞ partilere oy veren seçmen kitlesinin 
çoğunluğu, "Günü gelir ben de vurgunlar
dan pay alırım” zihniyetindedir. Onlar için 
ülkenin ulusal varlıkları, Cumhuriyet’in 
birikimleri satılıyormuş onlara vız gelir. 
Bütün bunlara karşın, eğer CHP liderliği 
gerçek sosyal demokrat kimliğini öne 
çıkartıp bu !■ nuya ağırlık verseler idi hiç 
olmazsa aylardır meydanları doldurup ses
lerini yükselten LAİK CUMHURİYET taraftar
larının çabaları boşa gitmemiş olurdu. Bu 
yalnız bir BAYKAL sonucu da değildir.

Partiyi GERÇEK SOSYAL DEMOKRAT 
çizgiye çekebilecek taze ve bilinçli güçlere 
gereksinme vardır.

Yoksa, benim gibi kehren CHP’ye oy ver
miş solcuların da ileriki seçimlerde oylarını 
kaybetmesi kesindir.

Öyle görünüyor ki; seçim sonrası hemen 
gündeme oturan Sayın Abdullah Gül’ün 
Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesiyle 
Türkiye’nin ILIMLI İSLAM CUMHURİYETİ’ne 
dönüşmesinde önemli bir adım atılmış ola
cak, bunun günlük hayatımıza yansımalarını 
yaklaşan Mübarek Ramazan ayında hep bir
likte yaşayacağız..

Peki, hani DOKUNULMAZLIK dosyaları?
Her biri yüce divanlık vurgunlar, lüks vil

lalar?
Yolsuzluk ihaleleri?
Vatan topraklarının satışı?
Bunları lafı mı olur, YAŞASIN ILIMLI 

İSLAM CUMHURİYETİ....

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Karfezl ABONE OLUN 

OKUTUN 
OKUYUN

Belediye 40 çocuğu sünnet ettirdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik 
Belediyesi'nin 
geleneksel olarak 
her yıl düzenlediği 
sünnet şöleninde 
40 çocuk sünnet 
ettirildi.
İskele Meydam’nda 
bulunan Grup 
ve Dilek Çay 
Bahçelerinde 
düzenlenen 
sekizinci Sünnet 
Şöleni’nde 40 çocuk 
erkekliğe adım attı. 
Cumartesi günü 
sabah erken 
saatlerde başlayan 
Bursa gezisinin 
ardından motorla 
denize açılan 
sünnet çocukları 
ile aileleri yapılan 
deniz gezintisinin 
ardından festival 
yürüyüşüne 
katıldılar.
Çay bahçelerinde

toplanan misafirlerin 
katılımıyla düzenle
nen sünnet şöleninde 
konuşan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, "Sîzlere her 
şeyin en iyisini sun
mak benim en büyük

arzum. Bu çocuk
larımızın ömür 
boyu mutlu olmalarını 
istiyorum" dedi.
Sünnet Şöleninde 
okunan Mevlit'in 
ardından sünnet 
şölenine katılanlara

pilav ve ayran . 
ikram edildi.
Başkan Mehmet 
Turgut, sünnet 
olan çocuklarla 
yakından ilgilenerek 
onlara moral vermeyi 
de ihmal etmedi.

ÎSATILIK-KİRALIK LUX DAIREİER ve IŞYERLER
GAYRİMENKUL DAMAM (e DEĞERLEME U YEM 

baytaş Detaylı Bilgi İçin! www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Siteşi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Siteşi’nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri 
ir Manastır İnci Siteşi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okullan'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri 

www.baytasinsaat.com 
Tel: 513 42 21 Fax: 51317 94

İKİNCİ EL DAİRELER
SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 

Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmanımda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2
Z SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Siteşi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2 
■Z SATILIK Daire, Manastır Özlem Siteşi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2

KİRALIK Daire, Gemlik Baytaş Körfez Siteşi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2

KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Siteşi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
Y KİRALIK İşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Siteşi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 

| Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2 X<^[|

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Gemlik Siyah Altın Zeytin Fesitvali etkinliklerine katılan yabancı folklor ekipleri İskele Meydanı’nı şenlendirdi I

Folklöre dövdük

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Siyah Altın 
Zeytin Fesitvali 
etkinliklerine katılan 
folklor ekipleri 
festival alanında 
yaptıkları gösterilerle 
beğeni topladılar. 
AKP Bursa 
Milletvekilleri 
Altan Karapaşaoğlu 
ile Hayrettin Çak

mak'ın da izlediği 
gösterileri, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
konuk Novadarı 
Belediye Başkanı 
Tudorel Calapod'un 

yanı sıra çok sayıda 
vatandaş izledi.
24 Ağustos'ta 
Amerika'ya 
gösterilerde 
bulunmak üzere 
gidecek olan 
Mehmet Semiz 
yönetiminde İnegöl 
Mehter Takımı’nın 
Nilüfer Belediyesi 
Kılıç Kalkan ekibi 

eşliğinde yaptığı. 
gösteriyle başlayan 
etkinliklerde, 
Nilüfer Belediyesi 
Halk Dansları 
Topluluğu, Gürcistan, 
Navodarı, Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Gençlik 
Merkezi Folklor ekibi, 
Bosna Hersek ve 
Gemlik Halk Dansları 

ekibinin yaptığı 
birbirinden güzel 
oyunlar alkışlarla 
desteklendi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
erkene alınan 
festival etkinliklerine 
katılan yabancı 
ekiplere teşekkür etti. 
AKP Bursa 
Milletvekilleri Altan 

Karapaşaoğlu ve 
Hayrettin Çakmak ile 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt 
Akyol tarafından 
konuk ekiplere 
katılımlarından 
dolayı çiçek ve 
plaket verildi.

Ücretsiz göz taramasına büyük ilgi
Umurbey Beldesi’nde 
düzenlenen 
ücretsiz göz taraması 
ilgi görürken uzun 
kuyruklar oluştu. 
Umurbey 
Belediyesi’nin

katkılarıyla 
Bursa Özel Bahar 
Hastanesi Göz 
Merkezi tarafından 
gerçekleşen 
taramada vatan
daşlara çeşitli

tedaviler uygulandı. 
Belediye binasının 
alt katında gerçek
leşen taramada 
optik cihazlarla 
150 kişinin gözü 
tedavi edildi.

Özel Bahar ; 
Hastanesi Göz 
Doktorları, gözlerinde 
rahatsızlık bujunan 
vatandaşlara 
ayrıntılı tedavi 
uyguladılar.
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Meclis Başkanlık 
Divam'nın oluş* 
masının ardından 
başlayan 11.
Cumhurbaşkanı 
seçim sürecinde geri 
sayım devam ediyor. 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi takviminin 
belli olmasıyla 
birlikte tüm gözler 
Başbakan Erdoğan 
ve AKP yönetimine 
çevrildi. AKP Yöne 
timi'nin Cumhurbaş 
kanı seçim süreci ile 
ilgili kararlarını Sah 
günü yapılacak 
TBMM Grup toplan
tısında açıklayabile
ceği bildirildi.
Seçim sürecinde 
nasıl bir strateji 
izleyeceği ve aday ya 
da adaylarının kim 
olacağı hakkında şim 
diye kadar bir açıkla
ma yapmayan AKP' 
nin Bakanlar Kurulu 
toplantısı ardından 
toplanacak olan 
MYK'da önemli karar
lar alması bekleniyor.

Başbakana ‘Biri yer 
biri bakar’ mektubu
Yaklaşan memur 
toplu görüşmeleri 
nedeniyle 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a 
mektup yazan 
Bağımsız Kamu 
Görevlileri 
Sendikaları 
Konfederas^ ^nu 
(BASK), işçilerin, 
memurların iki 
katı ücret 
almasından 
yakındı.
Memurlara üvey 
evlat muamelesi 
yapıldığı belirtilen 
BASK’ın mektubun
da, "Biri yer biri ba 
kar, kıyamet ondan 
kopar" uyarısında 
bulunuldu. BASK 
Genel Başkanı Resul 
Akay ve Genel Toplu 
Pazarlık Sekreteri 
Gürkan Avcı, 15 
Ağustos’ta başlaya
cak toplu görüşme 
lerle ilgili olarak Baş 
bakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a bir 
mektup gönderdi. 
Memurların 
yaşadığı geçim 
sıkıntısını anlatmaya 
kelimelerin 
yetmediği ifade 
edilen mektupta, 
"Memur

Toplantılardan hükü 
met kurma sürecine 
ilişkin takvim de 
netleşecek.
Cumhurbaşkanı 

Sezer'e istifası sunu 
lan 59. Hükümetin 
mevcut bakanlarla 
bugün son toplantısı 
yapaçağı belirtiliyor. 
Toplantıda ayrıca 
başta Ankara olmak 
üzere Türkiye'nin 
yaşadığı su ve 
kuraklık sorunun da 
tüm boyutları ele 
alınabileceği 
kaydediliyor 

kesiminin geçim 
sıkıntısının 
dayanılmaz 
boyutlara ulaştığını, 
alarm zili çaldığını, 
'biri yer biri bakar, 
kıyamet ondan 
kopar’ anlayışının 
had safhaya 
ulaştığını 
dikkatinize sunmak 
istiyoruz" denildi. 
İşçiye verilen 190 
YTL’lik iyileştirme 
zammının memur 
maaşlarına da yan
sıtılması istenen 
mektupta, "2.5 
milyon memur 
nefesini tutmuş 
sizi izliyor. 
Memurların tek 
derdi iyileştirmenin, 
memur maaşlarına 
da yansıtılıp ' 
yansıtılmayacağı" 
denildi.

Bakanlar Kurulu'nun 
bir önceki toplantısı
na milletvekili seçim
lerinde aday olmayan 
Başbakan Yardımcısı 
ve Devlet Bakanı 
Abdüllatif Şener ve 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun 
yurtdışında oldukları 
gerekçesiyle 
katılmamıştı.
Şener ve Coşkun'un 
da toplantıya katıla
cakları bildirildi.
SALI GÜNÜ 
AÇIKLANACAK 
Başbakan

AKP, yüzde 47’deki 
payını araştırıyor

AKP, Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül’ün 
cumhurbaşkanı 
olamamasının 
yüzde 47’lik 
seçim zaferini 
ne ölçüde etkilediği
ni araştırıyor. 
AKP yönetimi 
bu amaçla, seçim 
döneminde de 
kendileri için çalışan 
kamuoyu araştırma 
şirketi ANAR’a 
anket talimatı verdi. 
ANAR’ın Türkiye 
genelinde 24 ili 
kapsayacak ve 
ay sonunda 
tamamlanacak

İGemlik Körfezi ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Erdoğan, 
Bakanlar Kurulu'nun 
ardından AKP 
Genel Merkezi'nde 
MYK'yı toplayacak. 
Toplan tıda 60. 
hükümet kur ma 
sürecine ilişkin 
takvim ve ayrıntılar 
netleşecek. Cumhur 
başkanı seçim 
sürecinde AKP'nin 
nasıl bir yol 
izleyeceği ve aday 
ya da adayların 
kim olacağı da 
bu toplantıda 
kesinlik kazanacak. 
MYK'da kesin bir 
karar alınması 
durumuna Erdoğan'ın 
kararı Sah günü 
düzenlenecek 
AKP Grup toplan
tısında açıklayacağı 
bildirildi.
Nisan ayındaki 
Cumhurbaşkanı 
seçim sürecinde 
Erdoğan, Abdulah 
Gül'ün adaylığını yine 
grup toplantısında 
açıklamıştı.

araştırmasında 
AKP’nin başarısına 
etki eden 
“ekonomik 
istikrar, sağlık 
ve eğitim 
alanında atılan 
adımlar, dış politika, 
parti vitrininde 
yer verilen yeni 
isimler ve seçim 
kampanyası" 
gibi kriterler de 
incelenecek.
Anket sonuçları, 
MYK toplantısında 
masaya yatırılacak 
ve 2009’daki 
yerel seçimlerde 
kullanılacak.

“Cumhurbaşkanı 
halkın iradesinde 

seçilmeli”

İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) Başkanı 
Murat Yalçıntaş, 
"Cumhurbaşkanı, 
22 Temmuz 
seçimlerinde halkın 
ortaya koyduğu 
irade doğrultusunda 
seçilmelidir" dedi. 
Yalçıntaş, Türkiye'nin 
gündemine oturan 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine ilişkin 
görüşlerini açıkladı. 
Seçimlerde halkın 
istikrardan yana 
tercih kullandığına 
işaret eden Yalçıntaş, 
"Türk halkı yıllar son 
ra elde ettiği ekono 
mik ve siyasal istik 
rarın bozulmasını 
istemiyor. Biz de iş 
dünyası olarak, eko 
nomik ilerlemeleri 
mizi sekteye uğrata
cak, reformları durak 
satacak, istikrar hava 
sini bozacak gelişme 
lerin yaşanmasını 
arzu etmiyoruz" 
diye konuştu.
Gerek TBMM gerekse 
TBMM dışından Cum 
hurbaşkanı seçilme 
yeterliliğine sahip 
herkesin hiçbir ön 
şart olmaksızın 
Cumhurbaşkanlığına 
aday olma hakkı 
bulunduğunu anlatan 
Yalçıntaş, sözlerine 
şöyle devam etti: 
"Adaylara ipotek 
konulan bir rejimin 
adı demokrasi olmaz. 
Türkiye her anlamda 
tam anlamıyla 
demokrasiyi yaşa
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mak ve yaşatmak 
istiyorsa, 
korkulardan uzak 
bir şekilde demokra
sisini güçlendirme 
yolunda kararlı adım
larla hareket etmek 
zorundadır." 
İTO Başkanı Yalçın 
taş, 11. Cumhurbaş 
kanının seçim 
sürecinde yaşanan 
sıkıntılar nedeniyle 
erken genel seçime 
gidildiğini hatır
latarak sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Demokrasilerde 
sıkmtı ortugunüa 
gidilecek merci 
halktır. Halktan daha 
büyük karar merci 
yok. Halk, sıkıntıyı 
adil ve dosdoğru 
bir şekilde çözen 
Milletin sandıkta 
ortaya koyduğu 
iradeyi, yorumlarla, 
tevillerle eğip bük
menin bir anlamı 
yoktur. Biz Türkiye 
olarak sandığa, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi sürecinde 
yaşanan sıkıntılar 
nedeniyle gittik.
Burada da halk 
bir irade ortaya 
koydu. Şimdi bize 
düşen bu iradeye 
saygı göstermektir. 
Meclis'e düşen de, 
halkın kendisine 
verdiği yetkiyi, 
Meclis'in açılışında 
yaşadığımız 
tabloya uygun 
bir şekilde Meclis'te 
tecelli ettirmektir." 1

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’da ‘Dar 
Kafes’ operasyonu

Eternet çatı kırılınca 10 metre aşağıya düştü
Bursa'da düzenlenen 
"Dar Kafes" adlı 
operasyonda, Doğu 
ve Güneydoğu Ana 
dolu illerinden temin 
ettikleri 33 kilogram 
eroini pet şişe içeri 
sinde kullandıkları 
otomobillerin benzin 
depoları içerisine 
yerleştirip yurt dışı
na pazarlamaya 
hazırlanan 6 kişi, 
gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Narkotik Şube 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, güvenlik güç
leri, yurt dışına eroin 
pazarlamak için 2 
otomobilin Hakka 
ri’nin Yüksekova 
ilçesinden Bursa'ya 
geleceği ihbarı üze 
rine, otomobilleri 
Yüksekova'dan itiba 
ren takibe başladı. 
İstanbul'dan gelen 
aracılarla Bursa'nın 
Santral Garaj Mahal 
leşinde gerçekleşen 

buluşmanın ardın
dan, otomobillerden 
biri Ürünlü Mahalle 
sine, diğeri ise İstan
bul'a doğru yola 
çıktı. Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Daire 
Başkanlığı (KOM) 
önderliğinde yürü 
tülen operasyonun 
startı verildi. İstan
bul'a doğru giden 
otomobilde, Bursa- 
Yalova karayolunda 
durdurularak arama 
yapıldı. Arama sonu
cu, yakıt deposu içi 
ne ve aracın lastik
lerinin içine gizlen
miş 16 kilo eroin ele 
geçirildi, otomobilde 
bulunan S.K. (33), A. 
T. (27) ve A.K. (13) 
gözaltına alındı. 
Urünlü'de Özel 
Harekat Timlerinin 
de desteğiyle oto
mobilin gittiği bir 
bağ evine yapılan 
operasyonda ise 
otomobili parçala
mak üzere olan H. T. 
(29), T. A. (28) ve 
annesi N. A. (48) 
gözaltına alındı.

Bursa'da bir inşaat 
firmasının harç karma 
makinasının üzerinde 
bulunan eternet çatı 
larını yenisiyle değiş 
tirmek isteyen bir kişi 
10 metre yükseklikten 
beton zemine düşe 
rek hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, 
Gürsu ilçesi Top 
Sahası Caddesi

Çaldığı otomobille tostçuyu ezdi
Bursa'da oto hırsızı 
olduğu iddia edilen 
bir şahıs düğün kon
voyundan çaldığı 
otomobille kaçarken 
yol kenarında tost 
satan araca çarptı. 
Kazada tostçu ha 
yatını kaybederken 
tost yiyen bir kişi ise 
yaralandı. Olaydan , 
sonra kaçan sürücü 
yol kenarında duran 
başka bir araca çar 
pıp çaldığı otomobili 
olay yerinde 
bırakıp kaçtı.
İddiaya göre, Merkez 

üzerindeki bir inşaat 
firmasında meydana 
gelen olayda 3 çocuk 
babası Yusuf Efe (51) 
inşaat alanındaki 
harç karma makinası 
mn üzerinde bulunan 
kırık olan eternet çatı 
lan yenisiyle 
değiştirmek istedi. 
Demir çatının üzerin 
deki eternetleri değiş

Yıldırım ilçesi Anado 
lu Mahallesi'nde 
yapılan bir sünnet 
düğününe gelen kim
liği belirsiz bir kişi dü 
ğün konvoyu içinde 
bulunan çalışır vasi 
yette bırakılan ve 
içinde sürücüsü 
olmayan Haşan 
Yarım'a (42) ait 16 
CDR 67 plakalı oto
mobili çaldı. Kimliği 
belirsiz kişi araçla 
seyir halinde iken 
Anadolu Mahallesi 
Karlıdağ Caddesi 
üzerine geldiğinde 

tiren Yusuf Efe bastı 
ğı eternetin kırılması 
üzerine 10 metre yük
seklikten aşağıya 
düşürek beton zemi 
ne çakıldı. Arkadaşla 
rımn ihbarı üzerine 
olay yerine gelen 112 
Acil Servis doktorları 
tarafından yapılan 
kontrolde Yusuf 
Efe'nin hayatını kay- 

aşırı hız nedeniyle 
direksiyon hakimi 
yetini kaybederek yol 
kenarında motorsiklet 
üzerinde tost satmak
ta olan İsmail Pek 
can'a (45) ve yanında 
müşteri olarak bulu
nan sonra yol kena 
rında tost yiyen Nuri 
Öner'e (40) çarptı. 
Olay yerine gelen 
ambulansla Yüksek 
İhtisas Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılardan 
tost satıcısı İsmail 
Pekcan yapılan 
müdahelelere rağmen 

bettiği tespit edildi. 
Cumhuriyet Savcısı 
nın olay yerinde 
yaptığı incelemenin 
ardından Efe’nin 
cesedi otopsi yapıl
mak üzere Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı. 
Olayla alakalı 
soruşturmanın 
devam ettiği bildirildi.

kurtarılamayarak ha 
yatını kaybetti. Polis 
yaptığı araştırmada 
görgü tanıklarının 
ifadelerine göre aracı 
İ.T. isimli bir kişinin 
çaldığını tespit 
ederek soruşturma 
başlattı. 16 R 1862 
plakalı aracına vuru
lan Murat Çabuk ise 
polis merkezine 
giderek aracına 
vurup kaçan sürücü
den şikayetçi oldu. 
Olayla alakalı soruş
turmanın devam 
ettiği bildirildi.

1 ü i

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN I
_______________________________ bi 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
m*
t

Orhangazi’de bıçaklama
Orhangazi’de bir 
genç bıçaklanarak 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, bir ihbarı 
değerlendiren 
Orhangazi İlçe

Emniyet 
Müdürlüğü 
ekipleri, Hürriyet 
Mahallesi'nde 
Haşan G. (23) isimli 
genci yaralı olarak 
buldu. Orhangazi

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı 
gencin sağlık 
durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu 
belirtildi.

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 m2

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

Önce dövdüler sonra dereye ittiler

4

■82*

#5

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

Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde yaşıtları 
tarafından dere 
boyunda dövülerek 
dereye itilen 
bir çocuk 
bacağından 
yaralandı.
Olay, Mustafakemal 
paşa ilçesinde 
Kirmasti Deresi 
civarında meydana 
geldi. Şahin 
Tokay (10) adlı 
çocuk, yaşıtı olan

8 kişi tarafından 
dövüldükten 
sonra dereye itildi. 
Akıllara durgunluk 
veren olaydan 
sonra kavgaya adı 
karışan çocuklar 
hızla uzaklaştılar. 
Suya düşen 
Şahin Tokay, 
olay yerinden 
geçen başka çocuk
lar tarafından 
dereden çıkarıldı. 
Bacağındaki 
kesik sebebiyle

yerden 
kalkamayan 
Tokay, polisler 
tarafından 
teskin edildi. 
Mustafakemal 
paşa'nın Selimiye 
Mahallesi'nde 
ikamet ettiği 
öğrenilen Şahin 
Tokay, 112 sağlık 
ekiplerince ilk 
müdahalenin 
ardından Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

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

SEKER SİGORTA
MacideÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax: 51410 21

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

ABONE 
OLDUNUZ

MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Soganlı-Botanik Köprüleri bugün açılıyor Asılsız ihbarlara
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin şehir 
içi trafiğine neşter 
vuran ulaşım 
yatırımlarından 
biri olan Soğanh- 
Botanik Köprüleri, 
bugün saat 11.30'da 
hizmete açılıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in 
göreve geldiği 
günden bu yana 
41 aylık süre 
içinde yapımını 
tamamladığı 
10. kavşak, 
bugün Botanik Park 
önündeki törenle 
trafiğe açılacak. 
Soğânh-Botanik 
Köprülerinin 
açılmasıyla, Batı 
Yakın Çevre 
Yolu'nda yılladır 
yaşanan ulaşım 
çilesi de sona erecek. 
BursalIlara, 
sinyalizasyonsun 
ulaşım konforu 
yaşatacak Soğanlı- 
Botanik Köprüleri 
inşaatı kapsamında 
yayaların karşıdan 
karşıya tehlikesiz 
bir şekilde geçmeleri 
amacıyla 2 yaya 
alt geçit ile 1 yaya 
köprüsü de yapıldı.

"Gücümüzü 
hemşehrilerimizin 
desteğinden 
alıyoruz" 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Bursa'nın yıllardır 
yeterli yatırım yapıla
madığından dolayı 
bir çile haline gelen 
ulaşım sorununun 
çözümüne yönelik 
görev süreleri içinde 
hizmete açtıkları 
Yüksek İhtisas, 
Orhaneli, Merinos, 
Filament, Polis 
Okulu, Esentepe, 
Acemler ve Otosansit 

Kavşakları gibi 
Soğanlı- Botanik 
Köprüleri'ni de 
söz verdikleri 
süre içinde bitirdik
lerini söyledi. 
"Yaşanabilir bir 
Bursa için geleceğin 
ulaşılacak yollarını 
açıyoruz" diyen 
Başkan Şahin, 
BursalIları bugün 
Botanik Park 
önündeki açılış 
törenine 
davet ederek, 
"Hemşehrilerimizin 
desteği bugüne kadar 
hizmet sevdamızda 
hep itici güç oldu.

Yıllardır yapılamayan 
yatırımları hemşehri
lerimizin ilgi ve 
güveninden aldığımız 
güçle 3,5 yıla 
sığdırdık" dedi.
SIRADA
KÜÇÜK SANAYİ 
KÖPRÜLÜ 
KAVŞAĞI VAR 
Başkan Şahin 
ayrıca inşaatı 
tamamlanma 
aşamasına gelen 
Küçük Sanayi 
Köprülü 
Kavşağı'nın da 
önümüzdeki 
hafta açılacağının 
müjdesini verdi.

ağır 
cezası

İçişleri Bakanlığı, 
polise fazladan iş 
yükleyen asılsız 
alarm ihbarlara para 
cezası uygulayacak. 
Özellikle hırsızlık 
olaylarına karşı ev 
ve işyerlerine alarm 
sistemleri kuran ve 
her an takip eden 
alarm merkez
lerinden gelenlere 
karşı ağır cezalar 
gündemde.
Teknik anlamda ya 
da aboneden kay
naklanan hataları da 
göz önünde bulun
durarak, her alarm 
merkezinin bir 
ay içinde toplam 
abone sayısının 
yüzde 4’ünden 
fazla asılsız ihbarda 
bulunması halinde 
ceza kesilecek. 
Bakanlık, alarm 
haber alma 
merkezlerinin 
kuruluş ve çalış-

para 
geliyor
malarını da 
yeniden düzenledi. 
Buna göre alarm 
merkezi kurulması 
amacıyla Valiliklere 
yapılan başvuruda, 
kurucu ve 
yöneticilerin adli 
sicil kayıtları, 
nüfus cüzdan 
sureti ve ikamet 
belgeleri, üniversite 
diploması, özel 
güvenlik eğitim 
sertifikası ile teknik 
teçhizatın amaca 
elverişliliğine 
ilişkin taahhütname 
gerekiyor.
Alarm merkezlerine, 
abone bilgilerini 
ayda bir polise 
bildirme yüküm
lülüğü getiriliyor. 
Merkezlerde 
çalışanlar ile işten 
ayrılanlar hakkında 
detaylı bilgi de 
yine kolluk güçlerine 
bildirilecek.

Duble Yol Hedefine 2011’de ulaşılacak
58. hükümetin 2003 
yılında ortaya koy
duğu Acil Eylem Pla 
nı'nda yer alan 15 bin 
kilometre duble yol 
hedefine, 2 11 yılında 
ulaşılması öngörülü 
yor. Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün 2007- 
2011 Stratejik Pla 
nında, "15 bin kilo
metre bölünmüş yol 
hedefine 5 yılın so 
nuna kadar ulaşıla
cağı" kaydedildi. 
Karayolları Genel 
Müdürü Cahit Turhan, 
Acil Eylem Planında 
mevcut yollara ilave 
15 bin kilometre dub 
le yol yapılmasının

öngörüldüğüne işaret 
ederek, "15 bin kilo
metreye 2011'de ulaş
mayı hedefliyoruz, 
amacımız o" dedi. 
Son 4 yılda 6 bin 355 
kilometre duble yol 
yapıldığını, 261 kilo
metre de otoyol stan
dardında duble yolun 
ulaşıma açıldığını 
belirten Turhan, bu 
yıl içinde de 400 kilo
metre duble yol inşa 
edildiğini söyledi. 
Turhan, ek ödenek
lerin tahsisi ile birlik
te rakamı yıl sonuna 
kadar 1.500 kilometr
eye çıkarmayı amaçla 
dıklarım kaydetti.

Turhan, sathi kapla
ma yolların, Bitümlü 
Sıcak Karışıma (be 
ton asfalt) dönüştü 
rülmesi yönünde de 
çalışma yürüttüklerini 
ifade ederek, trafik 
yoğunluğunun fazla 
olduğu yollara önce
lik verdiklerini kay
detti. Mevcut yolların 
yüzde 79'unu sathi 
kaplama, yüzde 18'ini 
beton asfalt, geri kala 
nını da toprak, parke, 
stabilize yolların oluş 
turduğunu ifade eden 
Turhan, 5 yıl sonunda 
14 bin 500 kilometre 
yolu beton asfalt 
kaplamalı hale getire

ceklerini söyledi. 
Cahit Turhan, ayrıca 
2007-2011 dönemi 
içinde Kuzey Marma 
ra Otoyolunu yap
mayı, Gebze-Orhan 
gazi-Bursa-İzmir 
otoyolunu tamamla
mayı, Ankara-İzmir 
Otoyolunun projeleri
ni bitirip ihalesini 
gerçekleştirmeyi ve. 
Çanakkale Boğaz 
Geçişi Projesine 
başlamayı planladık
larını belirterek, trafik 
güvenliğini artırmak 
amacıyla akıllı 
ulaşım sistemlerini 
de yaygınlaştıracak
larını söyledi.

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın ■.

ELEMAN ARANIYOR
TECRÜBELİ 

MOBİLYA USTASI

ARANIYOR 
KİLİM MOBİLYA 

TEL! (0,224) 513 65 00
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Gemlikli hocalar yarı finale kaldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa İl 
Müftülüğü'nün 
düzenlediği 
1. imamlar Futbol 
Turnuvası'nda 
Gemlik Müftülüğü'nda 
görevli hocalar 
futbol takımı turnu
vanın en güçlü 
ekiplerinden 
Nilüfer Müftülük 
takımını 4-3 
yenerek yarı finale 
kalmayı başardı. 
Dün sabah namazının 
ardından Bursa 
Merinos sahasına 
yarı final için çıkan 
takımımız usta 
futbolculara

I taş çıkarttı. 
Müftü Yusuf Şahin'in 
de verdiği destekle 
rakibini yenen 
Gemlik takımı final

için umutlandı. 
Dini görevlerinin 
dışında sosyal 
faaliyetler de yapan 
imamlar, düzenlenen 
turnuvada 

birbirleriyle tanışıp 
kaynaşma 
olanağı da buluyorlar. 
Çarşı Camii İmamı 
Süleyman Yedek'in 
takım hocalığını 

yaptığı takımımız, 
Maça iyi başlamasına 
rağmen kalesinde 
gördüğü gollerle 2-0 
yenik duruma düştü. 
Aydın'ın attığı golle

ilk yarıyı
3-1 yenik kapayan 
takımımız ikinci 
yarıya hızlı başladı. 
Yakup'la durumu 
3-2'ye getiren

Gemlikli hocalar 
takımı Mahmut'un 
penaltıdan attığı 
golle durumu 
3-3'e getirerek 
galibiyet için 
umutlandı.
Mahmut'un 
attığı golle 
mağlubiyettken 
4-3 galibiyete 
ulaşan Gemlik 
hocalar takımı 
maçı bu skorla 
tamamlayarak 
ilk dört takım 
arasına 
girmeyi başardı. 
Yarı finale 
damgasını 
vuran Gemlikli 
hocalar takımının 
rakibi Çarşamba 
günü oynanacak 
maçlardan 
sonra belli 
olacak.

Yıldız Kızlar Dünya 
İkincisi oldu

Beşiktaş sezona sağlam başladı

10. Dünya Yıldız 
Kızlar Voleybol 
Şampiyonası final 
maçında Çin Halk 
Cumhuriyeti'ne 3-1 
yenilen Türkiye, 
dünya İkincisi oldu 
Meksika'nın Tijuana 
kentinde oynanan 
final müsabakabında 
Çin ile karşı karşıya 
gelen yıldız milliler, 

. İlk seti 25-20 önde 
tamamlayarak maça 

. çok iyi ba di.
Son 3 Dünya Yıldız 
Kızlar Voleybol 
Şampiyonası’ndan 
2'sini kazanmayı 
başaran Çin, 
ikinci sette toparla
narak 25-16 
üstünlük sağladı. 
MeksikalI voleybol- 
severlerin tamamen 
doldurduğu salonda 
oynanan müs
abakanın 3. setinde 
de 25-12 gibi farklı 
bir skorla yenilen 
yıldız milliler, son 
sette biraz rakibini 
zorlaşa da seti 
25-22 geride tamam
ladı ve maçtan

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN ABONE OLUN

3-1 yenik ayrıldı. 
Toplam 1 saat 
38 dakika süren 
mücadelenin 
sonunda finalde 
kaybeden ay-yıldı- 
zlılar, böylece 
tarihinde ilk kez 
yükseldiği finalde 
altın madalya 
şansını yitirdi ve . 
dünya İkincisi oldu. 
Daha önce 
2001 yılında 
Hırvatistan'da, 2003 
yılında da İtalya'da 
dünya şampiyon

luğuna ulaşan 
Çin, Meksika'da da 
mutlu sona ulaşarak 
son 4 şampiyonadan 
3 altın madalya ile 
ülkesine döndü. 
Öte yandan 
üçüncülük 
müsabakasında ise 
Rusya, Sırbistan'ı 17- 
25, 25-18, 25-20 ve 
25-21'lik set 
sonuçlarıyla 3-1 
yenerek dünya 
üçüncüsü olmayı 
başardı

Turkcell Süper 
Lig'in ilk haftasında
Konyaspor'u,
BJK İnönü Stadı'nda 
1 -0 yenerek 
2007-08 sezonuna 
galibiyetle başlayan 
Beşiktaş, bu 
galibiyetin yanı 
sıra uzun bir aradan 
sonra kalesinde 
gol görmeden 
ligin ilk haftasını 
tamamladı.
Yeni teknik direktörü 
Ertuğrul Sağlam 
yönetiminde 
sezonu açan 
Siyah-beyazlı 
takım, Konyaspor 
karşısında aldığı 
1-0'lık galibiyetin 
yanı sıra 6 sezon 
sonra lige gol 
yemeden başladı. 
Beşiktaş, en 
son 2000-2001 
sezonunda Yimpaş

VErcÜSSİlNEMASI
Filmin Adı
SÜREK 3 12.00-14.15-16.15
BEN SANA SÖYLEMİŞTİM 14.15-20.30

Yozgatspor'u 3-0 
yenerek gol yeme
den sezonu 
açmış, ancak 
daha sonraki 6 
sezon ise ligin 
ilk haftalarında 
kalesinde gol 
görmüştü.

Kalesini bu 6 sezo
nun ilk haftasında 
rakip oyunculara 
kapatamayan 
Beşiktaş, gol 
yediği birinci hafta
larda 1 galibiyet, 2 
yenilgi ve 3 de 
beraberlik aldı.

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Muratoba’da su kanalı 
açmak isteyen işçi 
toprak altında kaldı

Su kanalı açmak isterken göçük 
altında kalan bir işçi, arama kur
tarma ekiplerince sağ olarak kur
tarıldı. Haberi sayfa 2’de

Çarşı Merkezi’nde yapılması planlanan tarihi 
deponun restorasyon çalışmaları başladı 

Umurbey’de zeytinin 
tarihi canlanacak
Umurbey Belediye Başka 

nı Fatih Mehmet Güler, Çarşı 
Merkezi’nde daha önce yağ 
hane olarak kullanılan atıl du 
rumdaki Umurbey Belediye 
si’ne kazandırılan binanın tarihi 
dokusunun korunması amacıy
la eski yağ sıkma makinaları 
ve zeytin fıçıları ile süslenerek 
faaliyete gireceğini söyledi. 
Güler, restorasyon çalışmaları 
nın Eylül ayında bitirileceğini 
belirtti. Haberi sayfa 3’de

Gemlik Siyah Altın Zeytin Festivali’nin 
son gecesinde Petek Dinçöz, 

Gemliklilere unutulmaz bir gece yaşattı

Petek, rüzgar gibi esti

Bu yıl 7. ncisi düzenlenen festivale Petek 
Dinçöz damgasını vurdu. İskele Meydanı’nın 
dolduran Gemliklilere birbirinden güzel 
şarkılar seslendiren Dinçöz, hem coştu, hem 
coşturdu.Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
12 R 22,5 'da BÜYÜK KAMPANYA

Festival ve Tarihi dokuyu korumak
Dünkü yazımda festivaller ve şenlikler

den söz etmiştim.
O yazıyı önceki gece yapılan Halk 

Konserinden önce yazdım.
Sonra konseri izlemeye gittim.
Hiç yanılmamışım.
Organizasyonda görülen bozukluk o den 

li büyüktü ki, Romanya’dan gelen konuklar 
ayakta kaldı.

Protokoldaki yargı mensuplarına zor yer 
bulundu.

Başkan Turgut, sandalyelere oturan ço 
cukları kaldırıp, konukları oturtmak zorunda 
kaldı. Devamı sayfa 5’de

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

Fulda Regio Control (Düz) 
Fulda Regio Force (Kar) 
Fulda Varto Control (Düz) 
Fulda Varto Force (Kar)

470.00 YTL
504.00 YIL
499.00 YTL
528.00 YTL

Ailesiyle piknik yapmaya giden genç kız boğuldu
Serinlemek için İznik Gölü’ne giren 15 yaşındaki kız boğuldu. 8’de

Batı Yakın 
Çevre

Yolu’nda 
ulaşım 

çilesine 
son

Batı Yakın Çevre 
Yolu'nda yıllardır 
yaşanan araç 
kuyrukları, dün 
açılan Soğanlı- , 
Botanik Köprü 
leri ile tarihteki 
yerini aldı.
Haberi sayfa 5’de |

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
infoY/gcmlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


14 Ağustos 2007 Sah Gemlik K Sayfa 2

TEB yarın açılıyor n—t——--------
Kızılay kan bekliyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te yaklaşık 
ı iki yıldan bu 

yana ATM hizmeti 
veren Türkiye 
Ekonomi Bankası 
(TEB) İstiklal 
Caddesi 
üzerinde banka 
hizmeti verecek. 
İki aydan bu 

i yana İstiklal 
' Caddesi Vakıfbank 

! karşısında yapımı 
i bitirilen zemin artı

iki katlı binada 
hizmet verecek 
olan TEB Gemlik'te 
görev yapan 
sekizinci banka 
olacak.
Binanın zemin ve 
birinci katında 
hizmet verecek 
olan Türkiye 
Ekonomi 
Bankası'nda 
son çalışmalar 
huaün bitiriliyor.
Katlarda temizlik

işleri de büyük 
ölçüde bitirilen 
binada TEB 
şubesinin hizmet 
vereceği araç ve 
gereçler de 
yerlerine 
monte ediliyor. 
Yarın hizmete 
açılması 
planlanan 
TEB'nın Gemlik 
ekonomisine de 
katkıda bulunması 

bekleniyor
I

Bursa Kızılay Kan 
Merkezi bu gün 
Gemlik'e gelerek 
İskele Meydanı’nda 
vatandaşlardan 
kan bağışı alacak. 
Özel araçla 
iskele Meydanına 
gelecek olan 
Kızılay Kan 
Merkezi ekibi

"Bir damla 
kan bir insan" 
parolasıyla 
Gemliklilerden 
kan toplayacak. 
Periyodik olarak 
ilçeye gelerek 
kan bağışında 
bulunlardan kan 
toplayan Kızılay 
Kan Merkezi ekibi, 
kan vermek isteyen

vatandaşları İskele 
Meydanında 
bekleyecek.
Özel araçla gelecek 
olan Bursa
Kızılay kan 
Merkezi ekibi 
iskele meydanında 
saat 16.00 ile 
23.00 saatleri 
arasında kan 
bağışı bekleyecek

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

V SATILIK -KİRALIK LÜK DAİRELER ve İŞYERUBİ
. j GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK ve DEĞERLEME HİZMETLERİ VERİLİR 

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER 

yf Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri

www.baytasinsaat.com
Tel: 513 42 21 Fax: 51317 94

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İKİNCİ EL DAİRELER 
ı/ SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 
Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2 
yf SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmanı'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2
-J SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2 
S SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2

KİRALIK Dairex Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
y KİRALIK Duta Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
Z KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı.otopârklı, 110 m2

Muratoba’da 
su kanalı 

açmak isteyen 
işçi toprak 

altında kaldı
Su kanalı açmak 
isterken göçük 
altında kalan bir 
işçi, arama kurtarma 
ekiplerince sağ 
olarak kurtarıldı. 
Alınan bilgiye 
göre, Afyon'dan 
mevsimlik işçi 
olarak Gemlik'e 
çalışmaya gelen 
Basri Topçu (30), 
Muratoba köyü 
Acısu mevkisinde 
bir tarlada su 
kanalı açmak 
için çalışmaya 
başladı.
Göçüğün meydana 
gelmesiyle tamamen 
toprak altında 
kalan işçiyi 
kurtarmak için 
jandarma ve 
Sivil Savunma

Arama Kurtarma 
Birlik Müdürlüğü 
ekipleri 
seferber oldu. 
Olay yerine gelen 
donanımlı kurtarma 
ekipleri, ilk olarak 
Topçu'nun toprak 
altındaki vücudunu 
bir kısmını çıkardı. 
Daha sonra yapılan 
çalışmayla genç 
işçinin vücudu 
tamamen çıkartılarak 
112 ambulansıyla 
özel bir hastaneye 
götürüldü.
Jandarma ekipleri 
olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma 
başlatı.
Genç işçinin 
h~yatı tehlikesinin 
bulunduğu 
öğrenildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Çarşı Merkezi’nde yapılması planlanan tarihi 
deponun restorasyon çalışmaları başladı 

Umurbey’de zeytinin 
tarihi canlanacak

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Çarşı 
Merkezi’nde daha önce yağhane olarak kullanılan atıl durum
daki Umurbey Belediyesi’ne kazandırılan binanın tarihi 
dokusunun korunması amacıyla eski yağ sıkma makinaları ve 
zeytin fıçıları ile süslenerek faaliyete gireceğini söyledi. Güler, 
restorasyon çalışmalarının Eylül ayında bitirileceğini belirtti.

YaziYORUM

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

Diş Hekimi
Özcan VURAL

Berkay KARABULUT

Umurbey Belediyesi 
tarafından geçtiğimiz 
aylarda Yalova yolu 
üzerinde yapımına 
başlanan zeytin 
işleme tesislerinde 
kullanılacak 
zeytinlerin depolan
ması ve satış 
merkezi olarak 
kullanılmak amacıyla 
Umurbey Çarşı 
Merkezinde yapılması 
planlanan tarihi 
deponun restorasyon 
çalışmaları başlandı. 
Umurbey çarşı 
merkezinde daha 
önce yağhane 
olarak kullanılan 
yaklaşık 100 yıllık 
atıl durumdaki 
binanın kamulaştırılıp 
Umurbey 
Belediyesi’ne 
kazandırılmasının 
ardından yeniden 
faaliyete sokulması 
ve restorasyon 
sırasında tarihi 
dokusunun 
korunması amacıyla 
eski yağ sıkma 
mgkinalarının ve 
tarihi zeytin fıçıları 
ile süslenmesi 
planlanan deponun 
Eylül ayı içerisinde 
bitirileceğini 
söyleyen Umurbey 
Belediye Bâşkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
"Binanın bir nevi 
zeytin müzesi olarak 
da kullanılmasını 
hedefliyoruz" dedi/ 
BelediyeBaşkan'ı 
Fatih Mehmet 
Güler yaptığı

'açıklamada 
. şöyle konuştu: 
- "Umurbey Tarımsal 
kalkındırma 
* kooperatifi’nin 

ayni zamanda

M

Yaklaşık 100 yıllık atıl dürümdaki bina restore 
edilerek, yeniden faaliyete girecek

küçük bir bürosu 
şeklinde yapılması 
planlanan tarihi 
depoda, yaklaşık 
120 ton zeytin 
depolanacak. 
Restorasyonunu 
Umurbey Belediyesi 
personeli tarafından 
yaptığımız- depoda, 
aslında kooperatifin 
vİzyonünuda 
sergileyeceğiz.

Gelen misafirlerimizi, 
Umurbey'e zeytinin 
yetiştiği yere getirmek 
ve buradaki tarihi 
onlara yaşatabilmek 
için de güzel bir proje 
olacak. Bu sene üye 
şayımıza eklediğimiz 
400 kişinin.her 
birinden maksimum 
300 kilo minumum 
bu rakamın' 
-1/3' ünü yarii

100'er kiloyu 
kesin olarak 
almak istiyoruz. 
Bu tarihi depomuz 
aynı zamanda 
zeytin depolama 
hacmimizi de 
arttıracaktır.
Gemlik
Zeytinini marka 
yapabilmek için 
katkılarımız 
artarak sürecektir."

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bekliyoruz...
Batı medyasının Türkiye merakı önceki 

seçimlerle kıyaslanmayacak kadar artmış 
görünüyor.

Yorum ve izlenimler, gerici olmakla 
suçlanan AKP iktidarının Türkiye’yi Batı 
kriterlerine dayalı hak ve özgürlüklere 
kavuşturduğu iddiasından yola çıkıyor ve 
tabii Tayyip Erdoğan ve partisine açık 
destek veriyor.

Mesela haber dergisi Time önümüzdeki 
genel seçimi “Türkiye’nin ikilemi” başlığı 
ve türbanlı bir kızın fotoğrafı ile kapak 
konusu yaptı.

AKP türbanı seçim bildirgesine bile koy
madı, bu sorunu yeni dönemde çözeceğine 
dair taahhüt altına da girmedi ama Time, 
Türkiye’deki tehlikeli bölünmeyi türbanın 
simgelediği ısrarından vazgeçmiyor.

Time AKP politikalarının laik ve mil
liyetçi rakiplerine göre Batı’ya daha dönük 
olduğunu niye yazarak adeta kafalara 
çakıyor?

Bu ilginin bir sebebi ekonomik olabilir.
Türkiye’nin geleceğini tayin edecek 

seçim gibi olaylarda dışardan etkilemeça- 
baları, yabancı yatırımlara paralel bir yük
seliş gösterecektir.

Buna alışalım.
Öteki neden, elliyi aşkın Müslüman ülke 

içinde tek laik ve demokratik ülke olan 
Türkiye’nin de dayanamayacağı ve kaybe
dileceği korkusudur.

Batı toplumları Müslüman azınlığın 
kendi içlerinde giderek büyüdüğünü görü 
yor ve radikal cereyanlara bu toplulukları- 
naçık olması nedeniyle endişe duyuyor.

Bunlara gösterebilecekleri tek olumlu 
örnek Türkiye’dir.

Fakat dinin ideolojik bir dalga olarak 
yükselmesi, Türkiye’nin bu baskıya direne- 
meyeceği şüphesini besleyenlerde “Ilımlı 
İslâm” diye bir ara formül ilhamı yarat
mıştır.

İşte AKP’yi bu role uygun gördükleri 
için destekliyor olabilirler.

Tabii ki bizim görevimiz Batı kaynaklı 
kuruntuların bize lâyık gördüğü rolü kabul
lenmek değildir.

Dini, inanç dünyamızın dışında rejim 
modeline bulaştırmaya kalkışmak hem 
inkâr, hem ihanettir.

Türk halkı bu yönlendirmelere cevabını, 
tarihimizde benzeri görülmemiş azamette 
kalabalıkların toplandığı Cumhuriyet miting 
lerinde vermiştir.

Karşı görüşün daha büyük kalabalıklar 
toplayabileceğini ispata heveslenmek ma 
cera aramaktır.

Batıdan sipariş “Ilımlı İslâm” aslında 
Türkiye’nin hem laik, hem demokratik nite
liklere sahip rejimini koruyamayacağı 
kaygısına dayalı bir önerme ise eğer “Siz 
bizi düşünmeyin, biz güvencedeyiz” cevabı 
milyonların toplandığı meydanlardan ver
ilmiştir.

Ama AKP iktidarından yansıyan sesler, 
içerde olduğu kadar dışarı da pek 
inandırıcı olamamıştır.

“Milli Görüş gömleğini çıkardık” sözü 
hiçbir şey ifade etmiyor.

Güven vermiyor.
AKP’nin ne olmadığını değil ne olduğu 

nu bilmek, laik rejime sadakatinden emin 
olmak istiyoruz.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Siyah Altın Zeytin Festivali’nin son gecesinde Petek Dinçöz, Gemliklilere unutulmaz bir gece yaşattı

i estiPetek,

U
ü

Petek Dinçöz 
güzelliğlvg

I Seyfettin SEKERSÖZ

Her yıl düzenlenen 
festivallere birbirin 
den güzel sanatçılar 
getiren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, bu kez Petek 
Dinçöz'ü getirerek 
İskele Meydanı’m 
dolduran Gemliklilere 
unutulmaz bir 
gece yaşattı.
Pazar akşamı saat 
21.30’daFestival 
alanında sahneye 
çıkan Petek Dinçöz 
hem coştu, 
hem de coşturdu. 
Büyük bir izdihamın 
yaşandığı konser 
öncesinde festival 
etkinlikleri için kar- 
den şehir Novadarı 
adına düzenlenen 
yelkenyarışmalarında 
derece alrn sporcu
lara plak» ve 
kupaları verildi. 
Novadarı Belediye 
Başkanı Tudorel 
Calapod ile Başkan 
Mehmet Turgut'un 
elinden kupalarını 
alan yelkenciler 
başarılarının devam 
edeceğini söylediler. 
YAT İLE GELDİ 
Festival alanına

denizden gelen 
Petek Dinçöz 
kendisini bekleyen

İ4,iafe

ıa ıcfiıı joiıvaii y
sı

S»
Liman Başkanı Harun 
Özmaden'in kul
landığı özel yatla

kalabalıktan mutlu 
olduğunu söyledi. 
Seslendirdiği 
şarkılarla sevenlerini 
coşturan Petek 
Dinçöz büyük 
beğeniyle izlediler. 
GEMLİK ZEYTİNİ 
GİBİ GÜZEL 
PETEK DİNÇÖZ 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
sahneye gelerek 
"Gemlik'e hoşgeldin" 
dediği Petek Dinçöz'e 
"Gemlik zeytinini tarif 
ederken bundan 
sonra Petek Dinçöz 
gibi diyeceğim, çünkü 
sen Gemlik zeytini 
gibi güzelsin" demesi 
festival alanını 
dolduran binlerce 
Gemliklinin alkışını 
alırken genç sanatçıyı 

da mutlu etti. 
Petek Dinçöz'ü 
kardeş şehir Novadarı 
Belediye Başkanı 
Tudorel Calapod ile 
tanıştıran Başkan 
Turgut, yaptığı 
güzel esprilerle de 
sanatçıyı kendisine 
hayran bıraktı. 
Petek Dinçöz'e 
Gemlik zeytini ve 
zeytinyağı ile birlikte 
sabun hediye eden 
Başkan Turgut, 
güzel sanatçıyla da 
birlikte şarkı söyle
meyi ihmal etmedi. 
Dinçöz, Başkanın 
verdiği zeytini açtık
tan sonra kendi 

elleriyle iki Belediye 
Başkanına da verdi. 
Sahnedeki perfor
mansıyla izleyen 
lerden büyük alkış 
alan Petek Dinçöz, 
son albümünde yer 
alan şarkıları da 
seslendirerek hayran
larını coşturdu.
Sahneye çıkardığı 
genç kızlarla göbek 
atan, onlara eğlenceli’ 
akşam yaşatan 
Petek Dinçöz, 
sahnede kaldığı 
yaklaşık iki saat 
boyunca yaptığı 
güzel espHferte tJe 
Gemlik<(tfe¥^ah . 
al kı s.âitftâMîÛ b’ i di.

tbOüçÜk 
hSyrânıyla 
itte birlikte 
tki Jöyledl

1$
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Yabancı folklor ekipleri Gemlik’i sevdi Güne Bakış

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bu yıl 7.ncisi düzen
lenen Gemlik Siyah 
Altın Zeytin Festivali 
etkinliklerine katılan 
yabancı folklor 
ekipleri Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a yaptıkları 
veda ziyaretinde 
Gemlik'i çok sevdik 
lerini söylediler. 
Kardeş Şehir 
Novadarı'nın gece 
yola çıkmasının 
ardından dün öğle 
saatlerinde Başkan 
Turgut'a ziyarete 
gelen Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti 
Gençlik Merkezi 
Foılklor ekibi ile 
Gürcistan ve Bosna 
Hersek folklor ekip
leri temsilcileri ilk 
kez geldikleri 
Gemlik'e hayran 
kaldıklarını belirttiler. 
Deniz kenarından çok 
uzakta yaşadıklarını 
ifade eden Gürcistan' 
ekibi temsilcileri ise 
kaldıkları Karacaali

İzcilik Kampı'nın de 
niz kenarında olması 
deneniyle çok mutlu 
olduklarını ifade 
ettiler. Konukları ile 
bulundukları 
yerlerin Belediye 
Başkanlarına Zeytin 
ve Belediye flaması 
hediye eden Başkan 
Turgut, festivalin , 
katılımcı konuklarıyla 
çok güzel geçtiğini 
ve gelecek yılda

kendilerini Gemlik'e 
beklediğini söyledi. 
Kendilerini Gemlik'te 
misafir etmekten 
mutlu olduğunu ifade 
eden Turgut, "Güzel 
bir festival yaşadık, 
Gemlik halkı sizlerle 
mutlu oldu. Sizlere 
ve ülkenize Gem 
lik'ten selam gön
deriyorum. Ülkeleri 
nize sevgilerimizi 
iletin. Sizleri çok

sevdik, gelecek yıl 
inşallah yeniden 
görüşürüz" dedi. 
İlk kez geldikleri 
Gemlik'i bekledik
lerinden daha çok 
samimi ve güzel 
bulduklarını belirten 
folklorcüler, gelecek 
yıl daha değişik 
ve kalabalık olarak 
festivale katılmak 
istediklerini 
söylediler.

NLc Kadri GÜLER
'-W*». I kadri quler(a>hotmail.com

Festival ve Tarihi dokuyu korumak
Bu sıkıntıların nedeni konser türü 

etkinliklerin yapılacağı uygun mekan
ların bulunmayışıdır.

Yaşanan sorunlar yaşanmayabilirdi.
Bu her festivalde yaşanan sorun 

olduğu halde çözüm bulunamıyor.
O nedenle birşey söylemeye gerek de 

kalmıyor.
Böyle gelmiş, böyle gidiyor..
Gemlik gibi eski bir Rum kasabasında 

oysa bu sorunu çözmek kolay..
Bursa, İstanbul Belediyeleri sorunu 

nasıl çözüyorlarsa biz de öyle çözebiliriz 
aslında..

Ama çözmek istemezseniz sorunlar 
çözülmez.

Kültürel etkinlikler bu topraklarda 
MÖ. 150 yılında da yapılıyordu.

Efes’de, Bergama’da, Antalya’da Si 
de’de, Çanakkale’de hala dimdik ayakta 
duran anfitiyatroları yapanları saygıyla 
anıyorum.

2 bin . yıl önce’bu sorunu onlar çöz 
müş, biz ise yalnız bakıyoruz.

İnşallah birileri.çözer. ’. * • w'. * * * '
Umurbey Belediye Başkanı Fatih 

Mehmet Güler eski bir yağhaneyi, kamu
laştırmış.

Yağhaneyi makinalarıyla. birlikte çalı 
şır hale getirmek için çalışma başlattığı 
nı Berkay Karabulut’un bugünkü 
gazetemizde yazdığı haberinden öğren 
dim.

Atalarımızın bölgemizin en önemli 
gelir kaynağı olan zeytinden elde ettiği 
zeytin yağını çıkartan eski teknoloji maki 
nalar ve mekan Belediye tarafından 
korumaya alınıyor.

Yaklaşık 100 yıllık bir binada atıl 
duran makinalar, restorasyon çalış
malarından sonra kullanıma açılacak.

Yağ fabrikalarında teknoloji kontini 
sistemine geçti.

Solaksubaşı Yağ Fabrikası’nın şehir 
içindeki eski makinaları Yalova yoluna 
açılan Solive Yağ Fabrikası’nın önüne 
aksesuar oldu. Adeta açık bir müze gibi.

Fatih Mehmet Güler’i kutluyorum.
Daha önce beldeye eski bir Umurbey 

evini restorasyon yaptırarak kazandırdı 
şimdi bu bina Belediye olarak kullanılı 
yor.

Gemlik’te dünden bugüne ve yarına 
kalacak bir tek tarih doku bırakamıyoruz.

Neden?

Batı Yakın Çevre Yolu’nda ulaşım çilesine son
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kent için 
de kesintisiz trafik 
akışını sağlamak için 
başlattığı ulaşım yatı 
rımlarını tüm hızıyla 
sürdürüyor. Batı 
Yakın Çevre Yolu'nda 
yıllardır yaşanan araç 
kuyrukları, dün açılan 
So ğanlı-Botanik 
Köprüleri ile tarihteki 
yerini aldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şa 
hin, Batı Yakın Çevre 
Yolu'ndaki trafik 
akışını kesintisiz hale 
getiren köprülerin 
yanı sıra yayaların 
güvenli geçişine

imkan sağlayan 2 ya 
ya geçidi ile bir yaya 
köprüsünün açılış 
töreninde yaptığı 
konuşmada, Bursanın 
her geçen gün yaşan
maktan mutluluk dü 
yulan bir kent haline 
dönüştüğünü söyledi. 
Ulaşımı çile, doğası 
korunamayan, plansız 
kentleşmenin olduğu 
Bursa'nın şehircilik 
alanındaki hizmetler
den de mahrum kal 
dığını hatırlatan Baş 
kan Şahin, "Bursa'yı 
belediyeciliğin par
layan yıldızlarından 
biri haline getirdik. 
40 ay önce öncesine

kadar sadece tarihiyle 
ve doğasıyla övünen 
Bursa, artık geleceği 
ne gülümsüyor. 28 
Mart 2004'ten önce 
hemşerilerimizin en 
önemli sorunu ulaşım 
dı. Ana yollardaki 
tıkanmalar vatandaş 
larımızi canından bez 
dirmişti. Kararlılıkla 
başladığımız ulaşım 
projelerimizi yerel 
yönetimler tarihinin 
rekor sürelerinde 
tamamladık" dedi. 
“ULAŞIM ÇİLESİNİN 
BELİNİ KIRDIK” 
Tüp geçitler, kavşak
lar ve alternatif yollar
la ulaşım çilesinin

belini kırdıklarımı anla 
tan Başkan %phin, 40. 
ayda 9. ulaşım projesi 
olan Soğanlj-kotanik 
KöprülerUİle^Bursa'da 
ki ulaşım Yatırımları
na yeni bir halka da 
ha eklendiğini kaydet
ti. Başkan Şahin, 
aralarında 720 metre 
mesafe olan iki köp 
rünün yanı sıra 2 adet 
yaya alt geçidi ve bir 
yaya köprüsünden, 
oluşan proje kap
samında dikilen 
600 adet ağaç ile 
de odun depolarının 
oluşturduğu görüntü 
kirliliğinin engelledik
lerini anlattı.

hotmail.com
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TBMM 2001’de su konusunda uyarmış
Türkiye'de yaşanan 
kuraklık ve su sorunu 
2001 yılında da 
TBMM gündemine 
geldi. Su konusunda 
kurulan, 4 ay çalıştık
tan sonra 141 say
falık rapor hazırlayan 
Komisyon uyarmıştı: 
"Türkiye su zengini 
bir ülke değil. Ülke 
miz gerekli önlemler 
alınmadığı takdirde, 
yakın gelecekte su 
sorunları yaşamaya 
aday ülke konu
mundadır."
Meclis Araştırma Ko 
misyonunun raporu, 
Genel Kurulda görü 
şülemeden arşivdeki 
raflara gönderildi. 
"Yeraltı ve Yerüstü 
Su Kaynaklarımızın 
Daha Etkin Kullanımı 
nı Sağlamak ve Kom 
şu Ülkelerle Olan Su 
Sorununa Çözüm Bul 
mak" amacıyla kuru
lun Meclis Araştırıma 
Komisyonu raporuna 
göre, Türkiye suları 
mn yüzde 75’i

“Başka bir aday Sevindi’nin aday

| AKP Grup Başkan 
Vekili Sadullah Ergin, 
”Ne Abdullah Gül ne 
başka bir isimde 
sıkıntı olmaz” dedi. 
Cumhurbaşkanlığı 
seçim takvimi işle 
meye devam ederken 
AKP Grup Başkan 
Vekili Sâd Hah Ergin 
AKP’nin ilk süreçte 
olduğu gibi karar 
mekanizmalarında 
istişare içinde 
sonucu belirleye
ceğini dile getirdi. 
Cumhurbaşkanlığı 
seçim sürecinin 
çok uzamayacağını 
söyleyen Ergin, “Ne 
Abdullah Gül için ne 
başka bir isimde 
sıkıntı olmaz. AKP 
belli istişareler 
neticesinde bir isim 
belirledikten sonra 
hiçbir rahatsızlık 
grubumuzda olmaz" 
dedi. Ergin, AKP’nin 
bir den fazla aday 
çıkarıp çıkarmaya
cağı yönündeki bir 
soru üzerine de, bu 
konunun partinin 
yetkili kurullarında 
konuşularak, 
karara bağlanacağını 
söyledi. AKP'de 341 
milletvekili bulun
duğuna işaret 
eden Ergin, bu 
milletvekillerinin

I ‘Gemlik Köîfez1 internette 

suılama amaçlı kul
lanılıyor. 1990 yılında 
suların yüzde 72'si 
sulama için kullanılır 
kem 2000 yılında bu 
oran yüzde 75'e çıktı. 
2030 yılında ise bu 
oranın yüzde 65'e 
düşürülmesi öngörü 
lüyor. 1990 yılında 
yüzde 17 olan içme- 
kullanma suyu tüketi
mi ise 2000 yılında 
yüzde 15'e düştü. Bu 
oranın 2030 yılında 
yüzde 23'e yükseltil 
mesi planlanıyor. 
Türkiye'de kişi başına 
günlük su tüketimi 
ise 250 litre olarak 
hesaplandı. Su kay
naklarının rasyonel 
kullanımı için ilgili ku 
rumların taşra teşki
latlarının idari sınır
larının havza büyük
lüğü dikkate alınarak 
yeniden belirlenmesi 
önerilen raporda, 
"Ülkemizde halen kul- 
lanılâbilir 110 milyar 
metreküp suyun 39.3 
milyar metreküpü

bireysel olarak aday 
olma haklarının 
olduğunu hatırlattı. 
Ergin, "Dolayısıyla 
şimdiden bir ön kes 
me ya da bir açıkla
ma doğru değil. Süre 
ci izleyeceğiz ve 
göreceğiz." dedi. 
Ergin, AKP’nin Köşk 
adayını belirlerken 
muhalefetle uzlaşma 
arayıp aramayacak
larının sorulması 
üzerine de, "Uzlaşma 
ya yüklediğiniz an 
lam önemli. Uzlaşma 
azınlığın çoğunluğa 
dayatması ise hayır 
bunu aramayacağız. 
Elbette ki demokra 
silerde belli zeminler 
de'görüşmek ve 
ortak aklı bulmak 
için bir çalışma 
yapmak önemli, ama 
demokrasinin en 
temel kuralı şudur. 
Belli bir zeminde 
buluşulamazsa o 
zamah sandalye 
sayısının bir anlamı 
önemi var.
Bu seçimleri o 
zaman niye yapıy
oruz? Uzlaşılır sa 
belli bir noktaya 
gelinir, uzlaşıla- 
mazsa uzlaşma mil
letle yapılmıştır. 
Oradan gelen neti 
ceye bakılır.” dedi. 

kullanılmakta olup, 
sektörler arasında su 
kullanımından dolayı 
bir sıkıntı yaşanma
maktadır" denildi. Su 
ve. Toprak Konseyleri 
kurulması önerilen 
raporda, toplam sula 
nabilir alanların yüz 
de 25'lik bir bölümün 
de damla sulama 
yöntemine geçilmesi 
nin yüzde 40 oranın
da su tasarrufu 
sağlayacağı bildirildi. 
Su kaynaklarının 
sürdürülebilirliğinin 
sağlanabilmesi için 
kirletilen suların kir
letenler tarafından 
arıtılarak geri 
dönüşünün sağlan
ması istenen raporda, 
"(suyu kirleten öder) 
prensibi benimsen
meli ve bu konuda 
caydırıcı önlemler 
alınmalıdır" denildi. 
Raporda devletin 
hüküm ve tasarrufu 
altında olan suyun 
kullanıcılara bedeli 
karşılığında

Demokrat Parti (DP) 
Genel Başkan Yar
dımcısı Melek Atalay, 
DP Genel Başkanlı 
ğı'na adaylığını açık
layan Nevval Sevin 
di'yi, su alan gemiyi 
ilk terk eden olmakla 
suçlayarak, "Bu par
tinin 61 yıldır şerefle 
taşıdığı misyonun siz 
neresindesiniz? Han 
gi parti kademele 
rinde, hangi görev 
lerde bulundunuz?" 
diye sordu.
Atalay, yaptığı yazılı 
açıklamada, "Parti 
Genel Başkanlığı'na 
adaylığını açıklayan 
çiçeği burnunda 
siyasetçi Nevval 
Sevindi’nin demok 
ratik hakkını kullan 
dığına inandıklarını 
ve başarılar diledik
lerini" ifade etti. 
Sevindi’nin adaylığın 
dan önce bazı husus 
ların tartışılmasında 
yarar gördüklerini 
belirten Atalay, şun
ları kaydetti: 
"Bundan bir yıl kadar 
önce Sayın Ağar'ın 
davetiyle partiye 
katılan ve o günden 
sonra seçim gününe 
kadar genel başkanı 
mızın oturduğu koltu 
ğun yanından yer 
kapmaya azami özen 
gösteren Sevindi, 
röportajlarda, o 
zamanki adıyla
Doğru Yol Partisi'ne, 
Sayın Ağar'ın daveti 
üzeri ne katıldığını, 
Mehmet Ağar'ın Türk 

verilmesi istendi. 
Raporda, 
Türkiye'deki yıllık 
ortalama yağışın 
643 mm (milimetre) 
olduğu belirtilerek, 
bu yağışla harekete 
geçen 186 milyar 
metreküp suyun 
akarsular ile 
denizlere ve göllere 
aktığı bildirildi. 
Raporda, komşu 
ülkelerden Türkiye'ye 
akarsularla 7 milyar 
metreküp su girdiği 
bilgisine de yer 
verildi. Su kaynakları 
nın korunması 
amacıyla su kul
lanımına yasaklama 
getirecek sahaların 
tespit edilmesi 
önerilen raporda, 
kirli suların artılarak 
kullanımı ve suni 
yağmurlama ile 
su miktarının 
artırılması ve verimli 
sulama konusunda 
gerekli tedbirlerin 
vakit geçirilmeden 
alınması istendi 

siyaseti için bulun
maz bir isim ol 
duğunu ifade ediyor, 
o olma sa, partide 
kendisi nin de 
olmayacağını belir
tiyordu. Bütün bun
lar olup biterken, 
Sayın Ağar da Sevin 
di'yi danışmanı sıfa 
tıyla televizyon prog 
ramlarına götürüyor, 
kadının siyasetteki 
yeriyle ilgili görüş
lerini beyan fırsatı 
veriyordu. 22 Tem 
muz seçimlerinde 
yaşanan oy kaybın
dan Sayın Ağar ka 
dar bu partiye hizmet 
eden ilçe başkanın- 
dan, genel başkan 
yardımcısına ve da 
nışrhanlarına kadar 
herkes müştereken 
mesuldür. Bir dini 
cemaati yakınlığın
dan Ve onların kon
trolündeki mevkute 
lerde yaptığı çıkışlar
dan başka hiçbir si 
yasal birikimi olma 
yan, demokrat misyö 
nun ne manaya gel 
diğini, kimlerin bu 
uğurda canlarını feda 
ettiğini bilmeyen, 
kendi ikbali söz konu 
su olduğunda Sayın 
Ağar'ı yere göğe sığ 
dıramazken, gemi su 
almaya başladığında 
terk edenlerin başını 
çeken Sayın Sevin 
di'ye sormak ğerekir;
bu partinin 61 yıldır 
şerefle taşıdığı 
misyonun siz 
neresindesiniz?”

Sezer; “Gül adaylıktan I 
vazgeçebilir” •

DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer, Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan'ın birden çok 
aday gösterebilecek
lerine dair açıkla
masına ilişkin olarak, 
Erdoğan'ın Abdullah 
Gül'e açıkça 'aday 
olma' diyemediğini 
belirterek, Gül'ün 
adaylıktan vazgeçe
bileceğini düşündü 
ğünü söyledi.
Sezer, ayrıca "Birden 
çok aday göstererek, 
demokratik bir yarış 
gibi gösterip yine 
Abdullah Gül'ü seçe-

I çeklerse bu büyük 
bir kandırmaca olur" 
dedi. DSP Genel 
Başkanı Zeki Sezer, 
DSP Parti Okulu'nun 
'Liderlik Eğitim 
Programı'na katılan 
üniversiteli öğrenci
lerin sertifika töre
nine katıldı. Sezer, 
burada yaptığı konuş 
mada, gençlerin 12 
Eylül darbesiyle siya 
sete katılmalarının 
engellendiğini ve 
siyasette ciddi bir 
yozlaşma ve kirlen
me yaşandığını 
söyledi. Sezer, son
baharda bir Sanat ve 
Kültür Kurultayı 
yapacaklarını da 
bildirdi. Son genel 
seçimlerde AKP’nin 
icraatlarından şikayet 
çi ve mağdur olan
ların karşılarında bir 
alternatif bulamadık
larını belirten Sezer, 
DSP olarak eksikleri
ni ve hatalarını bul
mak için bilimsel bir 
çalışma içinde olduk
larını söyledi. 19 A 
ğustos'ta Büyük Ku 
rultay'ı gerçekleştire
ceklerini belirten Se 
zer, bu kurultaydan 
aldıkları güçle ve ye 
ni katılımlarla Türki 
yenin önüne yani ve 
ciddi, projeler koya- ।
caklarını söyledi.
Sezer meclise giren 1
13 DSP'li milletvekili- <
ni de '13 akil adam' <
olarak nitelendirerek, «

13 kişi ile sadece 
i muhalefet yapmaya

caklarını, önemli pro
jeler de sunacaklarını 
söyledi. Türkiye'nin 
önünde başta ekono 

, mik olmak üzere 
birçok sorun olduğu 
nu ancak hem siyase 
tin hem de toplumun 
sadece cumhurbaş 
kanlığı seçimine 
odaklandığını ifade 
eden Sezer, siyasal 
yapının normalleş 
mesi gerektiğini vur
guladı. Önceki cum 
hurbaşkanlığı seçim 
sürecinin Türkiye'yi 
yorduğunu, üzdüğü 
nü ve gerdiğini belir 
ten Sezer, bu sur nete 
tek aday dayatmasını 
toplumun kabul etnm 
diğini ve önümüzdeki 
cumhurbaşkanlığı 
sürecinde bunun 
telafi edilebileceğini 
kaydetti. İktidar par
tisinin bu cumhur
başkanlığı seçimi 
sürecinde önceki 
dayatmayı yapma
ması gerektiğini 
belirten Sezer, "Cum 
hurbaşkanı, sadece 
sana oy verenlerin 
değil, Türkiye'nin 
cumhurbaşkanı ola
cak. Cumhurbaşkanı, 
tarafsız kalabileceği 
belli olan bir cumhur
başkanı olmalı. 
Toplumun içine 
sindirebildiği birinin 
cumhurbaşkanı olma 
sında yarar var. Bu 
olmazsa, kısır çekiş >1. 
melerle, gerçek 
sıkıntıları unuturuz. J 
Türki ye bunu 
hak etmi yor" diye 
konuştu.
Başbakan Erdoğan'ın 
seçim geçesi 
söylediği gibi 'uzlaşı 
ve diyalog’ ilkelerine 
uymasını bekledik- 1 
lerini ifade eden 
Sezer, "Başbakan ve 
partisinin bu sözlere 1 
bağlı kalıp 
kalmadığını göstere- I 
cek esas adım 
cumhurbaşkanlığı 
seçimidir" dedi. ra
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(tan Cumhurbaşkanlığı için ilk tıır 20 Ağustosla Metin Karadayı, 
ANAP Genel

»ce 
maya- 
ıli pro- 
aklarını 
'e'nin 
ekono 
re 
Iduğu 
siyase 
lumun 
rbaş 
1e 
fade 
rasal 
lleş 
ıi vur-
cum 
seçim 
iye'yi 
düğü 
i beliı 
iU inçte

TBMM Genel 
Kurulu'nda, geçen 
cuma günü cumhur
başkanı seçimine 
ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi 
kabul-edildi 
Cumhurbaşkanı seçi
minin ilk turu 20 
Ağustos Pazartesi 
günü yapılacak. 
Adaylık başvurusun
da son haftaya 
girilirken, şu ana 
kadar, herhangi bir 
başvuru olmadı. 
Cumhurbaşkanı 
seçimine ilişkin 
takvim geçen 
hafta kesinleşti. 
Geçtiğimiz Cuma 
günü başlayan ve 
19 Ağustos Pazar

Yetenç, 
CHP’ye 
geri 
dönüyor

günü saat 00.00'da 
sona erecek olan 
başvuru sürecinde 
3 gün geçmesine 
rağmen herhangi bir 
başvuru olmadı.

Bu hafta içinde başta 
AKP olmak üzere 
diğer partilerin tavır
ları netleşecek. 
Bu süreç çerçeve 
since cumhurbaşkanı

seçiminin ilk turu 
20 Ağusitos 
Pazartesi günü, 
sonuç alınamazsa 
2. tur 24 Ağustos 
Cuma günü 
yapılacak. 
Bu turda da 
Cumhurbaşkanı 
seçilemezse 
3. tur 28 Ağustos 
Salı günü yapılacak. 
3 turdan da sonuç 
alınamazsa cumhur
başkanı seçiminin 
son turu 1 Eylül 
Cumartesi günü 
gerçekleştirilecek. 
Meclis, cumhur
başkanı seçimi > 
yapılacak günlerde 
saat 15.00'te 
toplanacak. 1

Başkanlığına aday

Geçtiğimiz hafta 
CHP'den istifa eden 
Manisa Milletvekili 
Erdoğan Yetenç'in 
partisine geri 
döneceği bildirildi. 
CHP’nin geçen hafta 
yapılan ve yeni 
Mecliş yönetiminin 
belirlendiği Grup 
toplantısının 
ardından istifa 
eden Erdoğan

ıl etnıo 
lüzdeki 
ılığı 
un 
peğini 
ır par
ti ur- 
imi 
eki
ma
ni
"Cum 

idece 
■erin 
İnin
ıı ola- 

faşkanı, 
leceği 
lumhur-

Yetenç'in, birkaç 
gün içinde CHP'ye 
katılması bekleniyor. 
Yetenç, daha 
önce yaptığı 
açıklamada, istifa 
gerekçesinin idari 
amirliğe seçilememe- 
siyle ilgili olmadığını' 
belirtmişti. Yetenç, 
CHP Genel Sekreteri 
Önder Sav'ın uygula
maları nedeniyle istifa^ ettiğini belirtmişti.

GEMLİK ANA BAYİİ

loğan'ın

diye

e 
pirinin 
ıı olma 
r. Bu 

I çekiş 
k 

kuruz.

I ’uzlaşı 
elerine 

ledik- 
len 
■kan ve 
sözlere

löstere- 
n 
İmliği 
di.

Isıtma, sıcak su w

►DOGALGAZ
► KOMBİ

Anavatan Partisi 
Üsküdar ilçe 
Başkanı Metin 
Kâradayı, partisinin 
genel başkanlığına 
aday olduğunu 
açıkladı. Karadayı, 
yaptığı yazılı açıkla
mada^ son aylarda 
yaşapan gelişmeler 
karşışında olağan 
üstiK kongrenin 
yapılmasının 
kaçınılmaz olduğunu 
iftade ederek, 
şunları kaydetti: 
"Bir dönemler eski 
genel başkan Mesut 
Yılmaz ile kol kola 
yürüyen, ardından 
AKP iktidarında rol 
oynayan Sayın 
Erkan Mumcu, 
tıpkı Mesut Yılmaz 
ve AKP'yi yarı 
yolda bıraktığı

gibi şimdi de 
kendisiyle beraber ' 
olan teşkilatına 
sırtını dönüp f 
yapılacak olan 
olağanüstü kongreyi 
'hesap verme' 
değil, 'hesap Sorma' 
vesilesi olarak 
görmektedir.
Gelinen bu noktada 
mevcut genel 
başkanın partiyi 
düşürdüğü durum
dan kurtaracak 
iradeye ve basirete 
sahip olmadığı 
görülmüştür." 
Karadayı, "tüm bu 
tespitler ışığında 
Anavatan Partisini 
yeniden iktidara 
taşıyacak olan taban 
hareketinin bayrak
tarı olmaya talip 
olduğunu" açıkladı

ABONE OLDUNUZ MU?
İGemlik KSrfez ABONE OLUN 

OKUTUN 
OKUYUN

‘Gemlik Körfez1 mternette www.gemlikl(orfezgaaetekonı

ULUKAYA DOGALGAZ ISI SAN.
HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

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

vaıllânl

__

ULUKAYA 
flOGALGAZ ISI SANAYİ |

Tel:513 88 26

vj; 
au î W

33
L ı

Merkez : Orhangg^i £ad. No: 7/E Gemlik / BURSA 
TEL: t).224 513 41 88

~ Şube^j€£y'hari Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
S Tel : (««2®gSİ3 88 26 Fax: 513 49 93

ulukaya_g?mlikva^ |̂nt@hotmail.com

mailto:nt@hotmail.com
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Ailesiyle İznik 
Gölü’ne yapmaya 

giden genç kız 
boğuldu

Orhangazi’den çalınan 
22 ton çelik bulundu

İznik’te serinlemek 
için göle giren bir 
genç kız boğularak 
hayatını kaybetti. 
İnegöl'ün Yörük 
köyünde oturan 
Dursun ailesi 
ailece piknik 
yapmak için İznik 
sahiline geldi. 
Gollüce altı 
sahiline gelen 
Dursun ailesinin 
neşeli başlayan 
pikniği saatler 
sonra kabusa 
dönüştü.
Ailenin 15 yaşındaki 
kızı Birsen
Dursun, elbiseleriyle 
serinlemek için 
girdiği gölde 
çırpınmaya başladı. 
Kızlarının çır
pınışlarını 

illi Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İCİNBİZİARAYINIZ

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) Yen i 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. 

ŞEKER SİGORTA 
MaddeÖZALP

: 513 24 74 Fax: 5141021

3 % &

gören akrabaları 
Birsen Dursun'u 
kurtarmak için 
arkasından 
suya atladı, 
ancak onların 
da yüzme bilmemesi 
küçük kızın 
sonu oldu. 
Dursun'un 
cansız bedeni bir 
vatandaş tarafından 
bulunarak 
sudan çıkarıldı. 
Kızlarının 
cansız bedenini 
gören baba 
Veysel ve anne 
Şahinde Dursun 
ile diğer aile fertleri 
fenalık geçirdi. 
İznik Gölü'nde 
son 1.5 ayda 6 kişi 
boğularak hayatını 
kaybetti.

Orhangazi’den 
16 Haziran 2007'de 
çalınan, bir 
kamyona yüklü 22 
ton çelik, polisin 
takibi sonucu 4 
Ağustos 2007'de 
Hatay'da bulundu. 
Alınan bilgiye 
göre, Orhangazi 
ilçesinden İstanbul'a 
götürmek üzere 
16 Haziran 2007'de 
Asilçelik A.Ş.'den 
16 VM 340 plakalı 
kamyonuna 22 ton 
çeliği yükleyen 
Şaban Asa, aracını 
akşam Alitekin 
Caddesi üzerindeki 

Uyuşturucu operasyonu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde jandarmanın 
gerçekleştirdiği operasyonda 4 kilo esrar ve 
357 kök Hint keneviri ele geçirildi. Edinilen 
bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandar
ma, Subaşı köyünde oturan H.H.Ç.'nin (56) 
evine baskın yaptı. H.H.Ç.'nin evinde 4 kilo 
esrar ve evinin bahçesinde de 357 kök Hint 
keneviri ele geçirildi. Aslen Malatya doğum
lu olan, daha önce uyuşturucu ve kaçakçılık 
suçundan sabıkası olan H.H.Ç. tutuklanarak 
cezaevine konuldu.

£ 
i
İ

I

evinin önüne 
park etti. Şaban 
Asa sabah 
kalktığında 
kamyonun 
çalındığını fark 
ederek durumu 
polise bildirdi. 
Harekete geçen 
Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro ekipleri aynı 
gün içerisinde çalı
nan çelik yüklü 
kamyona ait olduğu 
belirlenen bazı 
evrakları Iznik'in 
Boyalıca beldesi 
yakınlarında yol 
kenarında buldu.

Otobüsün 
rüzgarı 

motosikleti 
uçurdu

Orhangazi’de yanın
dan hızla geçen oto
büsün rüzgarıyla den
gesini kaybeden■ 
motosiklet şarampole 
uçtu. Kazada 2 kişi 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Orhangazi girişine 
yaklaşan Gökhan 
Kaya idaresindeki 
motosikleti bir 
turist otobüsü 
solladı. Otobüsün 
rüzgarıyla dengesini 
kaybeden motosiklet, 
yoldan çıkarak 
şarampole uçtu. 
Takla atan motosik
letin sürücüsü 
Gökhan Kaya ile kız 
arkadaşı Semra 
Gündoğan yaralandı. 
Jandarma, kaza ile 
ilgili soruşturma 
başlattı.

İGemlikKarfezl

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Güpergündüz PTT’yi 
soymaya kalktılar

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
silahlı iki kişinin 
PTT şubesine 
girdikleri ihbarı 
üzerine harekete 
geçen polis, 
soygunu önledi. 
Kuru sıkı tabancayla 
PTT şubesini • 
soymak istelen

Orhangazi’de gençlerin 
tartışması kanlı bitli

Orhangazi’de 
bir genç bıçakla
narak yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, bir ihbarı 
değerlendiren 
Orhangazi İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, Hürriyet 
Mahallesi’nde 
Haşan G. (23) 
isimli genci yaralı 
olarak buldu. İlçe 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı 
genç, buradan 
Bursa Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
sevk edildi. Gencin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu belirtildi. 
Haşan G. (23) ve 
arkadaşlarının,

Orhaneli’de orman yangını
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde çıkan 
orman yangınında 
yaklaşık 1 hektarlık 
alan kül oldu. 
Alınan bilgiye göre, 
Letafet köyü 
Kınık mevkisindeki 
ormanlık alanında 
bilinmeyen bir 
sebeple yangın çıktı. 
Yangına Bursa 
Orman Bölge 
Müdürlüğü ekipleri 
ile Orhaneli ve 

KAŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

„ UYGUN FİYATLARLA 
«O» SAATTE' TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

şahıslardan olay 
yerinde polis 
tarafından 
yakalanırken 
kaçmayı başaran 
ikinci şahıs 
yaşanılan 
kovalamacanın 
ardından yakala
narak gözaltına 
alındı.

daha önce tartıştık
ları O.K.'yle (18) 
ilçe mezarlığında 
karşılaştıkları, 
Haşan G'nin krikoyla 
O.K.'ye (18) 
vurduğu, O.K'nin 
de Haşan G'yi 
bıçakladığı 
öğrenildi. Olay 
sonrası polise teslim 
olan O.K. çıkarıldığı 
mahkemece tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı. O.K'nin 
serbest bırakıldığını 
öğrenen Haşan 
G'nin 
yakınları sinir 
krizleri geçirirken, 
polis ekipleri zor 
anlar yaşadı.

Büyükorhan İşletme 
Müdürlüğü ekipleri 
müdahale etti.
İşçiler ve arazözier 
karadan, bir 
helikopterin de 
havadan 
müdahalesiyle 
alevler büyümeden 
kontrol altına 
alındı. Yangında 1 
hektarlık alanın zarar 
gördüğü bildirildi. 
Yangınla ilgili soruş
turma başlatıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Düşünsel Boyut
YeldaBAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@gmall.com

Zeytin Figürü Olmadan 
Kutlanan Festival!..

Dünyada ve ülkemizde sofralık zeytin 
denince ilk akla gelen yerlerden biri de 
ilçemizdir. Zengin zeytin bahçeleriyle (son 
yıllarda tomruk depoları ya da apartmanlar
la heba edilmesine rağmen) ünlü memleke
timizde her yıl Siyah Altın Festivali düzen
lenir.

Ben bir Gemlikli olarak hep şunu merak 
ederim neden benim yaşadığım bu yerde 
bir tane bile zeytini simgeleyen bir figür 
yoktur? Yanı başımızda Prof. Dr. Tankut 
Öktem gibi dünyaya mal olmuş bir sanatçı 
varken sanat eserlerinden yerleşim yeri 
mize pay çıkartamıyoruz.

Bu tür kişilerle belediye yetkilileri kolek
tif çalışma içerisine girmemesi gerçekten 
çok şaşırtıcı.

Bunların aksine Meydanın tam ortasında 
eften püften bir havuz. İçi kir dolu. Fıskiye 
gereksiz zamanlarda çalışır. Tabii görüntü 
kirlilikleri bununla da bitmiyor.

Eski Vergi Dairesi'nin önünde yapay 
palmiye ağaçlarının olduğu bir düzenleme. 
Bir kere palmiye Akdeniz ve Ege'de canlı 
canlı yetişir. Burada benim elimde zeytin 
gibi bir nimet var onun tanıtımını yapmak 
ve ilçeyle özdeşleştirmek daha mantıklı 
değil midir?

Başka bir konu ise; üç dört gündür 
yapılacak olan festival için anonslar yapıldı. 
Elbette genele entegre edilmiş iletişim sis
temi ilçeler için vazgeçilmezdir.

Ancak bunu kısa pürelerle yaparsanız 
insanları yıldırırsınız. Yaşlısı, hastası, 7 
çalışanı var bu memlekette. Nedir bu 
gürültü kirliliği ben bir anlam veremedim? 
Duyuru belirli aralıklarla yapılır.

Sayın Belediye Başkanımızın estetik 
dolu tabelalarını unuttum sanmayın sakın!..

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
TECRÜBELİ 

MOBİLYA USTASI 
ARANIYOR 

KİLİM MOBİLYA 

TEL: (0.224) 513 65 00

ELEMAN ARANIYOR
iııkhııiH 
oihi

Bünyemizde çalışacak 
klima veya beyaz eşya 
sektöründe deneyimli 

TEKNİSYENLER alınacaktır.
Mür. Tel: 0.224 57239 39

GSM : 0.533 608 48 74

ELEMANLAR ARANIYOR
TRAFİK 

MÜŞAVİRLİĞİNDEN 
ANLAYAN BAY VEYA 
BAYAN ELEMAN ve 
BAYAN SEKRETER 

ALINACAKTIR
REYHANLAR A.Ş. 

TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ 
TEL : (0.224) 513 33 49

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

SATILIK DAİRE
Kafoğlu Apartmanı 

A Blok’ta 140 m2 3+1 
asansörlü, kaloriferli, 
3. Kat Daire satılıktır 

0 532 445 10 00

MI* MI
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

HİMİZVm
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.
BERKAY ET

Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 9194

mailto:yeldabykz@gmall.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mine Koşan Büyük Kumla’da coştu

Berkay KARABULUT
Türk Sanat Müziği’nin 
sevilen isimlerinden 
Mine Koşan 
Büyük Kumla Aile 
Gazinosu'nda 
sevenlerini coşturdu. 
Ünlü sanatçının 
yanı sıra, bir dönem 
çıkardığı albüm ile 
gündeme gelen ve 
"Binnaz" isimli 
parçasıyla büyük 
beğeni kazanan 
Ciguli, Popçu 
Filiz, Özgür 
Eren, Narbanu 
gibi isimler de 
sahne aldı.
Türk Sanat 
Müziği’nin ve 
arabesk müziğin 
sevilen ismi Mine 
Koşan'dan önce 
gösterilerini 

yapan Ciguli, 
başından 
eksik etmediği 
şapkası, klarneti 
ve sempatik 
hareketleriyle 
ilgi odağıolurken, 
söylediği parçalar 
ile alkış aldı. 
Çiçek Konser 
Grubu’nun diğer 
solistlerinin de 
geceye renk kat
masından sonra 
gazinoyu dolduran 
yüzlerce kişinin 
büyük alkışları 
arasında sahne 
alan Mine Koşan, 
iki saatten fazla 
kaldığı sahnede 
nostalji rüzgarı 
estirdi.
Şarkı aralarında 
yaptığı espriler ile

de izleyenleri 
güldüren Mine 
Koşan, Kumla'da 
olmaktan 
mutluluk 
duyduğunu söyledi. 
Geldiği Kumla'da 
kendisine 
gösterilen i 
Igiden de bir 
hayli memnun 
olduğu gözlenen 
sanatçı, yıllar 
önce yazdığı 
parçaları ile de 
eski günlerini 
sevenleriyle 
beraber yad etti. 
Geçtiğimiz yıl 
Cengiz Kurtoğlu'nu, 
bu yılda Mine 
Koşan'ın da arasında 
olduğu Çiçek 
Konser grubunu 
sevenleriyle

buluşturan Büyük 
Kumla Aile 
Gazinosu

işletmecileri Mustafa Keser'in
Ağustos ayı bitmeden sevenleriyle buluştu- 
ünlü sanatçı rulacağını söylediler.

Clup Lax’da Seçkin Piriler eğlenceye doyurdu
Berkay KARABULUT
Bu yıl getirdiği 
ünlüler ile adından 
sıkça söz ettiren,

Kumla'nın gözde 
eğlence merkez
lerinden 
Club Uax,

Ağustos ayının ilk 
sürprizini de 
DJ manken 
Seçkin Pirilen'fflE 
Kumlalı yazlıkçılar 
ile buluşturarak 

gerçekleştirdi. 
Bir dönem 
Duman grubunun 
solistliğinide yapan 
güzel manken, 
gecenin geç 
saatlerinde çıktığı 
ve yaklaşık 2 saat 
kaldığı DJ platfomun- 
da çaldığı birbirinden 
hareketli parçalar 
ile eğlenceyi 
seven gençlere 
keyifli anlar yaşatt|. ■ 
Kumla’ya ilk kez 
geldiğini ve erken 
gelmesinden 
dolayıda da beldeyi 
gezme fırsatı 
yakaladığını belirten 
DJ Manken Seçkin 
Piriler, Küçük 
Kumla'yı çok

sevdiğini ve tekrar 
gelmekten mutluluk 
duyacağını söyledi. 
Bu yıl Tuğba Özay, 
Berna Öztürk gibi 
ünlü DJ'leri Kumlalı 

eğlence seven 
gençler ile buluşturan 
Club Lax işletmeci
leri, yaz sonuna 
kadar eğlencenin 
devam edeceğini, 

kendini genç 
hisseden ve 
eğlence seven 
herkesi Club 
Lax'a beklediklerini 
ifade ettiler.
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“Seni Çok Seviyorum11 Kumla’da sahnelendi

Berkay KARABULUT

Küçük Kumla 
geleneksel yaz 
şenliklerinin 
beşinci ve son 
gününde Gemlik 
Genç Tiyatrocular 
Kültür ve Sanat 
Derneği üyeleri 
tarafından yazılarak 

oynanan "Seni Çok 
Seviyorum" 
adlı oyun sahnelendi. 
Erdinç Aydın 
tarafından yazılan, 
Sinan Koşan 
tarafından yönetilen 
nostaljik komedide 
iki genç aşık 
arasında tiyatro 
sahnesinde 

başlayan aşklarında 
karşılaştıkları 
türlü zorluklar 
anlatılıyor.
11 oyuncu tarafından 
2 perde olarak 
sahnelenen
oyunun yazarı 
ve Dernek üyesi 
Sinan Koşan; Küçük 
Kumla Belediye

Başkanı Eşref 
Güre'ye verdiği 
destekten 
dolayı teşekkürlerini 
iletirken dernek 
olarak çektikleri 
sıkıntılardan da 
bahsetti.
Maddi olarak zor 
da olsa ayakta 
kalmaya 

başarabilmelerine 
rağmen teknik 
olarak bir çok 
eksikliklerinin 
olduğunu, oyunlarda 
kullanacak yaka 
mikrafonlanpın 
dahi olmadığını 
belirtti.
Tiyatroyu Bursa 
ve ilçe çapında 

sevdirme 
parolasıyla 
çıktıkları yolda 
üyelerin derneğe 
destekleri ile 
ayakta kalabildiklerini 
ifade eden 
Sinan Koşan, 
yetkililerden 
destek beklediklerini 
de ifade etti.

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN ‘Gemlik Körfez’ internetteı»^^

A TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
’/-;l DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ...

6N ÖZEL GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVET I V £ B İ Z I M Jj I M İ

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı İşleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

Körfez Ofset |> t.
MATBAACILIK • YAYINCILIK - ScMAMCILIK &-"? MM
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Ligin ilk haftası direklere takıldı
Turkcell Süper 
Ligi'nde 2007-2008 
sezonu Cuma gecesi 
oynanan İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
spor • Fenerbahçe 
karşılaşmasıyla baş 
larken, birbirinden 
ilginç olaylar haftaya 
damgasını vurdu. 
Ligin ilk haftasında 
oynanması gereken 9 
karşılaşmadan 8’inde 
hakemler bitiş düdü 
ğünü çalarken, Trab 
zonspor - Sivasspor 
karşılaşması ise 
maçın bitimine az bir 
süre kala taraftarların 
sahaya girmesi 
nedeniyle tatil edildi. 
Sezonun ilk haftasın
da oynanan 8 maçta, 
toplam 19 gol 
atılırken, maç başına 
ortalama 2,3 gol 
düştü. Tatil edilen bir 
maçın dışında oyna 
nan sekiz karşılaş
manın sadece bir 
tanesi beraberlikle 
sonuçlandı 
(Denizlispor - 
Bursaspor). 5 karşı 
laşmada ev sahibi 
ekipler sahadan üç 
puanla ayrılırken, 2 
karşılaşmada ise 
deplasman takımları 
sahadan gaıîliıyedfe 
ayrılma başarısı gös
terdi. Ligin ilk haf
tasında hakemler 
kırmızı kartlarını

Ligde yabancı kontenjan dolmadı
Turkcell Süper Lig'de 
mücadele eden ve 
yabancı futbolcu 
sayısının nırsız 
bırakılmasını isteyen 
kulüplerin transfer 
sezonunun bitmesine 
az bir süre kala kon
tenjanlarını kullanma
maları dikkat çekiyor. 
30 Mayıs 2007 tari
hinde İstanbul'da 
toplanan ve yabancı 
futbolcu kontenja 
nının sınırsız bırakıl
ması yönünde Futbol 
Federasyonu'na 
tavsiye kararı alan 
Kulüpler Birliği'nde 
yer alan takımlar, fe 
derasyonun yabanci 
kontenjanını 6+1 
olarak belirlemesine 
karşın Fenerbahçe 
dışındaki hiçbir takım 

hiç kullanmazken, 
43 kez sarı kartlarına 
başvurdular.
Süper Lig'in ilk haf
tasında dikkat çeken 
bir başka önemli 
nokta ise, toplam altı 
karşılaşmada, sekiz 
kez meşin yuvarlağın 
direkten dönmesiydi. 
Galatasaray - Çaykur 
Rizespor ve Kayseris 
por - Vestel Manisa 
spor maçlarında fut
bolcuların vuruşunda 
2 kez direkler gole 
izin vermedi.
Gaziantepspor- 
Kasımpaşa (2-0) 
Maça Gaziantepspor 
başladı. Henüz ilk 
saniyelerde Gazian 
tepspor'dan De Nig 
ris, topu Kasımpaşa 
ceza sahası içine 
ortaladı. Topla bulu 
şan Uğur Yıldırım'ın 
sert vüruşunda me 
şin yuvarlak direğe 
çarparak oyun 
alanına döndü. 
Kasım paşa 
topu uzaklaştırdı. 
Ankaraspor- 
Ankaragücü (1-2) 
56. dakikada topla 
buluşan Yasin'in 
aşırtma vuruşunda 
top üst direkten 

aöhdü" LÎbnen lOpu 
tamamlamak isteyen 
Bebbe'ye defans ele
manları izin vermedi. 
Pozisyon esnasında 

kontenjanının tama 
mini kullanmadı. 
Yabancı futbolcu 
kontenjanının sınırsız 
bırakılması fikrini 
başından bu yana 
savunan Fenerbahçe, 
geçen sezon kadro
sunda yer alan 6 
yabancı oyuncunun 
yanı sıra bu yıl da 
Real Madrid'in dünya 
ca ünlü Brezilyalı 
yıldızı Roberto Car 
los'u alarak konten
janını doldurdu.
Süper Lig'de 6 yaban 
cı futbolcuya sahip 
9 kulüp bir yandan 
transfer çalışmalarını 
sürdürürken, bir 
yandan da 1 
futbolculuk konten
janı en doğru 
şekilde kullanmanın 

karşılaşma Ankara 
spor'un 2-0 üstün
lüğüyle geçiliyordu. 
Beşiktaş-Konyaspor 
(1-0)
58. dakikada karşı 
laşmada Beşiktaş’ın 
1-0'lık üstünlüğü de 
vam ederken, Ko 
ray'ın sağdan orta 
sında ceza alanı 
içinde topla buluşan 
Nobre, meşin yuvar
lağı kafayla İbrahim 
Akın'ın önüne bıraktı. 
Bu futbolcunun ceza 
alanı içinden bek
letmeden şutunda, 
top direkten döndü. 
Dönen topu savunma 
kontrol etti ve 
tehlikeyi uzaklaştırdı. 
Trabzonspor- 
Sivasspor (1-0 maç 
tatil edildi)
89. dakikada Yasir'in 
ceza alanı dışından 
sert şutunda kaleci 
Tolga, iki hamlede 
topu kontrol etmeyi 
başardı. Aynı dakika
da Tayfun'un kap
tırdığı topa ceza 
alanı içinden Mehmet 
vurdu, ancak meşin 
yuvarlak üst direğe 
çarparak oyun 
alanına geri döndü. 
Bu pozisyon

esıicR>ıııUcr 
Trabzonspor'un 
karşılaşmada 
1-0'lık üstünlüğü 
bulunuyordu.

hesaplarını yapıyor. 
Ligde Beşiktaş, 
Trabzonspor, 
Gençlerbirliği, 
Denizlispor, 
Bursaspor, 
Gaziantepspor, 
Konyaspor, 
Vestel Manisaspor ve 
Ankaragücü'nün 
kadrosunda şu 
anda 6'şar 
yabancı futbolcu 
bulunuyor. 
En Az Yabancıya 
Sahip İki Takım 
Ligin yeni ekibi 
Gençlerbirliği 
OFTAŞ Spor ile 
Ankaraspor 
kadrolarında 
bulundurdukları az 
sayıda yabancı 
futbolcuyla dikkat 
çekiyor;

Bursaspor, sezona puanla 
girmenin mutluluğunu yaşıyor.
Bursaspor, sezonun 
ilk maçında deplas
manda bir puan 
almanın sevincini 
yaşıyor. Kulübün 
internet sitesine 
açıklamalarda 
bulunan Bursaspor 
Teknik Direktörü 
Bülent Korkmaz; 
sezona deplasmanda 
alınan puanla 
başlamanın önemli 
olduğunu söyledi. 
Korkmaz, oyunun 
geneline bakıldığında 
ilk 15-20 dakikada 
Denizlispor'un 
uzun toplarla 
tehlike yaratmak 
istediğini, kendi
lerinin de buna 
uyduğunu kaydetti.

Tekvando da çifte bronz madalya
Tayland'ın başkenti 
Bangkok'ta devam . 
eden 24. Dünya 
Üniversiteler Yaz 
Spor Oyunlan'nda, 
tekvandoda erkekler 
54 kiloda mücadele 

eden Ayhan Kurt ile 
bayanlar 51 kiloda 
tatamiye çıkan Özge 
Gök bronz madalya 
kazanmayı başardı. 
Tekvando müsabaka 
larının son gününde 
erkekler 54 kiloda 
mücadele eden Ay 
han Kurt, yarı finalde 
karşı karşıya geldiği 
ev sahibi ülkeden 
Chutcahavval Khala 
or'a 4-1 yenilerek 
bronz madalyada 
kaldı. Milli sporcu, 
müsabakaların ilk 
turunda Tayvvanh 
Chia-Ching Cheng’i 
9-5, ikinci turda 
karşılaştığı Mısırlı 
Elsaid Nasr'ı yine 9- 
5, çeyrek finalde ise

VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
SÜREK 3 12.00-14.15-16.15

ele aldıklarını 
belirten Korkmaz; 
"Ne zaman topu yere 
indirdiysek, oyun 
bizim lehimize döndü 
ve pozisyonlara

Libya'dan Marc Ara 
kılo'yu 4-2 yendi. 
Kurt, yarı finalde 
elendiği Chutca 
hawal Khalaor’ın 
altın madalya kazan
ması üzerine bronz 
madalyanın sahibi 
oldu. Bayanlar 51 
kiloda mücadele 
eden Özge Gök ise 
yarı finalde TaylandlI 
sporcu Yaovvapa 
Boorapolchai'ye 7-0 
yenilerek bronz

Denizlispor'un son 
dakikalarda faul 
atışlarından doğan 
pozisyonları vardı. 
İki tarafta birer puanı 
paylaştı." dedi.

madalyada kaldı. 
Özge Gök, ilk 
turda Ukrayna'dan 
Yuliya Volkova'yı 
4-1 ile ge çerken, 
çeyrek final de 
karşılaştığı Viet 
namlı Thi Kim Thu 
Van'ı, maçın normal 
skoru 0-0 olmasına 
karşın hakemlerin 
rakibinden 1 puan 
silmesi sonucu 
geçerek yarı finale 
çıkmıştı.

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de. katılın

BEN SANA SÖYLEMİŞTİM 14.15-20.30

ABONE OLDUNUZ MU? 
OKUYUN - OKUTUN ABONE OLUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gem I i kkorfezgazetesicomj

http://www.gem
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Uzun yaşamın ilacı: Euzersiz.. . ... J a " 1
Şişmanlık, şeker ve 
kalp hastalıkları 
üzerine uzun yıllardır 
araştırmalar yapan 
Harvard Üniversitesi 
Genetik ve Kompleks 
Hastalıklar Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. 
Gökhan Hotamışhgil, 
insanların uzun 
yaşamasının for
mülünün "egzersiz" 
olduğunu bildirdi.
Prof. Dr. Hotamışhgil, 
şişmanlığın tüm 
dünyada hızla 
yayıldığını ve "çağın 
hastalığı" olarak 
adlandırıldığını dile 
getirerek, şişmanlıkla 
beraber gelen şeker, 
kalp hastalıkları, as 
tim, karaciğer ve ke 
mik hastalıklarının 
oranının da arttığını 
vurguladı.
Şişmanlığın özellikle 
hızlı değişim içindeki 
olan toplumlarda ve 
çoğunlukla Asya

Dar kıyafetler isilik yapıyor
Deri Hastalıkları Uz 
manı Dr. Tuğba Türk 
er, yazın giyilen dar 
kıyafetlerin isilik ve 
mantar gibi cilt has 
tanklarına yol açtığını 
söyledi. Havaların 
ısınması ve güneşin 
etkisini daha fazla 
göstermesi, cilt 
hastalıklarının görül 
me sıklığının da art
masına sebep oluyor.

ülkelerinde arttığına 
dikkat çeken 
Hotamışhgil, 
"İnsanlığın, 
önümüzdeki 20 yıl 
içinde en çok ihtiyacı 
olan şey, bu hastalık
ların önüne geçmek 
ya da gelişen 
hastalıkları fazla 
ilerlemeden tedavi 
edecek yeni 
yöntemlerin ortaya 
çıkmasıdır" diye

Deri Hastalıkları Uz 
manı Dr. Tuğba Türk 
er, sıcak havalarda 
en sık görülen ve en 
kolay oluşabilen cilt 
hastalıklarının başın
da, isilik ve man tar 
hastalıklarının geldiği 
ni belirtti. Yaz ayların
da giyilen dar kıyafet
lerin ciltte karıncalan
ma ya da kaşıntı hissi 
veren su kabarcığı

konuştu.
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün istatistik
lerine bakıldığında, 
dünyanın bir numar
alı sağlık probleminin 
şişmanlık ve berabe 
rinde gelen hastalık
lar olduğunu kayde
den Hotamışhgil, 
şunları söyledi: 
"Türkiye şişmanlık 
ve buna bağlı 
hastalıklarda 

benzeri dö küntüler 
(isilik) olmasını orta 
ya çıkardığını ifade 
eden Türker, "Deride 
ki küçük ter bezi ka 
nallarının tıkanmasıy
la oluşan isilik, ençok 
alın, yanak kenarı, 
göz kapağı, gövdenin 
üst yarısı, giysilerin 
sıktığı yerler ve iç 
çamaşırlarının lastik 
yerlerinde görülüyor. 

istatiksel olarak 
arada kalmış 
durumda.
Türkiye'nin de 
aralarında 
bulunduğu 
gelişmekte olan 
ülkelerde bu patlama 
yapacak. Şişmanlık 
oranı Türkiye'de 
10 yıl önce yüzde 
10'lardaydı, şimdi 
ise yüzde 25'lerde. 
Türkiye'de şişmanlık 
ve buna bağh olarak 
erken dönemde 
diyabet, kalp 
hastalığı ve 
solunum sistemi 
gibi hastalıklar 
hızla artıyor ve 
ağır seyrediyor.
Azıcık bir kilo 
toplandığı zaman, 
özellikle vücut içi 
yağlarındaki artışlar 
hemen hastalığı 
tetikleyebiliyor.
Genetik yatkınlık var 
bu kuşakta.'

İsilik, aşırı nemlendir! 
ci kullanımı ve dar 
giysilerin tercih edil 
meşin den kaynaklan) 
yor. İsiliği önlemek 
için, yaşadığınız 
ortamı serinletin, 
sentetik içeriği 
olmayan pa muklu iç 
çamaşırı ve çorapları 
tercih edin, yoğun içe 
rikli nemlen dinciler
den uzak durun” dedi

Güneş beyni çarpıyor

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nöroşirürji 
Ana Bilim Dalı Öğre
tim Üyesi Doç. Dr. 
Cengiz Çokluk, 
yapılan bilimsel 
çalışmalarda sıcak 
çarpması sonucu 
ölen hastaların 
büyük çoğunluğu
nun beyin 
hasarı nedeniyle 
kaybedildiğinin 
anlaşıldığını söyledi. 
Çokluk, hava sıcak
lıklarının etkisini 
sürdürdüğü bugün
lerde insanların 
güneş çarpması 
konusunda bilinçli 
hareket etmelerinin 
hayati önem 
taşıdığını belirtti. 
Sıcak çarpmasında 
yüksek vücut ısısı, 
kırmızı, sıcak ve 
kuru bir deri, nabzın 

hızlanması, zon- 
klayıcı bir baş ağrısı, 
baş dönmesi, bulan
tı, şuur bulanıklığı 
veya şuurun tama
men kaybolması gibi 
durumların ortaya 
çıktığını anlatan Çok
luk, "Bu bulgular 
olan kişiler derhal 
soğuk bir yere taşın
malı; burası tercihan 
klimalı bir iç ortam 
olmalıdır. Soğuk yer 
bulunamıyorsa 
dışarıda gölgeli bir 
yere taşınmalıdır. 
Kişi hemen yarı 
oturur pozisyona 
gelecek şekilde 
başı yükseltilmelidir. 
Elbiseleri çıkarılmalı 
veya azaltılmalı, 
bunu takiben baş ve 
vücut soğuk suyla 
yıkanmalı ve 
hastaneye kaldırıl
malıdır" 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 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 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 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 Yalnyz185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

14 Ağustos 2007 Sah 
YEŞİM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 83 

Tel: 5121145 GEMLİK

Gemlik KHrfez
«■■LİK’İN İLK «ÛNLÛK SİYASİ SAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2827

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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Anasınıflan, 1.2.3. ncü sınıflar haftada 6 Saat

4.5.6.T 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

Deneyimli 
kadromuz ve 

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sizlere en yakın 
özel okuluz

Tel: 513 50 84
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 

web : www.aykentilkogretim.k12.tr

Yeşil-Beyaz Halk Konserleri yarın başlıyor
I Bursa Büyukşehir, 

Belediyesi tarafından 
düzenlenen 
'Yeşil-Beyaz' halk 
konserleri, ünlü 
sanatçı İzzet 
Yildızhan'ın 
15 Ağustos 
Çarşamba günü saat 
21.00'da Gürsu'da 
vereceği konserle 
başlayacak.
Halkı sevdiği 
sanatçılarla 
buluşturarak, küresel 
ısınma mesajını 
daha geniş kitlelere 
yaymak amacıyla 
düzen'enen ve aynı 
zamanda renkleriyle 
Bursaspor'u da 
çağrıştıran 
'Yeşil-Beyaz' halk 
konserlerinde 
Bursa'ya yıldız 
yağacak.
ŞARKILAR
kürese;
ISINMA İÇİN
Bursa'nın 5 merkez 

' ilçesinde eğlenceli 
görüntülerin 
yaşanacağı 
konserlerde ünlü 
sanatçılar en 
güzel şarkılarını 
sevenleri için 
seslendirecek. 
Bursa'da birlik 
ve beraberlik

rüzgarları 
estirecek dian 
'Yeşil-Beyaz^ 
konserlerinin 
ilk konuğu İzzet 
Yıldizhan, 
15 Ağustos 
Çarşamba akşamı

Gürsü Şehit 
Cengiz Töpel 
Caddeşi'nde. 
hayranlarıyla bir 
araya gelecek.
Türk Rock 
Müziği'nin güçlü sesi 
Kıraç'ın 18 Ağustos

Çarşamba akşamı 
Gemlik İskele 
Meydam'nda 
vereceği konserle 
devam edecek 
olan etkinliklerde, i 
22 Ağustos 
Çarşamba akşamı . 
da İbrahim Erkal, 1 
Kestel Belediye 
Kültür Merkezi'nde ;• 
sevenleriyle 
buluşacak.
Ünlü sanatçı 
Deniz Seki'nin 
25 Ağustos 
Cumartesi akşamı 
Mudanya 
Arnavutköy Yat 
Limam'nda 
ağırlanacağı 
organizasyonda, 
30 Ağustos 
Perşembe akşamı da 
Türk Pop Müziği'nin 
güçlü sesi Işın 
Karaca konser 
verecek. Karaca, 
şarkılarını Nilüfer 
Ihsaniye Pazar 
Yeri'nde söyleyecek. 
Tüm konserler 
saat 21.00'da 
başlayacak.
BursalIlar, 
30 Ağustos Zafer 
Bayramı coşkusunu 
Nilüfer'deki 
konserde 
yaşayacaklar.

Çocukların | 
korkusu Yasa I 

değil virüs I

Genç bilim adamları “Su ödülü” için yarışacak
İsveç'te düzenlene 
cek Üluslararası 
Stockholm Gençler 
Su Ödülü Yarışması'n 
da, Türkiye'yi Şeyma 
Savaş ve Kevser Uz 
isimli genç bilim 
adamlarının temsil 
edeceği bildirildi. 
Başbakanlık 
Basın-Yayın 
Enformasyon Genel 
Müdürlüğünden

yapılan yazılı 
açıklamada, 
12-18 Ağustos 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek 
Dünya Su Haftası 
etkinlikleri çerçeve 
sinde Stockholm 
Gençler Su Ödülü 
Yarışması düzen
leneceği belirtildi. 
27 ülkeden finalist
lerin ter dökeceği

yarışmada, 
Türkiye'yi, soğuk 
havalarda ve elektrik 
kesintilerinde sıcak 
su kaynağının 
korunmasına imkan 
veren buluşların 
sahibi olan Savaş 
ve Uz'un temsil 
edeceği, 5 bin 
dolar tutarındaki 
para ödülüyle 
su damlası

şeklindeki 
mavi kristalin, 
yarışmayı kazanan 
larâ İsveç Veliaht 
Prensesi Viktoria 
tarafından 14 
Ağustosta 
Stockholm'deki 
Şehir Konferans 
Merkezi'nde 
düzenlenecek 
törenle verileceği 
kaydedildi.

‘Comlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

27 AB üyesi ülke ile 
Norveç ve İzlanda'
dan katılan küçük 
yaştaki katılımcıların 
tamamına yakın bir 
kısmı, yasal olmayan 

। frrdf'rme işlemini 
gerçekleştirirken, 
sonrasında karşıla 
şılacak yasal işlem
lerden daha çok 
indirilmesi muhtemel 
virüslerden çekindik
lerini belirtti.
Çocuklar, araştırma
da elde edilen bu 
ilginç bulguların ya 
nında; yasal olma 
yan indirme işlemi 
yapmanın suç oldu 
ğunu bildiklerini 
fakat bu durumu 

! herkesin yaptığını 
öne sürerek akla 
uygun hale getirdik
lerini, indirme işlem
ini kişisel ve özel 
amaçlar için yaptık
larını, orijinal içeriğe 
sahip DVD ve 
CD'lerin fiyatlarının 
yüksek olduğu 
gibi suçluluğu 
azaltacak nedenler 
sıraladı.
Çocuklar tarafındaiı 
sıralanan 
nedenler arasında;

internet sitelerinin j 
sanatçıların hakkını 1 
muhtemelen
ödediği öngörüsü 1 
de yer aldı.
Araştırma sonuçları,! I 
çocuklaı ut çoğunum1II 
günde birkaç kere 1 
internete girdiğini j 
ve bunun ebeveynler 
tarafından bir 
noktaya kadar 
sınırlandırıldığı 
fakat çoğunluğunun 
cep telefonları 
aracılığı ile 
gerçekleştirdikleri 
erişimin denetlen- 1 
mediğini de 
gösterdi.
Bununla birlikte, 
elde edilen sonuçlar, 
çocukların güvenlik 
tehlikeleri, virüsler, j 
kişisel bilgi 
hırsızlığı ve potan- 1 
siyel tehlike 
yaratabilecek 
yabancılarla iletişim 3 
kurma gibi problemli 
durumlara karşı, 
ebeveynlerinin 
tahmininden 
daha kolay uyum 
sağladıklarını ve 
çözüm üretebildik
lerini ortaya 
koydu

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Sayfa ||

da 6 Saat 
ıt 

İTLERİMİZ! 
leyimli 
nuz ve 
eğitim 

lyışıyla 
ı yakın 
okuluz

50 M
dahildir. 
Cm 
EMLİK 
12.tr

n
sa 
s

erinin 
hakkını

3TÜSÜ

muçları, i 
loğunun j 
b kere | 
diğini 
eveynler 
ir
ar
lığı
luğunun 
arı

pikleri 
letlen-

likte, 
sonuçlar, 

püvenlik 
virüsler,

I potan*

i iletişim 
problemli 
Karşı, 
İnin
n
uyum 

İni ve 
ehildik* 
b

Z MICIR ÇEŞİTLERİ
□ f □ İMÛJİHİ 1 NUMARA'2 NUMARA' T NUMARA

TAAHHÜTTİC4TD. ŞTİ. z“W" /.ZDEU™TA§’
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“Bu işin peşini 
bırakmam”

Yeniköy Cami’nin tapusuz ve ruhsatsız 
olduğu gerekçesiyle daha önce suç duyu
rusunda bulunan Halil İbrahim Akoğlu bü 
kez de Köy Muhtarı ile azalar hakkında 
bugün Cumhuriyet Basşsavcılığı'na giderek 
görevi kötüye kullandırmaktan soruşturma 
açılmasını isteyecek. Haberi sayfa 4'de

Yalova yolu asfaltındaki duvar dibinde yapılan kazıda kemikleri bulunan Ali 
Cenik’in davasına dün başlandı. Mahkeme olay yerinde keşif yapma kararı aldı

Esrarengiz cinayet 
yerinde keşif yapılacak

Borsa’nın tepkisine 
Akıt’tan cevap geldi

Gemlik Siyah Altın Zeytin Festivali kapsamında 
düzenlenen ‘Zeytin ve Zeytincinin Sorunları” konulu 
toplantısına davet edilmedikleri için tepki gösteren 
Ticaret Borsası.Başkanı ve Meclis Başkanına yanıt 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt’tan geldi

V 6 yıldır ailesince 
aranan AH Cenik’in geçti 
ğimiz Nisan ayında kar 
deşi ile çıkan tartışmada 
öldürüldükten sonra 
işyerinin yakınlarında 
duvar dibine gömülmesi 
ile ilgili cinayet davası 
na başlandı. Bursa 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi’n 
de yapılan duruşmada 
cesedin bulunduğu 
yer de keşif yapılmasına 
karar verildi. Syf 3’de

Kadri GÜLER

Güne Bakış
Anlaşılan uzlaşma olmayacak..

Türkiye erken seçime, Cumhurbaşkan 
lığına, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün AKP 
tarafından aday gösterilmesi nedeniyle gitti.

"Bu ülkede inananlar da Cumhurbaşkanı 
olabilecek" denilerek, laik bir ülkede, dini 
siyasete alet ederek, Cumhurbaşkanlığı ma 
kamını tartışma ortamına soktular.

Türkiye’de laikler ile İslamcılar arasında 
yeni bir kavga başlatıldı.

Cumhuriyetin kurulmasından 84 yıl sonra 
Panislamizm, AB ve ABD’nin de desteğiyle 
Atatürk'ün kurduğu bu ülkede yeniden hort
lat! İmaya çalışılıyor. Devamı sayfa 5’de

w! . "

Gemlik Ticaret ve Sana 
yi Odası Başkanı Kemal 
Akıt, yaptığı yazılı açık
lamada, "Zeytin ve 
Zeytincinin Sorunları" 
konulu toplantının Eylül 
ayında yapılması gerekir 
ken, festivalin Ramazan 
ayına denk gelmesi ne 
deniyle öne alındığını ve 
toplantıya Ticaret Odası 
ve Ticaret Borsası'nin 
davet edildiğini söyledi. 
Akıt, şu açıklamayı 
yaptı. "Bu toplantıya . 
iştirak edecekler Bele 
diye Başkanımız tarafın
dan davet edilmiştir. 
Ticaret Borsası Başkanı 
Sayın Mehmet Dillioğlu’ 
nun muhakkak bu top 
lantıda bulunmasının te 
miniiçin şahsım tarafın
dan da davet edilmiştir.

Ancak, aynı gün Bur 
sa'da toplantısı olduğu 
nu ve yetişmeye çalışa
cağını söylemiştir. ■ 
Bu toplantıda benim ve 
Be tediye Başkanının 
habe ri yoktu. Bu 
nedenle ‘Toplantıyı aynı 
güne getirmek gibi bir 
kastı mız olamaz' 
Gemlik zeytini için 
Borsanın yaptığı 
mücadeleyi TSO olarak 
destekledik. Bu konuda 
müşterek çalışmalarımız 
var. Böyle hayati konu
larda kimsenin bir art 
niyeti olacağı düşünüle
mez. Bu konuda Borsa 
tarafından basına yapı 
lan açıklamalarda habe 
rimiz yoktu diye sitem 
etmenin doğru bulma 
dığımı belirtirim"

12 R 22,5 Ma BÜYÜK KAMPANYA
Fulda Regio Control (Düz) 
Fulda Regio Force (Kar) 
Fulda Varlo Control (Düz) 
Fulda Varlo Force (Kar)

470.00 YTL
504.00 YTL
499.00 YTL
528.00 YTL

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

Çetinavcı; “Bursa’nın su sıkıntısı yok”
BUSKI Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, 275 projenin devam ettiğini söyledi. 11’de

Gül!
“Demokrasinin 

işlediği 
gösterilmeli”

AKP'den Cumhur 
başkanı adayı olan 
Kayseri Milletvekili, 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardım 
cışı Abdullah Gül, 
"Önemli olan, de 
mokrasinin Türki 
ye'de işlediğini, kar 
şılıklı saygı, sevgi, 
diyalog içerisinde 
gö rüşlerimizi 
paylaşabildiğimiz! 
göstermektir" dedi.

| Haberi sayfa 7'de

likkoiTezgazetesi.com
mailto:info@genilikkorfezgazetesi.com
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Eski Gemlik Yolu 
altyapı çalışmaları 

nedeniyle 
trafiğe kapatıldı

Halk Bankası onarılıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon idaresi 
(BUSKİ) tarafından 
Doğu Yakın Çevre 
Yolu île Eski 
Gemlik Yölu’nun 
kesiştiği noktada 
yapılacak altyapı 
çalışmaları.
sebebiyle, Derriirtaş , 
ile Doğanevler 
Kavşağı arası .trafiğe 
kapatıldı.
BUSKİ’den yapılan 
açıklamada, Eski 
Gemlik Yolu ile .
Yakın Doğu Çevre 
Ydlu’-nün kesiştiği ' 
noktada, atık 

,.sû hattı imalat . 
çalışması yaprlacâği 
belirt ildi.
Çâlışmâlar > 
esnasında 
'Demirtaş Kâvşağıile 
: Doğanevler 'Kavşağı . 
arasında kalan.. 

I Memurlardan yeni 
hükümete yeni anlayış

yolun 14 Ağustos 
Salı günü ile 15 
Ağustos Çarşamba 
günü trafiğe 
kapatılacağı 
kaydedildi.
Yolun trafiğe kapalı 
olduğu günlerde 
trafik akışı şu 
güzergahlardan 
sağlanacak: 
Doğaneyler’den 
gelip şehir 
merkezine 
gidecek sürücüler, 
Panayır ve 
İstanbul Yolu’nu kul
lanabilecekler.
Doğu Yakın Çevre 

' Yolu’ndan
Doğanevler 
istikametine 
gidecek sürücüler 
de yine İstanbul 
Yolu ile Panayır 
üzerinden gitmek 
istedikleri noktaya 
ulaşabilecekler.

Seyfettin SEKERSÖZ

İstiklal Caddesi 
Gürle İş Merkezi 
yanında bulunan 
Halk Bankası iç 
onarımı nedeniyle 
geçici olarak 
yer değiştirdi. 
İbrahim Akıt Caddesi 
üzerinde bulunan 
Akıtlar iş Merkezi 
zemin katına taşınan 
Halk Bankası 
onarımın bitmesine 
kadar burada 
müşterilerine 
hizmet verecek. 
Yılbaşına kadar 
sürmesi beklenen 
bina tadilatının 
ardından banka 
şubesi yenilenmiş 
olarak aynı adreste 
yeniden hizmet ver 
meye başlayacak.

Şakalaşırken arkadaşını bıçakladı
Bursa'da pazarcılık 
yapan bir genç, 
şakalaşırken 
arkadaşını bıçakladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yıldırım 
ilçesine bağlı 
152 Evler

TT

it

Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, pazarcılık 
yaptıkları öğrenilen 
M.A. (26) ve 
Abdulkerim Aydın 
(31) isimli 2 genç, 
şakalaşırken_____

M.A.'nın elindeki 
ekmek bıçağı 
arkadaşı Aydın'ın 
böbreğine saplandı. 
İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
112 ambulansı ile 
Şevket Yılmaz____

4

Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan Abdulkerim 
Aydın'ın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Olayla alakalı 
soruşturma 
sürüyor._____ J

Türkiye Kamu Sen 
Bursa İl TenisilCisî 
Selçuk Türkoğlu, 
yeni hükümetin; 
karşısına yeni bir 
anlayışla çıkacak
larını söyledi- 
Gâzcılar Caddesi'n 
de bul'inan Kamü-\ 
Sen L rsa şubesin
deki basın toplan
tısında konuşan 
Türkoğlu, 6. dönem 
toplu görüşmelerin 
kamu görevlileri için 
hayati bir önem taşı 
dığını belirterek, hü 
kümetten ve kamu 
işveren kurum ve 
kuruluşlarından sa 
mimi bir yaklaşım 
beklediklerini kay
detti. Daha önce 59. 
hükümetle 5 kez top 
lu görüşmeler yap
tıklarını hatırlatan 
Türkoğlu, toplu gö 
rüşmelerden yalnız
ca bir tanesinden 
mutabakat ile kalk
tıklarını da vurgu
ladı. 2007 yılındaki 
toplu pazarlıklarda 
yeni hükümetin kar 
şısına farklı bir anla 
yışla çıkacaklarının 
altını çizen 
Türkoğlu, “Uzlaşma 
ya dayanan yeni 
anlayışımızda 
önceliğimiz, siyasi 
iradeye taleplerimizi 
kabul ettirmek ola
caktır. Eğer siyasi

irade, taleplerimizi >. 
kabul eder ve kamu 
görevlilerinin mese
lelerini çözme yolun
da bir taahhütte bu 
lünursa Türkiye Ka 
mü-Sen olarak, ma 
kul bir plan çerçeve 
silide alacaklarımızı 
önümüzdeki yıllara 
dağıtabiliriz. Bu anla 
yıştan yoia çıkarak, 
toplu sözleşme ve 
grev hakkı, uzlaştır
ma kurulu kararları 
nın bağlayıcı olması, 
yerel yönetimlerden 
çalışanların maaşla 
rınıh zamanında 
ödenmesi gibi bir 
talebimiz derhal ye 
rine getiri İm elidir. 
Mali haklar 
konusunda ise 
ÖpceliğimiZ açlık 
sınırının altında 
maaş alan memurla 
rımızın dertleri ola
caktır. 2008 yılı için 
öngördüğümüz bu 
makul talebimizde, 
2009 yılında en 
düşük dereceli 
memur maaşının 
bugünkü yoksulluk 
sınırı olan bin130 
YTL'ye çekilmesini 
talep edeceğiz. 
Ayrıca talebi mizin 
üstüne enflasyon 
ve refah payı eklen
mesi şartına bağlı 
kalınması istenile
cektir-” dedi.

- SOTIUK - KİMLİK LÖK DAİRELER ve İŞYERLERİ j 
fâ Sİ GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK ve DEĞERLEME HİZMETLERİ VERİLİR 

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER

'Y Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri• ■

www.baytasinsaat.com 
Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

Gemlik Kurfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İKİNCİ EL DAİRELER
J SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 
Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmanı'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2
Z SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2 
-J SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2
Z KİRALIK Daire, Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
S KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
Z KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Yalova yolu asfaltındaki duvar dibinde yapılan kazıda kemikleri bulunan Ali 

Cenik’in davasına dün başlandı. Mahkeme olay yerinde keşif yapma kararı aldı 

Esrarengiz cinayet 
yerinde keşif yapılacak 
Seyfettin ŞEKERSÖZ

adı
esi'ne 
lulkerim 
k;
i 
ildi.

6 yıldır aranan Ali Cenik adlı şahsın kardeşi tarafından öldürüldükten sonra 
Yalova yolu kenarında toprağa gömüldüğü idiası üzerine tutuklanan E.C’nin 
Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasında olay yerinde keşif kararı 
çıktı. Mahkeme önümüzdeki günlerde olay yerinde inceleme yapacak.

IHI 
m 
om 
F

Altı yıl ailesi tarafın
dan arandıktan sonra 
kardeşi tarafından 
öldürüldüğü iddiasıyla 
Nisan ayında Yalova 
asfaltı yanındaki 
duvar dibinde 
yapılan kazıda 
kemikleri ortaya 
çıkan Ali Cenik (44) 
davasında ilk 
duruşma yapıldı. 
Kardeşi E. C. (37) ile 
kendisine yardımcı 
olduğu ileri sürülen 
üniversite mezunu 
arkadaşı S.Ö. 'nün (28) 
Ali Cenik'i 
gömdükleri yer, 
jandarmaya yapılan 
bir ihbar sonucu 
ortaya çıkarılmıştı. 
6 yıl sonra cesedi 
bulunan Ali Cenik’in 
kardeşi ile olaya 
karıştığı iddia edilen 
arkadaşının yargılan
masına Bursa’da 
başlandı.
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
görülen davada, 
başlangıçta kayıp 
olarak bilinen 
sonradan da cinayete 
kurban gittiği 
anlaşılan Cenik’in 
ölümüyle ilgili olay 
yerinde keşif yapıl
masına karar verdi. 
Bursa görülen duruş
mada, "kardeşini 
öldürmek" suçundan 
ömür boyu hapsi 
talep edilen E.C. (37) 
ile olayda yardımcı 
olduğu iddia edilen 
üniversite mezunu 
arkadaşı S.Ö. (28), 
ilk kez hakim 
karşısına çıktı.
6 yıl önce ölen ağa 
beyi Ali Cenik’in (44), 
olay günü kendisinden 
500 YTL para 
istediğini ifade 
eden E.C, "Paramın 
olmadığını söyledim. 
Bana bıçak çekince 
aramızda kavga çıktı. 
Bayılınca da yol 
kenarına bıraktım. 
Bu sırada yol kenarın
da çalışma yapan iş 
makinesinin üzerini 
kapattığı konusunda 
bir bilgim yok." dedi. 
Diğer tutuklu sanık 
ise olaya karış
madığını ifade ederek, 
"İkisi para isteme

’ meselesi yüzünden

kavga ediyorlardı. 
Ayırmaya çalıştığımda 
Sanık E.C, bana omuz 
attı. Ben de dükkanın 
içine girdim.
Sonra da ağabeyinin 
bayıldığını söyledi" 
diye konuştu.
Avukatı ise 
müvekkilinin üniversi 
te mezunu olduğunu 
ifade ederek 
tahliyesini talep etti. 
Bu arada 4 aydır 
tutuk lu olan 
E.C.'nin avukatı 
ise, müvekkilinin 
ağabeyinin öldüğün
den haberi olmadığını 
ifade ederek, 
"Olaydan sonra 
ağabeyi ortadan 
kaybolmuş.
Bu yüzden müvekkilim 
büyük üzüntü duymuş 
tur. Yıllarca vicdan 
aza bı çekmiştir. 
Maktulün kişiliğiyle 
alakalı şahitlerimiz 
olacaktır. Dinletmek 
istiyoruz" dedi. 
Öte yandan 
cesedi Hisartepe 
Mahâllesi'nde 
6 yıl sonra 
toprak altından 
çıkartılan bir çocuk 
babasının eşi A.C. 
ise duruşmaya 
katılmadı. .
Sanıkların tahliye 
taleplerini reddeden 
mahkeme, esrarengiz 
cinayetin ardındaki 
sır perdesini 
aralamak için olay 
yerinde keşif yapıl-

Kardeşini öldürmek suçundan ömür boyu 
hapsi talep edilen E.C. dün hakim karşısına 
çıktı. C. ağabeyi Ali Cenik’in (sağda) olay günü 
kendisinden para istediğini belirterek, "Bana 
bıçak çekince aramızda kavga çıktı. Bayılınca 
yol kenarına bıraktım" dedi.

i'nde,

m2
ez 
kapalı 
m2

Ali Cenik’in ihbar üzerine gömüldüğü yerde iske 
letleri bulunmuştu. Polis kemiklerin Cenik’e>ait 
olup olmadığını belirlenmesi için DNA testi yaptırdı

'nda,

i'nde, 
Dm2

masına karar verildi.
Duruşma eksikliklerin

tamamlanması için 
ertelendi.

\zıu?
JTUN,

‘Gemlik Körfez’ internet

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Uyutma...
Amerika’nın PKK konusundaki tutumu

na vurulacak kalite damgası şudur: Yüz 
karası! Ayıp..

Çünkü kendisini vuran terörü ceza
landırmak için doğru bir hedef tespiti bile 
yapmadan okyanusları aşıp yüz binlerce 
günahsız insanı öldüren, kurtaracağını 
söylediği ülkeleri terör örgütlerinin av 
sahası haline getiren Amerika, şu anda 
Irak’ta yarım asırlık müttefiki Türkiye’yi 
tehdit eden PKK’ya fiili olarak ev sahipliği 
yapıyor.

Adalet ve özgürlüğü temsil eden 
Amerika artık anılarda kaldı.

Zaman zaman onu hatırlayanlar çıkıyor 
ama yaptıkları fazilet çağrıları Amerikan 
Kongre’sinin duvarlarını aşamıyor.

Amerika, bu kadar önemli bir NATO müt
tefikine karşı yöneltilen teröre göz yumma- 
malı ve bu terörü destekleyenleri koruma
malıdır!’’

Bölücü katiller Kuzey Irak’ta besleniyor.
Dolaylı veya dolaysız Amerikan silâhları 

ile destekleniyor.
Amerika ve Barzani yönetimi tarafından 

korunuyor.
Galiba Türk Milleti’nin ulusal onurunu 

sınamaya kalkışmak anlamına gelecek 
kadar zıvanadan çıkmış bu destek ve ahlâ
ki iflâs noktasına gelmiş iki yüzlülük 
VVashington’a bir şeyler yapmak 
mecburiyeti duyurdu. Nihayet...

Bush yönetiminin Ankara ile PKK’ya 
karşı gizli bir ortak operasyon planladığını, 
eski ABD Ankara Büyükelçisi bu operas 
yon konusunda Kongre üyelerini bilgilen 
dirdiğini yazıyor.

Senatörler operasyon deşifre olursa 
büyük risk doğacağını söyleyince eski 
Büyükelçi şu sözlerle yüreklere su serpi 
yor:

“İş gizli kalacak. Açığa çıkması ihtimali 
karşısında Amerika’nın rolü inkâr edile
cek!”

Uyutma taktiği mi? Tabidir ki uyutma...
Bu ayrıntılar Amerika’nın, savunuyor 

göründüğü değerlere ne kadar sahte bir 
bağlılık içinde olduğunu kanıtlıyor.

ABD’nin amacı, örgüt ele başlarının 
yakalanarak PKK’nın başsız bırakılmasını 
ve böylelikle Türk ordusunun Irak’a girme 
ihtiyacının ortadan kaldırılmasını sağla
maktır.

Dünyada özgürlük ve adaletin bayraktarı 
olma iddiasına sahip Amerika, bir terör 
örgütüne karşı büyük bir müttefiki ile plan
ladığı ortak operasyondaki rolünü günah 
gibi gizlemeyi düşüne biliyorsa 
samimiyetine nasıl güveniriz? Bunlar 
yakışmıyor..

Yazılanlar doğruysa Beyaz Saray, gerek
tiğin de iş bittikten sonra başvuracağı 
inkâr hakkını (!) şimdi PKK ele başları 
yakalanıp teslim edilmeden kullanacaktır.

ABD yönetimi “Operasyonun deşifre 
olması büyük şanssızlık.

Biraz daha beklemek gerekecek” diye
cektir.

Kısaca bizi uyutacaktır. Zaten hep uyu
tuluyoruz.. Ankara hükümeti bu bile bile 
lâdes oyununa boyun eğebilir.

Ama operasyonun kasten sızdırıldığı 
şüphesini Türk halkının zihninden kimse

mailto:ozcanvural1933@hdtmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Yeniköy Cami’nin yaptırma işinin boyutları giderek büyüyor!

“Bu işin peşini bırakmam^
Yeniköy Cami’nin tapusuz ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle daha önce suç duyurusunda 

bulunan H’alil İbrahim Akoğlu bu kez de Köy Muhtarı ile azalar hakkında bugün Cumhuriyet 
Basşsavcılığı’na giderek görevi kötüye kullandırmaktan soruşturma açılmasını isteyecek

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yeniköy'de yapılmak-' 
ta olan caminin 
tapusuz ve ruhsatsız 
olduğu gerekçesiyle 
suç duyurusunda 
bulunan Halil İbrahim 
Akoğlu, bu kez 
Yeniköy Muhtarı .ile 
İhtiyar Heyeti hakkın
da görevlerini kötüye 
kullandıklarını ileri 
sürerek Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyu
rusunda bulundu. 
Yeniköy'lü Halil İbra 
him Akoğlu, köyde 
kendisini susturmak 
için çaba gösterildiği
ni de öne sürerek 
4 arkadaşıyla 
birlikte imzalı 
dilekçe hazırladılar. 
Temeli 2005 yılı 
Ağustos ayında atılan 
Yeniköy Cami yerinin 
tapusuz ve ruhsatsız 
olduğunu ileri süre

rek Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü'ne 
yaptığı yazılı başvu
ruya da cevap 
geldiğini söyleyen 
Akoğlu, Bakan adına 
Daire Başkanı Erol 
Yılldız imzasıyla 
Bursa Valiliği’ne 
gönderilen cevapta 
konunun detaylı 
şekilde incelenerek 
taraflara bilgi 
verilmesi isteniyor. 
BU İŞİN PEŞİNİ 
BIRAKMAM 
Yaptığı itirazların 
yerinde ve haklı 
olduğunu savunan 
Halil İbrahim Akoğlu, 
Yeniköy'de ikamet 
ı&den Halil Demiroğlu, 
Ali Karaoğlu, Halil 
Ç am ve Mehmet 
Ali Ayaz isimli 
k işilerinde imzasıyla 
hazırladığı dilekçede; 
11996 yılında devletin 
görevlendirdiği

kadastro ekibinin 
zamanında görev 
yapmış muhtarlar 
tarafından sürekli 
geri çevrildiğini ve 
eski maden ocağına 
giden yolun 
kapatılarak bir 
bölümünün Hüseyin 
Demiroğlu adlı 
kişiye satıldığınriddia 
ederek, "Kaçak 
yapılan caminin temel 
atma törenine gelen 
Kaymakama da duru
mu anlatarak köye 
kadastronun gelmesi
ni sağladım. Fakat 
bu sefer de Kadastro 
ekibi 6831 sayılı 
kanunun 2B madde
sine göre hâzineye 
tapulanmış yerleri 
ölçmeyince muhtar 
ile ihtiyar heyeti bilir 
kişiler 2B arazileri 
ölçtürmek için dönüm 
başı 30 YTL olmak 
toplam 1400 dönüm

2B arazisi 42000 YTL 
para toplayıp ölçtüre
ceğiz diyerek köylü
den memurlara rüşvet 
toplama girişiminde 
bulunmuşlardır. 
Muhtar ve ihtiyar he 
yeti ile bilir kişiler hak 
kında rüşvete teşeb
büs ve görevlerini 
kötüye kullanma 
gibi ilgili kanun 
maddeleriyle ceza
landırılmak üzere 
soruşturma 
başlatılıp haklarında 
dava açılmak 
suretiyle cezalandırıl
malarını talep 
ediyorum" dedi.
Halil İbrahim Akoğlu, 
bugün dilekçeye 
imza atan arkadaş 
larıyla birlikte 
Gemlik Cumhuriyet 
Savcılığına 
giderek şikayette 
bulunacaklarını 
söyledi.

sa’da kaçak bina yıkımı devam ediyor Çamdibi Köyiı’nde su sevinci
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
kaçak yapı 
yıkımları 
aralıksız devam 
ediyor. Dün çevik 
kuvve* polisi eşli 
ğind ce Yavuz 
selim Mahallesi 
sonra Yetmiş 
Beşinci Yıl 
Mahallesi'ne 
'Balyoz' 
Operasyonu 
düzenlendi.
Yıldırım Belediyesi 
ekipleri dün 
sabahın erken 
saatlerinde polis 
eşliğinde
Yavuz Selim 

Mahallesi'nde

tespit edilen
3 i 'et inşaat 
halindeki kaçak 
binayı yıktı.
Ardından Yetmiş 
Beşinci Yıl 66.

Sokak'a geçen 
ekipler, sokak 
üzerindeki 
4 adet ruhsatsız 
binanın yıkımını 
gerçekleştirdi.

Bursa'nın İznik ilçe
sine bağlı Çamdibi 
köyünde bir süredir 
devam eden su 
sıkıntısı sona erdi. 
Çamdibi köyü 
halkının içme suyu 
meselesini halletmek 
için çalışmalara hız 
veren köy muhtarlığı, 
DSİ ile yaptığı ortak 
çalışma neticesinde 
su kaynağına ulaşa 
rak, uzun süredir 
kuraklıkla boğuşan 
köy halkının yüzünü 
güldürdü. Kavaklar 
altı mevkiinde 80 
metre derinlikte bulu 
nan kaynaktan sani 
yede yaklaşık 25 litre 
su akıyor.

i e

Kaynağından alınan 
su, su deposuna ak 
tarılarak, köy şebeke 
sine verilecek.
Çamdibi Muhtarı Ali 
Burhan, "Bir süredir 
su sıkıntısını gider
mek için gayret sarf 
ediyorduk. DSİ ve 
İznik Belediyesi'ne

çok teşekkür ediyo
rum. Su arama çalış
malarında 3 teknik 
ekibin yanı sıra köy 
halkımız da yardımı 
nı esirgemedi. 
Saniyede 5 litre su 
yetmesine rağmen 
25 litre su basılıyor.” 
dedi.

KAŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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Toprak altından çıktı sigortası yapıldı Güne Bakış
Önceki gün 
Muratoba Köyü’nde 
3 saat toprak altında 
kaldıktan sonra, 
arama kurtarma 
ekipleri tarafından 
kurtarılan işçi Basri 
Okçu’nun, sigorta 
hizmetlerinden 
yararlanmak için 
işe giriş bildirimi jet 
hızıyla yapıldı. 
Hayati tehlikesi 
bulunmayan 
Okçu’nun, 
Kırşehir’de bulunan 
ailesini Bursa’ya 
getirme hazırlığı 
yaptığı ve ev 
tuttuğu öğrenildi. 
Özel bir hastanenin 
yoğun bakım 
ünitesinde tedavi 
altında bulunan 2 
çocuk babası Basri 
Okçu (31), tamamen 
toprak altındayken

Tabancayla 
havaya ateş etti 
gözaltına alındı

Bursa’nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
kuru sıkı tabancayla 
havaya ateş eden 
şahıs polis tarafın
dan gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Çiftehavuzlar 
Mahallesi Birsel 
Sokak üzerinde 
bir kişinin 
tabancayla

Eski Emniyet 
Amiri denizde 
ölü bulundu

İstanbul eski emni 
yet amirlerinden 
Necati Sarı, tatil 
yaptığı Balıkesir’in 
Ayvalık ilçesinde 
denizde ölü 
bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre, dün sabah 
saatlerinde 
Sarımsaklı plajında 
vatandaşlar 
tarafından bir erkek 
cesedi bulundu.
Ceset kıyıya 
çıkartıldı ve yapılan 
incelemelerde 
cesedin İstanbul 
eski emniyet 
amirlerinden 
1. Sınıf Emniyet 
Müdürü Necati 
San’ya (65) ait

sağlık ve kurtarma 
ekiplerinin 
seferber olmasıyla 
kurtarılmıştı.
Basri Okçu’nun 
sağlık durumunun 
iyiye gittiğini ve 
idrar yollarında 
yırtılma olduğunu 

havaya ateş ettiği 
ihbarını alan 
polis, Necdet A. 
(42) isimli kişiyi 
gözaltına aldı.
Şahsın kullandığı 
kuru sıkı 
tabancaya el 
konulurken olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

olduğu belirlendi. 
1942 Ordu-Muradiye 
doğumlu olan ve 
İstanbul’da ikamet 
ettiği öğrenilen 
Sarı’nın ailesi ile 
birlikte Polis 
Eğitim ve Moral 
Kampı’nda tatil 
yaptığı öğrenildi. 
Çeşitli hastalık 
larının olduğu 
söylenen Sarı’nın 
kalp krizi 
geçirdiği tahmin 
edilirken, 
cenazesi, kesin 
ölüm sebebinin 
tespiti için Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
gönderildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

ifade eden Operatör 
Doktor Sani Sarıgül, 
"Geçiçi olarak
idrar yolu değiştirildi. 
Sağ köprücük 
kemiğinde bir kırılma 
var. Sinir liflerinde 
bir zedelenme gör 
dük. Zamanla duru

Nişanlısını dövüp kaçtı
Bursa’da yolda 
karşılaştığı 
nişanlısını darp 
eden genç

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü’nden 
edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Yavuz Selim 
Mahallesi Okul 
Caddesi üzerinde 
yürüyen Fatma 
N.D. (22), yolda 
nişanlısı Sacit Y.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Demek önümüzdeki aylar ve yıllarda 
Türkiye yine gerginlikler yaşayacak.

Bu Türkiyenin gerçeği. Siz istediğiniz 
kadar demokrasiden söz edin.

Demokrasi salt oy değildir.
Aynı zamanda uzlaşma rejimidir.
Bu unutulmamadı.
AKP, DP’yi oynuyor.

Saçlarını vantilatörü kaptırınca kafa derisi yüzüldü
Gaziantep’te serinle
mek isterken saçları 
nı vantilatöre kaptı 
rınca kafa derisinin 
büyük bölümü yüzü 
len genç kızın saçlı 
derisi, Gaziantep Üni 
versitesi Tıp Fakül 
tesi’nde yapılan 6 
saatlik başarılı bir 
operasyonla yerine 
dikildi.
Gaziantep’in Nizip 
ilçesinde yaşayan 
İnci Kırmızıtaş (20), 
evde tek başına oldu 
ğu bir sırada serinle
mek için ayaklı vanti
latörü çalıştırdı. Bu 
sırada vantilatörün 
kapağının açık oldu 

mu netlik kazanacak" 
diye konuştu.
Basri Topçu’nun, 
Kırşehir’de yaşayan 
ailesi için Bursa’da 
ev tuttuğu eşi ve 
çocuklarını 
Bursa’ya 
getirme planları 
yaptığı öğrenildi. 
Öte yandan, 
Muratoba 
Köyü’ndeki su kanalı 
işinde çalışan Basri 
Okçu’nun SSK 
girişi de dün yapıldı. 
Olayın ardından 
SSK müracatının 
yapıldığı ve bir aylık 
priminin yatırıldığı 
öğrenilirken, 
SSK kayıtlarında 
1601200729798 
sicil numarasıyla 
işe ilk girişinin dün 
olarak görünmesi 
dikkat çekti.

ile karşılaştı. 
Nişanlı çift 
arasında tartışma 
çıktı. Bir süre

nişanlısı Fatma N. 
D.’yi yumrukla
maya başladı.
Genç kız, durumu 
polise haber 
verirken nişanlısı 
kaçmayı başardı.
Olayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

ğunu fark etmeyen 
genç kızın saçları 
pervaneye takılarak 
derisinin büyük bir 
bölümüyle kafatasın
dan ayrıldı. Durumu 
fark eden komşuları 
genç kızı ve kopan 
saçh derisini alarak 
hastaneye gitti. İnci 
Kırmızıtaş, Nizip Dev 
let Hastanesi’nde ya 
pılan ilk müdahalenin 
ardından Gaziantep 
Üniversitesi Tıp Fa 
kültesi Şahinbey 
Araştırma ve Uygula 
ma Hastanesi’ne sevk 
edildi. Olaydan 3 saat 
sonra Plastik Cerrahi 
Bölüm Başkanı Prof.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Anlaşılan uzlaşma olmayacak..
Türkiye 2002 seçimlerinden sonra 

siyasi istikran yakaladı.
Ama üzerine giydirilen gömleği ata

madı.
ABD’nin dünyanın jandarmalığına tek 

başına soyunmasından sonra Ortadoğu 
baki planları “Büyük Ortadoğu Projesi” 
olarak uygulamaya kondu.

İşte bu noktada Türkiye’ye biçelen 
gömlek “Ilımlı Demokratik İslam Cumhu 
riyeti” idi.

Bu modelin en uygun siyasi partisi 
ise AKP oldu.

Bakın, “Ilımlı laik demokratik İslam 
Cumhuriyeti” demiyorum.

Çünkü, Türkiye’de uygulanan laiklik 
anlayışı ile ABD’de uygulanan laiklik ay 
m değil.

Olamaz da..
Türkiye de dinin devlet işlerinden ayrı 

tutulması düşüncesi Atatürk ile birlikte 
Cumhuriyetin ilanından sonra ortaya 
kondu.

Batı da bile dini simgeler siyasete alet 
edilemez.

AKP geldiği tabandan dolayı ;
devamlı kullandı. İ

Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları^*» J 
Fazilet Partisi’nden kopmadan önceKS | 
siyasi yaşamları ve ideolojileri bellidir.

Eski FP’nin, bugün SP’nin simge 
haline getirdikleri anamızın başörtüsü 
türban, AKP tarafından 4.5 yıl boyunca 
siyasi malzeme yapıldı.

Bu buna benzer durumlar laik keşi 
min tepkisine neden oldu.

Asker zaman zaman, aşırılığa kaçan 
durumlarda kesini yüksekten çıkarmak 
zorunda kaldı.

Türkiye de askere memur gözüyle ba 
kamazsınız.

Askere Cumhuriyeti koruma görevi 
I anayasada verilmiştir. Bunu değiştire

mezsiniz.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 

Sezer’in görev süresinin dolması üzeri 
ne, bu makamı getirilmek istenen kişinin 
eşi ve geçmişteki yaşantısı, uzlaşmayla 
seçilmesi gereken Cumhurbaşkanlığını 
tartışmalı hale getirdi.

Türkiye gergin bir ortamda seçime 
gitti.

AKP seçimin galibi oldu. Şimdi uzlaş
ma beklenirken, yine gerginliğe neden 
olan aday üzerinde duruyor.

Dr. Mehmet Mutaf ve 
6 kişilik ekibi tarafın
dan hemen ameliyata 
alınan genç kızın ko 
pan derisi, kafa tası
na dikilmeye çalışıldı. 
Yaklaşık 6 saat süren 
bir operasyonun ar 
dından genç kızın de 
risi mikroskop altın
da yapılan operasyon 
la yeniden yerine 
dikildi. Ameliyattan 
sonra kendine gelen 
genç kız, yaşadığına 
inanamadığını belir 
terek, "Saçlarım per
vaneye kapılınca bağı 
rarak kendimi kaybet
mişim. Kendime 
geldiğimde ameliya 

timi yapan doktorlar 
ve annem başucum
da bekliyordu. 
Başımdaki yaranın 
bu kadar büyük 
olma sına rağmen 
doktorların 
yaptığı başarılı 
ameliyatla yeniden 
hayata döndüm" 
dedi.
Genç kızın anne si 
Emine Kırmızıtaş ise 
ameliyatı yapan dok
torlara kızının hay
atını kurtardıkları için 
teşekkür ederek 
kızını yeniden 
sağlıklı gördüğü 
için çok mutlu 
olduğunu söyledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yeni kabinede kimler olacak?
Bakanlar Kurulu 
üyelerine Köşk için 
tercihlerini sorduktan 
sonra veda edeın 
Başbakan Erdoğan'ın 
perşembe günü 
Köşk'e çıkarak 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'e yeni 
kabineyi sunması 
bekleniyor.
Şimdi gözler, 
yeni kabinede ve 
Gül'ün yerine 
geçecek isimde. 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan 59. Hükü 
met'in son Bakanlar 
Kurulu toplantısını 
yaptı. Yaklaşık 5 saat 
süren toplantıdan 
sonra gazetecilere 
açıklama yapan 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
cumhurbaşkanı seçi
mini değerlendirdik
lerini, görüşlerini 
açıkladıklarını belirtti. 
Şahin, Başbakan'ın 
toplantıda yeni 
kabineyle ilgili bilgi 
verdiğini kaydetti; 
“Başbakan son 
toplantımız olduğunu 
söyledi; bir anlamda 

. arkadaşlarımızla 
vedalaştı" dedi. 
Şahin, bir soru 
üzerine Başbakan'ın 
perşembe günü 
Köşk'e çıkacağını, ye 
ni kabine listesini su 
nacağı izlenimi edin 
diğini de kaydetti. 
SEZER VETO 
EDERSE GÜL'Ü 
BEKLEYECEK 
Erdoğan'ın yeni 
hükümeti, görev süre 
si dolan Cumhurbaş

CHP, Köşkü protesto edecek
CHP Gül'ün 
adaylığının ardından 
kararlarını bir bildiri 
ile açıkladı ve Cum 
hurbaşkanı olması 
durumunda Çankaya 
Köşkü’nü protesto 
edeceklerini 
duyurdu.
CHP MYK'nın ardın
dan Mustafa Özyürek 
partisinin Abdullah 
Gül'ün adaylığıyla 
ilgili9 bildirisini 
okudu:
1- Ziyarete geleceğini 
söylemişti. Ancak 
Gül istişare yapılma 
dan AKP tarafından 
tek taraflı olarak 
aday gösterildi.
2- Meclis başkanlığı 
seçimindeki yöntem 
takdirle karşılandı. 
Köşk seçiminde de 
aynı yöntemi 
beklerdik.
3- Anayasa'ya göre 
Cumhurbaşkanının 
önemli görevleri var.

kanı Ahmet Necdet 
Sezer'e değil, yeni 
Cumhurbaşkanına 
sunacağı konuşulu 
yordu. Ancak yeni 
cumhurbaşkanını 
belirlemek için son 
dakikayı beklemeyen 
Erdoğan, yeni 
hükümet için de 45 
günlük süreyi 
beklemeyecek. 
Erdoğan'ın perşembe 
günü, haftalık 
olağan toplantı için 
Çankaya Köşkü'ne 
çıkacağı ve yeni 
hükümeti sunacağı 
beiiftiliyör.
Sezer’in bazı isimleri 
veto etmesi halinde 
ise, Erdoğan'ın 
listede değişiklik 
yapıp tekrar Sezer'e 
sunmak yerine, yeni 
cumhurbaşkanını 
bekleyebileceği, 
kaydediliyor.
GÜL'ÜN YERİNE 
KİM GEÇECEK?
Bu arada, Erdoğan'ın 
Bakanlar Kurulu

Böyle bir makama 
seçilecek kişi üzerin 
de uzlaşma olması 
gerekirdi.
4- Gül'ün milli görüş 
geçmişinden gelişi 
adaylığını gölgede 
bırakıyor 
İşte bu görüşlerinden 
örnekler:
- Cumhuriyet rejimi 
halka zorlamayla 
dayatılmıştır.
- Ne mutlu Türküm 
lafını yaza yaza 

üyelerine ‘veda* 
etmesi de, kabinede 
köklü bir değişiklik . 
yapacağının işareti 
olarak değerlendin 
liyor. Ancak en çok 
merak edilen partinin 
ve hükümetin ikinci 
adamı olan Abdullah 
Gül'ün cumhurbaş 
kanı olmasıyla, yerine 
kimin geleceği konu 
sunda. Dışişleri Ba 
kanlığı için AB Baş 
müzakerecisi Ali 
Babacan'ın adı 
geçerken, Babacan'a 
aynı zamanda Baş 
iîâkâfî YâfCffrîîû'ıı'ğl' 
görevi verilmeyeceği 
konuşuluyor.
Kulislerde AKP'deki 
‘ikinci adam' Mir 
Dengir Fırat'ın bu 
görevini başarıyla 
sürdürdüğüne 
dikkat çekilirken, 
kabinede bir tane 
j'îkinci adam' yerine, 
kurmay kadrosu ola
bileceği belirtiliyor. 
Yeni kabinede sosyal

Türkiye ilkelleşmiştir. 
- Moral değerleri 
açısından Türkiye'ye 
en çok zarar veren 
şey laiklik olayıdır. 
Dindar bir subaya 
ikinci sınıf bir adam 
muamelesi yapıyor
sunuz
- Türkiye'de sistemin 
sonu geldi. Laik sis
temi değiştireceğiz.
Yakın geçmişinde bu 
tür konuşmaları olan 
birinin Cumhur 

demokrat hareketten 
transfer Ertuğrul 
Günay ve Haluk 
Özdalga, eski 
ATO Başkanı Zafer 
Çağlayan, eski 
YÖK Başkanı 
Mehmet Sağlam'ın 
yer almasına kesin 
gözüyle bakılıyor. 
ARINÇ ADALET 
BAKANI MI?
Eski TBMM Başkanı 
Bülent Arınç'ın da 
kabinede yer alması 
beklenirken, Arınç 
son basın toplantısın
da “Benim işim ceza" 
diyerek esprili bir 
dille Adalet Bakan 
lığı'nı istediğini ima 
etmişti.
Erdoğan'ın eski 
kabineden Nimet 
Çubukçu'yu yeni 
kabineye de alması, 
ayrıca bir başka 
kadın bakana daha 
yer vermesi de bek
leniyor.
Eski kabineden 
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu'nun 
yerini koruması veya 
Cumhurbaşkanlığı 
için de adı geçen 
Çalışma Bakanı 
Murat Başesgioğlu 
nun bu göreve 
kaydırılması da 
kulislerde 
konuşuluyor.
Eski Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek'in 
ise adı TBMM 
Başkanlığı 
için geçmişti; 
yeni kabinede 
Devlet Bakanlığı'na 
kaydırılması 
bekleniyor.

başkanı seçilmesi 
sakıncalıdır. Böyle 
cumhuriyet karşıtı 
bir kişi rejimi 
tehlikeye sokar.
5- AKP, Laik Cumhu 
riyetten rövanş alma 
ya çalışıyor
6- Din devletine 
dönüştürülmesi süre
ci hızlanacaktır.
7- Milletimizce bilin
mesine rağmen 
AKP'nîn Gül'ü aday 
göstermesi üzerine 
randevu verilmedi. 
Daha önceki adaylığı 
sırasında görüşler 
kendisine bildirildi. 
O günden bu güne 
fikriniz değişmedi. 
Özyürek oylamanın, ■ 
yapılacağı Genel’., 
Kurul'a girmeyecek
lerini söyledi.
Ayrıca "Cumhuriyet 
resepsiyonlarına ve 
dış gezilerine katıl
mamız mümkün ■ 
değildir” dedi.

Özfatura’dan I 
Ağar’a ‘kal’ çağrısı
Eski İzmir Büyükşe 
hir Belediye Başkanı 
ve 22 Temmuz se 
çimlerinde DP İzmir 
2. Bölge milletvekili 
adayı olan Burhan 
Özfatura, DP'nin 
içinde bulunduğu 
mevcut duruma son 
verilmesi gerektiğini 
belirterek, Mehmet 
Ağar'ı göreve çağırdı. 
Özfatura, "Aksi halde 
partide çok daha 
ciddi bir kan kaybı 
olacaktır. Parti tabanı 
ciddi biçimde zayıf 
layabilecektir. Bu açı
dan biran önce karar 
vermesi ve tekrar 
kontrolü ele alması 
gerekmektedir" dedi. 
Özfatura ve DP Genel 
İdare Kurulu (GİK) 
Üyesi Cevher Cevhe 
ri yaptıkları yazılı 
açıklamada, 22 Tem 
muz seçimlerinin 
ardından ‘istifa ettiği
ni' basın danışmanı 
aracılığıyla açıklayan 
Mehmet Ağar'a 'par
tiyi bırakma' çağrısı 
yaptı. "Mehmet

CHP, AKP’nin 
yurt dışı gezilerini 

Meclis’e taşıdı
CHP İzmir Milletvekili 
Ahmet Ersin, 3 
Kasım 2002 seçim
lerinden sonra kuru
lan AKP Hükümet 
lerinde bakanların 
dış gezilerinde 
“ayrımcılık” yapıldığı 
iddialarını Meclis 
gündemine taşıdı. 
CHP'li Ersin, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
bakanların yurt dışı 
gezileriyle ilgili yazılı 
soru önergesi verdL 
Ersin, önergesinde, 
3 Kasım 2002 
seçimlerinden 
bu yana kurulan AKP 
Hükümetlerinde, 
bakanların dış 
gezilerinde ayrımcılık 
yaparak, kendilerine 
yakın milletvekil
lerinin söz konusu 
gezilere defalarca 
katılmalarını 
sağladıkları ve

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ağar'ın şu an DP 
Genel Başkanlıgı'n 
dan ayrılmasının 
mahsurluğu olduğu 
inancındayım" diyen 
Özfatura, "Çünkü 
kongrenin sağlıklı 
biçimde yapılması ve 
Demokrat Parti'nin 
iyice zayıflamaması 
açısından Genel 
Başkanlık görevine 
devam etmesinin 
şart olduğuna inanı 
yorum" dedi.
Ağar'ın arzu ettiği 
takdirde normal şart
lar içinde kongreyi 
yaparak, görevi 
başkasına devrede
bileceğim' vurgulayan 
Özfatura, "Aksi 
halde partide çok 
daha ciddi bir kan 
kaybı olacaktır.
Parti tabanı ciddi 
biçimde zayıflaya- 
bilecektir. Bu açıdan 
biran önce karar 
vermesi ve tekrar 
kontrolü ele alması 
gerekmektedir" 
değerlendirmesinde 
bulundu.

böylece bazı 
AKP'li milletvekil 
terine yüklü miktar
larda harcırah 
ödendiği iddialarını 

. gündeme getirdi.
Ersin. Başbakan 
Erdoğan'dan şu 
sorulara yanıt 
istedi:
“-Gerek Gül, gerekse 
Erdoğan başkanlığın
da kurulan AKP 
Hükümetlerinde 
hangi bakanın, hangi 
yurt dışı gezisine, 
hangi milletvekilleri 
katıldı?
-Bakanların yurtdışı 
gezilerine katılan mil
letvekillerinin her 
birine ne kadar har
cırah ödendi?
-Hangi bakan yurt 
dışı gezilerine hangi 
yakınlarını da 
götürdü? Bu kişilere 
ne kadar harcırah 
ödendi?

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Abdullah Gül,
Cumhurbaşkanlığı
destek turlarında

Başbakan Erdoğan 
ile 40 AKP milletve 
kilinin imzasını taşı 
yan ve Gül'ü Cum 
hurbaşkanı Adayı 
olarak gösteren iki 
dilekçe TBMM Baş 
kanı Toptan'a verildi 
Gül, resmi başvu
ruyu yaptığını hayırlı 
olmasını dilediğini 
söyledi.
Koksal Toptan, 
seçimin olgunluk ve 
sağduyu içinde 
geçeceğini 
inandığını söyledi. 
DESTEK TURUNA 
ÇIKTI 
AKP'nin 
Cumhurbaşkanı 
adayı Abdullah Gül, 
destek turlarına 
MHP'den başladı. 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Gül, AKP'nin

Cumhurbaşkanı 
adayı olarak açıklan
masının ardından 
dün ilk ziyaretini 
MHP Genel Merke 
zi'ne gerçekleştirdi. 
Bakan Gül saat 
11.35'te Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin, AKP 
Genel Başkan 
Yardımcıları Necati 
Çetinkaya, Sadulah 
Ergin ve Nüthet 
Hotar ile MHP Genel 
Merkezi'ne geldi. 
Bakan Gül, MHP 
Genel Sekreteri 
Cihan Paçacı tarafın
dan kapıda karşı
landı. Kalabalık bir 
basın ordusu tarafın
dan karşılanan Gül, 
MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli ile 
görüşmeye başladı.

Gemlik Ksrfez Sayfa 7

RK

Gül; “Demokrasinin işlediği gösterilmeli”
AKP'den cumhur- | 
başkanı adayı olan 
Kayseri Milletvekili, 
Dışişleri Bakanı ve ı 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül, "Önem
li olan, demokrasinin 
Türkiye'de işlediğini, 
karşılıklı saygı, sevgi, 
diyalog içerisinde gö 
rüşlerimizi paylaşa
bildiğimiz! göster
mektir" dedi 
Gül, DSP Genel 
Başkanı Zeki Sezer'i 
parti genel merkezin 
de ziyaret etti.
Görüşmenin ardından 
gazetecilere açıkla
malarda bulunan 
Abdullah Gül, DSP 
Genel Başkanı Zeki 
Sezer, Genel Sekreter 
Masum Türker ve di 
ğer yöneticilerle cum 
hurbaşkanı adaylığı 
konusunda çok fay
dalı bir görüşme yap
tığını kaydetti.
Demokrasinin gere 
ğinin, karşılıklı diya
log, konuşma, bera 
ber her şeyi tartışma 
olduğunu kaydeden 
Gül, şunları söyledi: ’ 
"Bu çerçeve içeri 
sinde, adaylığımla 
ilgili gelişmeleri ve 
eğer gerçekleşir, 
cumhurbaşkanı olur
sam, nasıl hareket

edeceğimle ilgili 
kendilerine görüşleri
mi ifade ettim. Gayet 
güzel bir görüşme ol 
du. Gösterdikleri ne 
zaket için çok teşek 
kür ediyorum. Önemli 
olan, demokrasinin 
ülkemizde işlediğini, 
karşılıklı saygı, sevgi 
içerisinde, diyalog 
içerisinde görüşleri . 
mizi paylaşabildiği 
mizi göstermektir. Bu 
açıdan kendilerine 
müteşekkiriz. Değerli 
arkadaşlarına, hep
sine çok çok teşekkür 
ediyorum. Size daha 
önce söylediğim gibi 
adaylık başvurumu 
yaptıktan sonra daha 
ileri görüşlerimi ifade

edeceğim." 
YAZICIOĞLU’NDAN 
GÜL E DESTEK 
AKP'nin Cumhurbaş 
kanı adayı Abdullah ı 
Gül'e bağımsız mil
letvekillerinden de 
destek geldi 
Gül, MHP ve DSP 
Genel Merkezi'ne 
yaptığı ziyaretin 
ardından TBMM'de 
BBP Sivas Milletvekili 
Muhsin Yazıcıoğlu ve 
Şanlıurfa bağımsız 
milletvekili Seyid 
Eyuboğlu ile görüştü. 
Gül'le görüşmesinin 
ardından basın açık
laması yapan Muhsin 
Yazıcıoğlu, Gül'ün 
“Cumhurbaşkanlığı 
makamının şartlarını

bildiğini ve Anaya 
şada açıkça ifade edi 
len görevlerinin çer 
çevesi içerisinde 
Türkiye Cumhuriye 
ti'nin bölünmez 
bütünlüğüne ilişkin 
hassasiyetini devam 
ettirerek, ülkenin de 
mokrasisine katkı 
sağlayacak bir Cum 
hurbaşkanı olacağı 
m” ifade ettiğini 
söyledi.
BBP olarak Cumhur 
başkanlığı konusun
daki görüşlerinin 
açık olduğunu ifade 
eden Yazıcıoğlu, 
“1991 yıllından 
bu yana biz 
Cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilmesini savunu 
yoruz. Ancak şu 
anda Ana yasamız 
gereği Cum hur- 
başkanını Meclis 
seçecek. Bir an 
önce TBMM'nin 
Cumhur başkanını 
seçerek ülkede acil 
bekleyen sorunlara 
Meclis'in dönmesinin 
gereği üzerinde . 
durdum” dedi.
Yazıcıoğlu, Türki 
ye'nin başta terör öl 
mak üzere çok önemli 
iç ve dış sorunlarının 
olduğunu belirtti.
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Dünyanın önde gelen basın kuruluşları, Gül’ün yeniden aday olmasını değerlendirdi

“Gül’ün adaylığı yine krize neden olabilir11
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül'ün, 
tekrar Cumhur 
başkanı adayı 
olması, yurt dışında 
da geniş yankı buldu. 
Dünyanın önde 
gelen basın kuru
luşları, Gül'ün bun
dan önceki adaylığın
da yaşananları 
hatırlatarak, 
Türkiye'de yeni bir 
krizin yaşanabileceği 
değerlendirmesinde 
bulundu.
BBC: “GÜL YENİDEN 
ADAY OLDU” 
Ingiliz yayın kuruluşu 
BBC, AKP'nin Cum 
hurbaşkanı adayı 
oyarak tekrar Gül'ü 
gösterdiğini belirtti. 
Haberde, Gül'ün da 
ha önce seçilememe
si nedeniyle erken 
seçime gidildiği ve 
seçim sonuçlarında 
AKP'nin ciddi bir 
çoğunluk elde etti 
kaydedildi.
Haberde Gül'ün 
üçüncü turda seçile 
bileceği vurgulandı. 
FT: “KRİZ '

PT
Jfc >

sLystar

TV

OLASILIĞI VAR” 
Financial Times 
gazetesi, Dışişleri 
Bakanı Abdullah 
Gül'ün tekrar Cum 
hurbaşkanı adayı 
olması nedeniyle 
Hükümet ile laik ve 
askeri elitler arasında 
yeni bir krizin yaşan
abileceği değerlendir 
meşinde bulundu. 
Gül'ün daha önce 
Nisan ayında aynı 
görev için aday oldu 
ğu hatırlatılan haber 
de, o dönemde Türki 
ye'nin en ciddi siyasi 
krizlerinden birini 
yaşadığı yorumu 
yapıldı. Haberde, 
Abdullah Gül'ün AKP

içinde oldukça popü 
ler isimlerden biri 
olduğu ifade edildi. 
TIMES: “GÜL'ÜN 
SEÇİLMESİ 
KESİN GİBİ”
Times gazetesi, Dış 
işleri Bakanı Gül'ün, 
AKP tarafından üç ay 
sonra yeniden Cum 
hurbaşkanı.adayı 
olarak gösterildiğine 
dikkat çektiği haberin 
de, Gül'ün bu kez 
seçilmesinin kesin 
gibi olduğu değer
lendirmesinde 
bulundu. Gül'ün 
İngiltere'de eğitim al 
dığı vurgulanan hab
erde, Gül'ün daha ön 
ce aday gösterilmesi

nin ardından Ordu' 
dan tehditler geldiği, 
binlerce kişinin de 
sokaklarda protesto 
gösterileri yaptığı 
vurgulandı. Gazete 
ayrıca AKP'nin Gül'ü 
tekrar aday gösterme 
sinin orduya açık bir 
mesaj olarak değer
lendirildiğini yazdı. 
NYT:“CUMHUR- 
B AŞK ANI SEÇTmI 
YENİDEN ÇATIŞMA
BAŞLATACAK" 
New York Times 
gazetesi ise Abdullah 
Gül’ün yeniden aday 
gösterilmesini “parti 
ve onun dindar takip 
çilerini Türkiye'nin 
laik kesimi ile bir koa 
lisyon noktasına taşı 
di” şeklinde değer
lendirdi. Haberde, 
“Bu ay mecliste ger 
çekleştirilecek olan 
ve bir kaç turu bulma 
sı beklenen oylama 
ile yapılacak seçim, 
ülkenin gidişatını, 
Islami orta sınıfın 
1923'ten beri Türk 
devletini kontrol 
eden laik kesimin 
karşısına çıkmak

Köşk için ilk tur 
20 Ağustos’ta

Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci 
pazar günü 24.00'te sone eriyor.

II

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN t
ceğe benziyor” değer 
lendirmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı 
adaylığı için 
başvuru süresi 
19 Ağustos Pazar 
günü sona eriyor. 
İlk tur oylama, 
20 Ağustos 
Pazartesi günü 
yapılacak. 
Yeni Meclis, 
ilk olarak Koksal 
Toptan'ı Başkan 
seçti, ardından da 
Başkanlık 
Divanı oluştu. 
Şimdi de gözler, 
son ayların en 
önemli gündem 
maddesi olan 
cumhurbaşkanı 
seçiminde. 
Meclis'te bu 
kez Türkiye'nin 
11'incİ 
Cumhurbaşkanı 
seçilecek. 
Adaylık için 10 
günlük başvuru 
süresi işlemeye 

1 devam ederken, 
başvurular için

, son gün 19 Ağustos. 
^Cumhurbaşkanı

seçiminin ilk turu, 
20 Ağustos 
pazartesi günü 
yapılacak.
İlk tur oylamadan 
sonuç alınamaması 
durumunda 
ikinci tur 24, 
üçüncü tur 28 
Ağustos, dördüncü 
tur da 1 Eylül'de 
gerçekleştirilecek. 
Cumhurbaşkanı 
seçiminin yapıla
bilmesi için 367 
milletvekilinin Genel 
Kurul'da bulunması 
gerekiyor.
Adaylardan birinin 
Cumhurbaşkanı 
seçilebilmesi için ilk 
iki turda 367, üçüncü 
turda 276 oy alması 
gerekiyor.
Üçüncü turda da 
cumhurbaşkanının 
seçilememesi duru
munda en çok oy 
alan iki aday için 
dördüncü ve son tur 
oylamaya geçilecek. 
■Bu turda da 276 oy 
aranacak.

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri Kadın vekillerin odası yan yana
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

. TAPU TAKIP İŞLERİ YAPILIR fe

AlSATILIKveKİRALIKlARINIZİCİNBİZİARAYINIZ I
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa
Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
—----------- ----------———;---------------------- -------______  fej.

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LU X DAİRE Denizfgören, 3+1,140 m2 |

Balıkpazarı‘nda.115 m2 2+1 Satılık Daire»
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devle'tilastanesi Alfj

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

23. Dönem parla 
mentosunda görev 
yapacak 50 kadın 
milletvekilinden 
7'sinin TBMM'deki 
odaları, çekilen 
kurayla yan yana 
düştü. TBMM 
Halkla İlişkiler 
A ve B bloklardaki 
40 bankoda, 
470 milletvekili 
odası bulunuyor. 
Milletvekilleri 
geçtiğimiz günlerde 
kura çekerek, 
odalarını belirlemişti. 
Kura sonucunda, 
Halkla İlişkiler 
■Binası B Blok 5. 
bankoda, kadın 
milletvekillerinin 
hakimiyeti oluştu. 
AKP'li Çağla 
Aktemur Ozyavuz, 
Selma Aliye Kavaf, 
Zeynep Dağı, Fatma 
Şahin ve Özlem

sK.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, KaskoDask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır, 

SEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:513 2474 Fax: 51410 21

Müftüoğlu, CHP'li 
Nesrin Baytok ve 
DTP’li Pervin 
Buldan'ın çalışma 
ofisleri 5. bankoda 
yer alıyor. DTP İğdır 
Milletvekili Pervin 
Buldan, bankoda . 
kendisi dışında 6 
kadın milletvekilinin 
bulunduğunu duy
duğunda çok sevin
diğini ancak henüz 
milletvekilleriyle 
tanışmadığını 
söyledi.

Odasına yerleşen 
ve çalışmalara 
başlayan CHP'li 
Baytok da henüz 
diğer milletvekil
leriyle tanışmadı. 
Kadın millet vekilinin 
bulunduğu bankonun 
erkek milletvekilleri 
ise AKP'li Avni 
Doğan, Muzaffer 
Baştopçu, CHP'li 
Eşref Erdem, 
DSP'li Ahmet Tan ve 
Bağımsız Milletvekili 
Hamit Geylani oldu.

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

^SAATTE TESLİM EDİLİR

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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Gelir İdaresi Başkanlığı 
600 personel alacak

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 
Gelir Uzman Yardımcılığı görevine sınavla 
600 personel alacak. Bakanlığın konuya 
ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin dünkü 
sayısında yayımlandı.
Buna göre, Gelir Uzman Yardımcılığı için 
istenilen şartlara uygun adaylar, 3 Eylül-21 
Eylül 2007 tarihleri arasında Maliye Bakan 
lığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merke 
zi'ne şahsen veya posta ile başvurabilecek. 
Sınav 27 Ekim 2007 tarihinde Ankara'da 
yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara 
sözlü sınav tarihi Ve yeri yazılı olarak 
bildirilecek.

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tescil olunan 
EX057757 sayılı ve 22.11.2006 tarihli beyan

namemiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
MİNA MADENCİLİK SAN. DIŞ. TİC. A.Ş.

ÇİZİYORUM
Barış Güler'in kaleminden

1 YAŞ

ini
KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım kimliğimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

EMRAH ÇELİK

kil 
ktar-

arını 
di.
ın 
u

KAYIP
16 ZJ 236 plakalı aracımın ruhsatını 

kaybettim. Hükümsüzdür.
SEVGÜLTUTAŞ

KİRALIK DAİRE

erekse 
ınlığın- 
P 
le
, hangi 
ine, 
killeri

ırtdışı 
lan mil*
her 
r har-

yurt 
hangi

ûşilere 
ırah

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE
Tel: 513 96 83 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR

ette
İ.COHIJ

TECRÜBELİ 
MOBİLYA USTASI 

ARANIYOR 
KİLİM MOBİLYA 

TEL: (0.224) 513 65 00

SATILIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
yazlık daire SATILIKTIR. 

K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21 
Diş Hekimi Özcan VURAL 

Cep : 0.536 817 21 05

ELEMANLAR ARANIYOR
TRAFİK 

MÜŞAVİRLİĞİNDEN 
ANLAYAN BAY VEYA 
BAYAN ELEMAN ve 
BAYAN SEKRETER 

ALINACAKTIR 

REYHANLAR A.Ş. 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ 
TEL : (0.224) 513 33 49
‘Gemlik Körfez’ internette

www-9emlikkorfezgazetesi.com

SATILIK DAİRE
Kafoğlu Apartmanı 

A Blokla 140 m2 3+1 
asansörlü, kaloriferli, 
3. Kat Daire satılıktır 

0 532 445 10 00

■■ IIIDIU
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 

Kürbaplan azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

9emlikkorfezgazetesi.com
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BİZİM ELLER ZAMANIN DURDUĞU YER : ■ ■

TİRİLYE Hazırlayan :
Ersoy SOYDAN

Doğa ve tarihin 
buluştuğu Tirilye'de 
yiz. Tirilye (doğru 
söylenişi Tirilya'dır) 
adının kökeniyle ilgili 
olarak bir çok söy
lence vardır. Tirilya 
sözcüğü, Yunanca'da 
burada bol'ca avlanan 
"barbunya balığı" 
anlamına gelir. 1963 
yılında adı Zeytinbağı 
olarak değiştirilse de, 
halk ısrarla Tirilye 
diyor. Hatta Belediye 
Meclisi kasabaya 
yeniden eski adının 
verilmesi için karar 
almış durumda.

1908 yılında 399 
Türk ve 3657 Rum'un 
yaşadığı Tirilye'de, 
1 cami ve 7 kilise var
mış. 20. yy başında 
Türklerle, Rumlar 
kardeşçe bir arada 
yaşıyormuş. Bunu laf 
olsun diye söylemiyo
rum. Gerçekten de 
barış içinde bir arada 
yaşadıklarını ve birbir
lerini çok sevdiklerini 
biliyoruz. Mübadele 
sırasında Rumları 
almaya gelen gemiye 
Tirilyeli Türkler de 
binmiş ve komşuları- 

i na Tekirdağ'a kadar 
। eşlik etmiş, ağlaşarak 
ı gemiden inmişler.

Mübadele onları bir
birinden koparmayı 
başaramamış, uzun 
y ’lar boyunca mektup 
taşmaya devam etmiş 
ler. Tirilyeli Rumlar, 
Halkidiki Yarımadası’n 
da Nea Triglia (Yeni 
Tirilye) kasabasını 
kurmuşlar. Yine 
Tirilye'den göç etmiş 
Rumların yaşadığı 
Raf*’ s kenti de 2000 
yılh . Tirilye'yi 
kardeş kent ilan etti. 
Tirilyeli Rumların 
torunları sıkça ata
larının evlerini 
görmeye geliyor ve 
büyük bir misafirper
verlikle ağırlanıyorlar.

Etrafı uçsuz bucak
sız zeytinliklerle kaplı 
olan Tirilye'de iki ya 
da üç katlı Rum 
evleriyle, tarihi yapılar 
mimari dokuyu oluş
turur. SİT alanı ilan 
edildiği için 2O.yüzyıl 
başındaki durumunu 
korumayı başarmıştır, 
yani zamanın durduğu 
yer neresidir diye 
soracak olursanız, 
işte orası Tirilye'dir. 
Adeta bir film plato
sunu andırması 
nedeniyle yapım
cıların gözdesi olan 
kasabada ‘Melekler 
Adası’ ve ‘Sev 
Kardeşim' gibi birkaç 
televizyon dizisi çekil
di. Bu nedenle birden
bire tanındı, kasabaya 
organize turlar düzen
lenmeye başlandı.

Bir çok vatan
daşımız gerek oto
büslerle, gerekse özel 
araçlarıyla dizilerin 
çekildiği mekanları 
görmek için kasabaya 
gitmeye başladılar. 
Oyuncuların gittiği 
berberi, yattığı yatağı 
merak edip tavaf eden 
vatandaşlarımız, 
maalesef tarihi yapı 
lan görmeden kasa 
badan ayrılıyorlar.

Tirilye trajikomik bir 
olaya da ev sahipliği 
yapıyor.

Mübadeleden sonra 
Tirilye'deki kilise ve 
manastırların tümü 
özel mülkiyete geçmiş 
ti.

Mal sahipleri yasal 
bir engel bulunmadığı 
için Bizans dönemine 
tarihlenen kiliseleri 
satışa çıkardı.

Duyduğuma göre 
Yunanistan'dan 
kiliseleri ücretsiz 
onarma teklifi gelmiş, 
ancak öncelikle eser
lerin kamulaştırılma 
sini şart koşmuşlar. 
Düşünün bizim

topraklarımızda bulu
nan tarihi yapıları baş 
ka bir ülke onarmak 
istiyor, bizimkiler ise 
satışına seyirci kalı 
yor.

Yalnız Tirilye'dekiler 
değil, komşu köy 
Kumyaka'daki (Siği) 
kilisede satışa çıkarıl 
dı. Mal sahibi kiliseyi 
sanatsever bir müş
teriye 400 bin dolara 
satmak istiyormuş. 
8.yy yapısı bir tarihi 
eser dünyanın nere 
sinde satılabilir ve 
nasıl kimse tepki 
göstermez. 
Anlamakta güçlük 
çekiyorum.

Tirilye sahip olduğu 
tarihi yapılar ve evler 
nedeniyle adeta bir 
açık hava müzesi 
gibidir. Örneğin Fatih 
Camisi, Bursa çevre 
sinde özgün yapısını 
korumuş en eski 
Bizans yapısıdır. 
Orijinal adı Hagios 
Stephanos olan yapı, 
Tirilye'nin fethinden 
sonra camiye 
çevrilmiş. Son olarak 
2005 yılında restore 
edilen kubbeli yapı 
camiye çevrilirken, 
batı cephesi bir 
duvarla kapatılarak, 
girişi güneye alınmış 
ve minare eklenmiştir. 
Caminin yanındaki Os 
manii dönemi hamamı 
ise günümüzde kul

lanılmıyor.
ikinci Bizans yapısı 

Panagia Pantobalissa 
Kilisesidir. 8.yy'a 
tarihlenen yapı dış 
cephesindeki destek 
payandaları nedeniyle 
halk arasında Kemerli 
Kilise olarak adlan 
dinliyor. Kilisenin 
duvarlarıyla, kubbesi 
sağlam durumda. 
Ancak batı cephesinin 
üst örtüsüyle, batı 
haç kolunun tonozu 
yıkılmıştır. Kilisenin 
duvarlarını süsleyen 
freskler son derece 
kötü durumdadır. Halk 
arasında dünyada du 
varlarına resim ya 
pılan ilk kilisenin 
burası olduğuna 
inanılır. Ancak bu 
doğru değildir, zira 
çok daha önceki yıl
larda freskoyla 
süslenmiş kiliselerin 
olduğu bilinir.

Tirilye'nin siluetinde
ki en belirgin unsur 
lardan biri de Taş 
Mektep'tir. Şimdilerde 
bir viraneye dönüşen 
Rum okulunda eski 
Kıbrıs cumhurbaşkanı 
Başpiskopos Maka 
rios'ta okumuş. 1988 
yılına kadar ilk ve or 
taokul olarak kul
lanılan bina Uludağ 
Üniversitesi tarafın
dan onarılıyor.

Okulun yanında 
Dündar Evi olarak bili

nen Hagios loannes 
Rum Kilisesi var. 
19.yy yapısı kilisenin 
üç katlı batı cephesi 
konut olarak kul
lanılıyor. Ancak kilise 
yıkılmış, yalnızca dört 
duvarı kalmıştır. 
Kiliseyi 650.000 YTL 
'ye satmaya çalışan 
emlakçı internette yer 
alan açıklamalarında 
yapının tapuda ev 
olarak geçtiğini ve 
alıcının restorasyon 
yaparak kiliseyi kul
lanabileceğini yazmış.

Kasabadaki bir diğer 
kilise ise halk arasın
da yemekhane olarak 
adlandırılan Hagios 
Basileos Rum 
Kilisesidir.
Günümüzde düğün 
salonu olarak kul
lanılan yapının’içinde 
ya da dışında kilise 
olduğunu hatırlatacak 
bir iz yok.

Tirilye'nin dışında da 
geçmişi Bizans'a 
uzandığı bilinen üç 
manastırın kalıntısı 
bulunuyor. Bunlardan 
ilki kasabanın çıkışın
da Eşkel köyü yolu 
üzerindeki Hagios 
Sergios Manastırı.
İlk olarak 8.yy'da 

kurulduğu bilinen ve 
çiftlik olarak kul
lanılan manastırın yal
nızca duvarlarıyla, 
görkemli giriş kapısı 
günümüze ulaşmış.

İkinci manastır kalın
tısı ise kasabanın yak
laşık 5 km. uzağında. 
Karayoluyla gitme 
şansı pek yok, zira 
herhangi bir tabela 
olmadığı için bulma 
şansınız zayıf. Halk 
arasında da Ayanı 
Çiftliği olarak bilinen 
manastıra denizden 
gitmek daha mantıklı. 
Ancak görmek için 
sahiplerinden izin 
almak gerekiyor.

709 yılında kurul

duğu ve 1922 yılına 
kadar faaliyet göster- ’ 
diği bilinen Hagios 
loannes Theologos 
(Pelekete) Manas » 
tırının günümüze 
yıkılmış kilisesi ve 
duvar kalıntıları 
ulaşmış.

Üçüncü manastır 
kalıntısı ise halk 
arasında Aya Sotiri 
olarak adlandırılan 
mevkideki Batheos 
Rhyakos Soteros 
Manastırıdır.
Büyük ölçüde 
yıkılmış durumda 
olan manastırın 
bazı binaları mülk 
sahibi tarafından 
barınak olarak 
kullanılıyor.

Kasabanın zeytini 
ve zeytinyağı çok 
ünlü. Bursa yöresine 
özgü bir hamur işi 
olan cevizli lokumun
da tadına bak
malısınız.

Bunun için 180 yıldır 
yalnızca sabahları 
açık olan simitçi fırını
na uğramanız gereki 
yor. Tirilye'de kala
bileceğiz birkaç 
hesaplı otel ve 
pansiyonda var.

Deniz kıyısındaki 
balık lokantalarında 
Armutlu'nun ışıklarını 
seyrederek bir akşam 
geçirmenizi ve Tiril 
ye'nin çiçeklerle dolu fcı 
sokaklarında mutlaka 
dolaşıp tarihi keşfet 
menizi öneriyorum.

TRİLYE’YE
NASIL GİDİLİR?
En hızlı ulaşım yolu 

Yenikapı'dan kalkan 
feribotla Güzelyalı'ya 
gidip oradan minibüs 
lerle Mudanya'ya 
oradan da Tirilye'ye 
(Zeytinbağı) gitmek. 
Diğer yönlerden 
gelenler ise 
Bursa'dan kalkan oto- ' 
büslere binebilirler.

Haftaya : ŞİRİNCE

I
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Çetinavcı; “Bursa'nın su sıkıntısı yok”
BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinav 
cı, Bursa'nın su 
meselesi bulun
madığını, barajların 
su tutmamasının 
söz konusu 
olmadığını söyledi. 
Vali Vekili Gazi 
Kaya başkanlığında 
toplanan İl 
Koordinasyon 
Kurulu, Bursa'da 
yılın ilk altı ayında 
yapılan yatırımları 
değerlendirdi.
Projelere 2007 yılında 
598 milyon 688 bin 
YTL ödenek ayrıldığı 
bildirilirken, 2007 
yılının ilk altı aylık 
döneminde 134 
milyon 335 bin YTL 
para harcandığı 
açıklandı. 2006 yılı 
içerisindeki projelerin 
fiziki gerçekleşmele 
rinin yüzde 51, 2007 
yılında ise yüzde 63 
olduğu kaydedildi. 
2007 yılının ilk altı 
ayı itibariyle 172

projenin bittiği ve 
275 projenin de 
devam ettiği ifade 
edildi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'niri 
çalışmaları ile 
ilgili bilgiler 
veren Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak, Bursarây

B etabının yıl sonuna 
kadar bitirileceğini 
belirterek, öz kaynak 
yatırımlarının 400 
milyon YTL olduğunu 
ifade etti.
Kentsel Trafik 
Yönlendirme Proje 
si'nin 2008 yılında 
başlayacağını vurgu
layan Konçak, "İlk 
başta 75 kavşak

merkezi sisteme bağ 
lanarak akıllı trafik 
programı ile trafiği 
yönlendirecek. Hal 
bağlantı yolu inşaatı, 
köprünün tamamlan
ması ile bitmiş ola
cak. Yeni hal yıl so 
nuna kadar bitirile
cek. E-belediye uygu
lamalı yazılım prog 
ramı yenilenerek, 
2008 yılında faaliyete 
geçmesi planlanıyor. 
Küçük sanayi kavşağı 
ay sonunda hizmete 
girecek. Santral Garaj 
projesi çalışmaları 
süratle aevam ediyor. 
Kent Meydanı yıl 0 
sonuna kadar 
hizmete girecek" 
dedi.
"BURSA'NIN SU 
SIKINTISI YOK" 
Bursa Su ve Kanali c 
zasyon İşletmesi 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, Bursa'ya 
verilen suların 186 
bin metreküpünün 
barajlardan, 75 bin

metreküpünün yer 
altı kaynaklarından, 
15 bin metre 
küpünün 
akarsulardan * 
geldiğini dile getirdi. 
Bursa'nın su 
kaynağı olan 
Doğancı barajından 
hiç su gelmediği - 
düşünüldüğünde, 
Bursa'nın 77 günlük 
su rezervinin 
olduğunu hatırlatan^ 
Çetinavcı, "Yer altı I 
su kaynaklarının 
miktarını bile 
göz önüne alsak, 
Bursa'nın su 
sıkıntısı olmayacak. 
Barajlarımızın 
durumları çok iyb^ 
Bursa’daki bara
jlarımızın su birik
tirmeme yapısı 
gibi bir mesele 
olmadığını söylemek 
istiyorum. Nilüfer 
barajı 2020 yılına 
kadar Bursa'nın su 
ihtiyacını karşılaya
caktır. Son 10 yılda

abone sayısı artıyor 
ve su tüketimi 
azalıyor" diye 
konuştu.
Çetinavcı, 
AKP Bursa 
Milletvekili 
Mehmet Tunçak'ın, 
Uludağ'a arıtma tesisi 
kurulmasıyla ilgili 
sorusu üzerine, 
"Uludağ'da 
kurulabilecek bir 
arıtma tesisinin bazı 
tehlikeleri var. 
Oradaki atık suları 
kollektör ile şehir 
merkezine getirip 
mevcut arıtma tesis-? 
lerine ulaştıracağız" 
şeklinde konuştu. 
Toplantıya, Bursa 
milletvekilleri 
Mehmet Tunçak, 
Ali Kul, Ali Koyuncu, 
İsmet Büyükataman, 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin'in yanı 
sıra kamu kurum ve 
kuruluşlarının 
yetkilileri katıldı.

Gemlik KBrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Jpenılik Kortef internette www.gemlikkorfezgazetesi.comj

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

rrilye'dekl 
ve sokak* 

dörüntüler

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

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

TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

■
*

İŞilÇıMU^
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Bursaspor’dan Galatasaray 
taraftarına 800 bilet

Bursaspor Kulubü 
Başkanı Ali Karasu, 
Pazar günü kendi 
sahalarında oynaya
cakları Galatasaray 
maçında konuk takım 
taraftarına 800 bilet 
ayrıldığını söyledi. 
Karasu, ayrıca 
Yeşil-beyazlı 
taraftarlardan 
Galatasaray maçında 
futbolculara ve 
teknik heyete pozitif 
destek vermelerini 
istedi.
Yeşil-beyazlı kulübün 
resmi internet 
sitesine açıklamalar
da bulunan 
Başkan Ali Karasu, 
Pazar günü kendi 
sahalarında 
oynayacakları 
Galatasaray maçında 
konuk takım 
taraftarına 800 
bilet ayrıldığını 
söyleyerek, misafir 
tribünün kapa
sitesinin yüzde 5'lik

Beşiktaş ‘Devler Ligi’ yolunda
Beşiktaş, İsviçre'nin 
FC Zürih takımıyla 
bugün yapacağı 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi 3. ön eleme turu 
ilk maçıyla birlikte, 
Avrupa kupalarında 
119. karşılaşmasına 
çıkacak.
Beşiktaş, turu geç 
mesi durumunda 
"Devler Ligi"nde 
mücad e etme hakkı 
kazanacak.
Kartal'ın Avrupa 
Karnesi
Siyah-beyazlılar, 1959 
yılında başlayan Avru 
pa kupaları serüvenin 
de Türkiye'yi 14 kez 
Avrupa Şampiyon 
Kulüpler Kupası ve 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi, 7 kez Avrupa 
Kupa Galipleri 
Kupası, 10 kez de 
UEFA Kupası'nda 
temsil etti.
"Kara Kartallar", 
bugüne kadar Avrupa 
kupalarında yaptığı 
toplam 118 maçta, 37 
galibiyet, 55 yenilgi, 
26 da beraberlik aldı. 

T M A “SUYUNU B0§A 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

kontenjan ile sınırlı 
olduğunu belirtti. 
Denizlispor karşısın
da alınan beraber
liğin ardından 
Galatasaray maçının 
öneminin daha 
da arttığının altını 
çizen Başkan 
Karasu, "Evimizde 
oynayacağımız 
ilk maç olan 
Galatasaray 
karşılaşmasında 
taraftarlarımızın 
takımımıza ve teknik 
heyetimize pozitif 
yönde destek 
olmalarını bekliyo
rum. İnanıyorum 
ki, Türkiye'nin 
en iyisi olan 
taraftarımızın fair- 
play çerçevesinde 
coşkulu tezahüratları 
ile birlikte sahadan 
galip ayrılan taraf 
Bursaspor olacaktır. 
Ayrıca Galatasaray 
maçında misafir 
tribünün kapasitesi

Avrupa'da bugüne 
dek rakip fileleri 
toplam 138 kez hava
landıran Beşiktaş, 
kalesinde ise 178 gol 
gördü.
Hükmen Galibiyetler 
Beşiktaş'ın, bu arada 
değerlendirmeye alın
mayan, Avrupa 
kupalarında hükmen 
galibiyetleri de 
bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, 
Avrupa Şampiyon 
Kulüpler Kupası'nda 
1958-59 sezonunda 
Yunanistan'ın 
Olympiakos, 1986-87 
sezonunda da Kıbrıs 
Rum Kesimi'nin 
Apoel takımlarının 
sahaya çıkmamaları 

yüzde 5 ile sınırlı 
kalacaktır" diye 
konuştu.
Bursaspor yönetimi, 
Galatasaray maçı 
bilet fiyatlarını VIP 
tribünü 150 YTL, 
kapalı A-B-C tribünü 
100 YTL, maraton ve 
yeni maraton 30 YTL, 
kapalı kale arkası 
tribünü 20 YTL, açık 
kale arkası tribünü 
10 YTL, misafir 
tribünü 10 YTL 
olarak açıkladı.
Biletlerin 
17 Ağustos Cuma 
günü 10.00-17.30 
saatleri, 18 Ağustos 
Cumartesi günü 
10.00-17.30 saatleri 
arasında stat 
gişelerinden satıla
cağı belirtildi. Misafir 
tribünü biletlerinin 
ise maç günü 
saat 10.00'da stat 
gişelerinde satışa 
çıkarılacağı 
açıklandı.

üzerine hükmen galip 
ilan edilerek, tur 
atlamıştı.
En Farklı Skorlu 
Galibiyet ve Yenilgi 
Beşiktaş, Avrupa 
kupalarında en farklı 
skorlu galibiyetini 5-0 
ile 2002-2003 sezo
nunda aldı.
Siyah-beyazlılar, 
UEFA Kupası 1. tur 
rövanş maçında 
deplasmanda Bosna- 
Hersek'in Sarajevo 
takımını 5-0 yendi. 
Beşiktaş, Avrupa 
kupalarındaki en 
farklı skorlu yenilgisi
ni ise 2000-2001 
sezonunda Avrupa 
Şampiyonlar Ligi'nde 
aldı.

Altılı ganyan 18.171,61 YTL 
ikramiye verdi

Bursa'da dün koşu
lan at yarışları sonu
cunda altılı ganyan 
18.171,61 YTL 
ikramiye verdi.
Türkiye Jokey 
Kulübü'nden 
yapılan açıklamaya

Fenerbahçe’de hedef yine devler ligi
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi 3. Ön Eleme 
Turu'nda bugün 
Belçika'nın Ander 
lecht takımıyla 
karşılaşacak 
Fenerbahçe, 5. kez 
"Devler Ligi"ne katıl
mayı hedefliyor. 
Avrupa arenasında 
bugüne dek 4 kez 
Şampiyonlar Ligi'nde 
yer alan sarı-lacivert 
liler, geçen sezon 
kapısından döndüğü 
"Devler Ligi" hede
fine bu sezon bir kez 
daha ulaşmak istiyor. 
1996-1997, 2001- 
2002, 2004-2005 ve 
2005-2006 sezon
larında Şampiyonlar 
Ligi'nde mücadele 
eden Fenerbahçe, 
2002-2003 ve 2006- 
2007 sezonlarında 
olmak üzere 2 kez ön 
eleme turunu geçe 
mediği için lige 
katılamadı.
Fenerbahçe'nin 
Şampiyonlar Ligi 
Serüveni
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi'nde ilk kez yer 
aldığı 1996-1997 
sezonunda ön eleme 
turunda İsrail'in 
Maccabi Tel-Aviv 
takımını geçen sarı- 
lacivertliler, 1. turda 
yer aldığı (C) grubu 
nu 7 puanla 3. sırada

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİINEMASI

Filmin Adı
SHREK 3 
BEN SANA SÖYLEMİŞTİM 14.15-20.30

ABONE OLDUNUZ MU? *
OKUYUN - OKUTUN ABONE OLUN

göre, altılı ganyan 
7, 4, 1, 5, 5, 10 
şeklinde sonuçlandı. 
Bu arada 4, 1, 5, 5, 
10 şeklinde 
sonuçlanan beşli 
ganyan 951,12 YTL, 
1, 5, 5, 10 biçiminde

tamamladı. 
2001-2002 sezonun
da İskoçya'nın 
Glasgovv Rangers 
takımını 3. ön eleme 
turunda geçmesini 
bilen sarı-lacivertlil- 
er, "Devler Ligi"nde 
1. turda yer aldığı (F) 
grubunu puansız, 
son sırada bitirdi. 
2002-2003 sezonun
da 3. ön eleme turun
da Hollanda'nın 
Feyenoord takımıyla 
eşleşen Fenerbahçe, 
iki maçta da rakibine 
yenilince yoluna 
UEFA Kupası'nda 
devam etti.
Sarı-lacivertliler, 
2004-2005 ve 2005- 
2006 sezonlarında 
Şampiyonlar 
Ligi'ne doğrudan 

(Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Seanslar

12.00 ■ 14.15 ■ 16.15

sonuçlanan 
dörtlü ganyan 
62,78 YTL ve 
5, 5, 10 şeklinde 
sonuçlanan 
üçlü ganyan

da 6,76 YTL 
ikramiye verdi 

katıldı. 
2004-2005'de 
1. turda (D) 
grubunu9 puanla 
3. bitiren 
Fenerbahçe, 
Avrupa kupaları 
mücadelesini 
UEFA Kupası'nda 
sürdürdü.
2005-2006 sezonun
da 1. turda yer 
aldığı (E) grubunu 
4 puanla son 
sırada tamamlayan 
sarı-lacivertliler, 
son olarak geçen 
sezon 3. Ön 
Eleme Turu'nda 
Ukrayna'nın 
Dinamo Kiev 
takımı karşısında 
elenmekten 
kurtulamadı ve 
lige katılamadı.

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetes i. c o m

http://www.gemlikkorfezgazetes
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Az yemek de şişmanlatıyor
Çok yemek yiyerek 
alınan fazla enerjinin 
yakılamaması 
şişmanlamaya 
yol açarken, 
günlük enerjinin 
altında kalori alıp, 
az yemek de 
şişmanlatıyor. 
Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Zerrin 
Aydın, vücudun ener
jiye ihtiyacı olduğunu 
belirterek, "Günde 
2 bin kalori alması 
gereken bir kişi, 
bin 400 kalori alıyor
sa, vücüt az enerji 
almâya alışıyor. 
Sadece 1-2 gün2 bin 
kalori bile alsa 
zamanla kilo artışı 
Oluyor. O zaman da . 
su içsem yarıyor 
diyorlar. Aslında 
sebebi az kaloriyle 
yaşamaya 
alışmak" dedi. 
Az kalori almanın 
metabolizma hızının . 
da düşmesine neden 
olduğunu hatırlatan 
Aydın, bir enerji den
gesizliği ortaya çık
tığını, pazartesi 
diyete başlayanların 
kilo dengesi en çok 

bozülan kişiler 
arasında yer aldığını 
ifade etti.
Kiloyu: korumanın bir 
matematik hesabı 
olduğuna temas eden 
Zerrin Aydın, kısır 
döngünün aynı 
kaloride kalmayı

başarmakla ve 
egzersizle kırılacağını 
anlatarak şunları 
söyledi: 
"Pazartesi diyeti 
sakıncalı. Pazartesi 
diyete başlayan bir 
kişi, ilk gün bin 100 
kalori alıyor. Ancak 
salı ve çarşamba 
günleri arkadaşlarıyla 
dışarı çıkıyor. Kek ya 
da pastaya dayana
mayıp yiyor, aldığı 
kalori 2 bini buluyor. 
Ertesi gün yine bin 
100 kalori alıyor, bir 
sonraki gün dışarı 
çıkıyor, bin 500 kalori 
ahyor. Bu dengesiz 
kalori alımı da 

vücudun şaşırmasına 
neden oluyor.
Amaç zayıflamak 
oluyor ama aslında 
kilo alınıyor." 
KİLOYA HEP 
DİKKAT ETMEK DE 
ŞİŞMANLATIYOR 
Sadece diyet yapan

ların değil, hep kilo
suna dikkat etmek 
için düşük kalori 
alanların da kilo 
aldığını vurgulayan 
Aydın, "Bir gün âz 
2 gün çok yiyorlar. 
Oysa her gün 2 
bin kalori alsalar ve 
düzenli egzersiz yap
maya özen göstersel
er, kilo da almayacak
lar. Zayıflamak 
uğruna yarı aç 
yaşayanlara, sağlıklı 
beslenme programı 
hazırlanması gerekir. 
Kilo vermek isteyen
lere sevmedikleri 
yiyeceklerden oluşan 
bir beslenme progra 
minin sunulmaması 
gerekiyor. Kişilerin 
yeme alışkanlık
larının, dışarıda 
yemek yiyip yemedik
lerinin, tatlı alışkan
lıklarının ve egzersiz 
durumlarının da 
araştırılması önemli.

Kas ve su kaybına 
heden olmayan, 
yağdan kilo vermeyi 
hedefleyen bir 
program hazırlıyoruz" 
diye konuştu. . 
ZAYIFLAMAK 
DEĞİL KORUMAK 
ZOR 
Artık kilo vermek 
kadar kiloyu koru
manın da önemli 
olduğuna işaret eden 
Aydın, "Hiç zayıflama 
diyeti uygulamamış 
kişilerin kilo vermesi 
daha kolay. Ama 
hayatını sürekli 
zayıflama diyeti 
uygulayarak geçiren 
kişilerin, metaboliz
maları yavaşladığı 
için kilo vermeleri 
sırasında vücut 
büyük bir direnç gös
teriyor. Bu direnci 
kırmak da çok zor 
oluyor. Bu nedenle 
verilen kiloları koru
mak da, en az vermek 
kadar emek istiyor. 
Zayıflama programı 
bitip de koruma prog 
ramına geçildiğinde, 
her 15 günde bir yağ, 
kas ve su ölçümü 
yapılıyor. Programı 
uygulayan kişilerden 
yediklerini ve yaptık
ları kaçamakları yaz
maları isteniyor. Kilo 
belli bir dengeye otü- 
rünca da belli bir kal o 
riyle devam etmeleri 
sağlanıyor" 
diye konuştu.

Diş fırçalamak disetlerini 
güçlendiriyor

W ■;
W ■

Diş fırçalarken 
hücrelerin zarar 
görmesinin dişetinin 
sağlıklı kalmasına 
yardımcı olabileceği 
belirtildi.
ABD'deki Georgia 
Tıp Fakültesinden 
bilimadâmları diş 
fırçasındaki kılların 
dişetleri ve diller 
üzerindeki epitelyal 
hücrelerde delikler 
oluşturduğu 
bildirildi.
Araştırmacılar 
yaptıkları deneyde, 
öncelikle farelerin 
kan dolaşımına flo- 
rasan bir boya 
maddesi enjekte etti. 
Ardından farelerin 
dişleri, dişetleri ve 
dilleri fırçalandı.
‘Fırçalamanın ardın
dan hücrelerin içine 
ilerleyen kalsiyu
mun, deliklerin 

kapanması için iç 
dokuyu faaliyete 
geçirdiği gözlendi. 
Bu onarım işleminin 
birkaç saniye 
sürdüğü kaydedildi. 
Araştırmayla ilgili 
bilgi veren hücre 
biyoloğu Dr. 
Paul L. McNeil, 
diş fırçalamanın 
bakterileri yok ettiği
ni vurgulayarak, 
"Ancak diş fırçala
manın başka olumlu 
etkileri de olduğunu 
düşünüyoruz. Kaslar 
gibi, vücudumuzdaki 
birçok doku 
mekanik strese dana 
güçlenerek karşılık 
verir. Bizler d.e dişet
lerinin bu mekanik 
strese daha kalın
laşarak ve daha 
sağlıklı hale gelerek 
cevap verdiğini 
düşünüyoruz" dedi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 5İ3 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Ööl.Şef. 513 12 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. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm 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

I
IVIV 1

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

I
I

I

i Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 51310 53
C.SavçıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1

K

B

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSKHastanesi 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
SuAnza Yalnyz185

E TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANEj
15 Ağustos 2007 Çarşamba 

ÖZLEM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 119 

Tel: 512 02 23 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2828 

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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Anası rufları, 1.2.3, ncü sınıflar haftada 6 Saat
4.5.6.7 sınıflar haftada 8 Saat

2007-2008 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

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 11 der, başarır..

ANASINIFI
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF
8. SINIF

3.750 YTL
4.400 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL
5.250 YTL

Deheyimli 
kadromuz ve 

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sîzlere en yakın 
Özel okuluz 

Tel: 513 50 84
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 

web : www.aykentilkogr0tim.k12.tr

BursalI öğrenciler Zemplen Uluslararası 
Halk Oyunları Festivali’ne gitti

16-21 Ağustos tarih
lerinde Macaristan'ın 
Repnin şehrinde 
yapılacak festivale 
katılmak üzere 
Atatürk İlköğretim 
Okulu'ndan 9, Hoca 
Ahmet Yesevi 
İlköğretim

Kuraklığa karşı akıllı bulut
Hacettepe Üniversite
si Çevre Mühendis 
liği Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Cemal 
Saydam, "Akıllı Bulut 
Yöntemi" projesinin 
uygulamaya konul
masıyla barajları yağ
mur ve kar suyuyla 
doldur .ileceğini 
iddia etti. Saydam, 
yaklaşık 15 yıldır pro 
je üzerinde çalıştığını 
söyledi.
Bulutların içinde 
buhar ve kristal buz 
parçacıklarının bulun 
duğunu anlatan 
Saydam, buz parça

Küresel ısınma kenelerin artmasına neden oluyor
Tokat Gaziosman 
paşa Üniversitesi'nde 
keneler üzerinde 
moleküler çalışmalar 
yürüten Doç. Dr. 
Şaban Tekin, küresel 
ısınmanın bütün 
eklem bacaklılar gibi 
kenelerin de 
popülasyonlarının 
artmasına sebep 
olduğunu söyledi. 
Dünyada yaşanan 
küresel ısınma 
nedeniyle aşırı sıcak
lıklar birçok havyan 
üzerinde olumsuz 
sonuçlara neden 
olurken, eklem 
bacaklı böceklerin,

Okulu'ndan 
2 öğrenci 
Afyonkarahisar'dan 
dün hareket etti. 
Daha önce 
Macaristan'a 
seyahat «ettiklerini 
ve bunun üzerine 
festivale katılmaları

cıklarının büyük- 
lüğünün yağmur ve 
kar yağışını belirle 
diğini kaydetti. "Buz 
parçacıkları büyükse 
yaz aylarında yağ
mur, kış aylarında ise 
kar yağışı meydana 
gelir" diye konuşan 
Saydam, bulutlara 
dışarıdan müdahale 
ederek buz kristal
lerinin sayısını artıra
bileceğini ve büyüme 
sini sağlayabileceğini 
bildirdi. Saydam, pro
jenin, yapay deney
lerinin başarılı 
olduğunu söyledi.

kenelerin ise çoğal
masına yardımcı 
olduğu bildirildi 
Yaşanan aşırı sıcak
larda kenelerin kendi
lerini kuraklık nedeni 
ile çatlayan toprak
ların yarıklarına, 
yaprak altlarına ve 
hayvan pisliklerine 
gizlenerek koruduğu 
kaydedildi. Doç. Dr. 
Şaban Tekin, 45 
derece kadar çıkan 
sıcaklıklarda kene 
lerin rahatlıkla yaşa
bileceğine dikkat çe 
kerek, "Çok yüksek 
sıcaklıklar keneyi öl 
dürebilir. Ama kene , 

için davet aldıklarını 
belirten 
Afyonkarahisar 
Kocatepe 
Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu 
öğretim görevlisi 
Hüseyin Can

’AB'YE BAŞVURDUK' 
Sahra tozlarının bulut 
içinde yağmuru nasıl 
tetiklediğini ispatladı 
ğını, ancak her sahra 
tozunun yağmura 
neden olmadığını 
vurgulayan Saydam, 
"Hangi sahra tozu
nun yağmura neden 
olduğunu belirledik. 
Güney Tunus'tan 
sahra toprağı aldık" 
dedi. Saydam, pro
jenin nasıl işlediğini 
şöyle anlattı:
"Bulut tohumlamasın 
da, bulut partikülleri 
nin büyümesine ne 

ler özellikle topraklar
daki yarıklar, hayvan 
pislikleri arasına, yap 
rak altlarına sakla
narak aşırı sıcaklarda 
kendini koruyabiliyor. 
Soğuk havalarda 
hayvan barınakları, 
toprak altına girerek 
kendini gizleyebiliyor. 
Yapılan çalışmalara 
aşırı soğuklarda eksi 
20 ve üzerinde 
toprağın belli bir 
derinliğinin donması 
sonrası keneler ve 
yumurtaları rahatlıkla 
ölüyor. Rusların yap
tığı bir çalışma bazı 
yıllarda KKKA hasta 

Kay, "Festivale 
6 ülke katılacak. 
Festivale, 
Türkiye'den 
Afyonkarahisar'ın 
yanı sıra Ankara ve 
Bursa'dan da öğren
ciler katılacak" 
dedi.

den olan buz 
kristali yöntemi 
kullanılıyor.
Bulutun bir parçası 
nın aşırı soğumuş 
olması gerekiyor. 
Sahra tozu tohumları, 
uygun nem ve sıcak
lıktaki bulutun içine, 
uçakla ulaşılarak 
bırakılıyor.
Tohumların 
bırakılmasından yak
laşık yarım saat 
sonra yağış başlıyor. 
Tohumlama, özellikle 
uygun sıcaklık 
açısından kış 
aylarında yapılmalı." 

lığındaki azalmaların 
o yıllarda kışın çok 
sert geçmesi ve top 
râğın donmasıyla ala 
kalı olduğunu göster
miştin Dolayısıyla 
aşırı soğuklar ve top 
rağın donması kene 
lerin sayısını azaltan 
faktörlerden bindir. 
Ülkemizde son yıllar
da kış mevsimi aşrı 
soğuk geçmediği 
için Karadeniz, 
Doğu Karadeniz 
bölgesinde başta 
olmak üzere 
kene popülas- 
yonun arttığını 
söyleyebiliriz" dedi

OKS’de boş 
kontenjanlar 
belli olacak

Milli Eğitim Bakan 
lığı (MEB) Eğitim 
Teknolojileri 
(EĞİTEK) Genel 
Müdürü Nizami 
Aktürk, Ortaöğretim 
Kurumlan Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı 
(OKS) birinci yer
leştirme sonuçlarına 
göre okullara kayıt
ların bugün sona 
ereceğini belirterek, 
"Boş kontenjanlar 
19 Ağustos 2007 ta 
rihinde ilan edilecek. 
İkinci yerleştirme 
için 20-24 Ağustos 
2007 tarihleri arasın
da başvurular alı
nacaktır. Herhangi 
bir okula kayıt hakkı 
kazanmış olsun veya 
olmasın bu yerleştir 
meye girmek isteyen 
tüm adayların mezün 
oldukları ilköğretim 
okuluna başvurma 
lan zorunludur, aksi 
takdirde bu yerleş 
tirmede yer alamaya
caklardır" dedi. 
Aktürk, 20-24 Ağus 
tos 2007 tarihleri 
arasında yapılacak 
ikinci yerleştirmeye, 
birinci yerleştirme 
sonucuna göre 
kesin kayıt hakkı 
kazandığı halde kay
dını yaptırmamış 
olanların, birinci yer
leştirme sonucu ke 
sin kayıt hakkı kaza 
nıp kaydını yaptıran
ların, birinci yerleştir 
me sonucu kesin ka 
yit hakkı kazanıp, 
kay dini yaptırdığı 
halde kaydını geri 
alanların, birinci yer
leştirme sonucu 
OKS-TM veya OKS- 
MF puan türlerinden 
160 ve üstü puan 

alıp herhangi bir 
okula yerleşemeyen 
adayların başvura
bileceklerini belirtti. 
Aktürk "Birinci yer- J 
leştirme sonucu her- | 
hangi bir tercihini 
kazanamayan aday
ların ikinci yerleştir 
me için başvuru yap
malarına gerek var 
mı? Yoksa bu du 
rumdaki adaylar oto 
matik olarak ikinci i 
yerleştirmeye dahil 
edilecekler mi?" 
sofusuna, "Birinci 
yerleştirme sonucu 1 
herhangi bit tercihini 
ister kazanmış ol 
sun, isterse kazan- | 
mamış ölsün, ikinci | 
yerleştirmece katıl
mak isteyen tüm 
adaylar başvuru 
yapmak zofundadır- 11 
lar" diye yanıt verdi. 1 
Tüm adayların 
tercihlerinin
11-28 Temnluz
2007 tarihleri 
arasında, eh fazla I 
20 adfet ve Sadece fll 
bir kere olmak üzere 
alındığını hatırlatan I 
Aktürk, "Adaylar 
ikinci yerleştirmeye il 
başvurmaldrı duru- ■ 
munda daha önce | 
yaptıkları tercihler ^1 
dikkate alınarak yer- I 
leştirme işlbmine I 
tabi tutulacaklardır" 
diye konuştu.
Aktürk, ikihci yer- '« 
(eştirmeye başvuran 
adayların, birinci 
yerleştirme sonucu 
kazandıklar1! hak
larını kaybedecek- « 
lerini ve sadece 
ikinci yerleştirme 
sonucuna göre 
hareket edebilecek- . 
lerini de belirtti.

http://www.aykentilkogr0tim.k12.tr
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G E M L İK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

B€YHANLAR OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

TÜM GEMLİK’LİLERİN 
HİZMETİNE GİRMİŞTİR. 

İbrahim Akıt Cad. 
Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

TEL: 0.224 513 33 49 
FAX: 0.224 513 33 50
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Ekim ayın 
sonuna kadar yetecek içme suyunun olduğunu söyledi 

Büyükşehir, susuzluğa 
karşı 'B Planı’nı başlattı
V Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Bursa’da hiç yağış olmaması 
halinde bile Ekim ayı sonuna kadar yetecek 
içme sularının bulunduğunu belirterek, 250 
bin metreküplük kapasiteden daha fazla bir 
rezervle susuzluğa karşı B planlarının hazır 
olduğunu söyledi. Şahin, "Mevcut kapasitem
ize rağmen tedbiri elden bırakmıyoruz. 
Mevcut 51 adet su kuyusunun yanı sıra 51 
tane daha yeni su kuyusunun açılmasıyla 
ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca gerçekleş 
tirdiğimiz yatırımlarla da 35 milyon metreküp 
su tasarrufu sağlandı" dedi. Haberi syf3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Basında deprem

22 Temmuz 2007 milletvekili seçimleri 
ardından basındaki sonuçları da gelmeye 
başlıyor.

Önceki gece Kanal Türk’te saat Û2.oo 
sıralarında Tuncay Özkan’ı telefonla arayan 
Hürriyet Gazetesi’nin 22 yıllık köşe yazarı 
Emin Çölaşan, gazeteden ayrıldığını bildir 
miş.

Aslında bunun adı bizim meslekte istifa 
değil, kovulmadır.

Çölaşan olayını hafife almamak gerekir.
Çölaşan yazılarıyla ulusalcıların bir sim

gesiydi. Devamı sayfa 5’de

Araçlardan atılan izmarit 
otları tutuşturdu

Orhangazi yönün
den Bursa’ya giden 
bir araçtan atılan 
sönmemiş sigara 
izmariti Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Sunğipek Yerleşke 
si yol kenarında 
bulunan otların

tutuşmasına neden 
oldu. Yetkililer, araç 
sürücülerinin izma 
ritlerini dışarıya 
atmamalarını ve 
bahçelerde yakılan 
ateşlerin su ile mut
laka söndürülmesi
ni istediler. Syf 5’de

ti OOD&YEA n
• " ‘‘el. • , ı. . i'1' i ..

12 R 22,5 Ma BÜYÜK KAMPANYA
Fulda Reglo Controi (Düz) 470.00 YIL
Fulda Reglo Force (Kar) 
Fulda Varto Controi (Düz) 
Fulda Vario Force (Kar)

504.00 YTL
499.00 YIL
528.00 YTL

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

Yeşil kartlı uyuşturucu taciri tutuklandı
Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6 sı tutuklandı. Haberi sayfa 2’de

Bakanlık 
sayısı 
artıyor

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
yeni kabine listesi
ni bugün Cumhur 
başkanı Ahmet Nec 
det Sezer'e suna 
cak. Yeni hükümet 
te bakanlık sayısı 
arttırılırken, 
ekonomiye 'koordi
natör' bakanlık 
modeli getirilecek.I Haberi sayfa 10’da

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

Demokratik gerginlik
Ne garip bir ülkeyiz...
Politik yapımız ne hikmetse dış 

cereyanların etkisinden kurtulamıyor..
Ya Avrupa ya ABD ya da bir başkası..
Mutlaka ülkenin içine elini sokacak..
Bütün devlet ileri gelenleri...
Taşradaki en küçük memurdan

Ankara'daki en yüksek zata kadar...
Hepsi her daim...
Yaptıkları konuşmalarda dış mihrak* 

ların Türkiye üzerindeki oyunlarına dikkati 
çekerler..

Ve derlerki..
"Çok zor bir dönemden 

geçiyoruz..Şimdi her zamankinden daha 
çok sarılıp kenetlenmek durumundayız"

Ancak
Bir türlü bunu söylerken kendileri de 

inanmadıkları için sarılıp kenetlenmeye 
yaklaşmazlar..

Ve Türkiye her geçen gün daha da bir
birinden uzaklaşarak yoluna devam eder..

Onlar dedi..
Türkiye dinledi..
Geldik buralara..
Ama..
Ne acı ki..
Geldiğimiz nokta...
Uçurumların daha da dikleştiği...
Uzlaşmanın tamamıyla çıkarlara koşut 

olarak sağlandığı..
Yabancıların her alanda ve anlamda 

ülke içinde cirit attığı..
Siyasal partilerin...
Çözüm üretmek ve halka mutluluk sun

mak yerine sorun yaratmak ve sıkıntı ver
mekle uğraştıkları..

Sarp ,dik, gergin bir dönem..
Şimdi...
Türkiye yine bir demokrasi sınavının 

eşiğinde..
Cumhurbaşkanlığı seçimi...
Adayların daha doğrusu olası tek 

adayın durumu sürekli tartışılıyor..
Neden ?
Çünkü ;
Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek kişi...

Cumhuriyet'in değerleriyle kavgalı..
Geçmişte..
Uluslararası hukuk platformlarına kadar 

taşınmış şikayetleri var..
Eee..
Doğal olarak soruyorlar adama..
Şikayet ettiğin Cumhuriyet'in başına 

nasıl geçersin ?
Koca Türkiye Cumhuriyeti'nde..
Cumhurbaşkanlığı Makamını hak ede

cek bir başka "yurttaş" kalmadı mı ?
Laik, Demokratik Türkiye 

Cumhuriyeti'nin değerleriyle 
barışık,uzlaşmacı bir "adam"yok mu ?

Da ...
İlla da..
İktidarın sayısal çoğunluğuna 

güvenerek dayattığı ve inatlaştığı tek 
adam mı olacak Cumhurbaşkanı?

Olsun..
Ya sonra..
Eğer sonrasında karşısına çıkacak fatu

rayı ödeyebilecekse siyasal iktidar..
Bildiğini okusun..
Ulusumuz içinde hayırlara vesile olsun..

Karsak yolunda motorsiklet kazası: 1 ölü
Karsak Yolu'nda 
meydana gelenkaza- 
da, motosikletiyle 
virajı alamayıp 
şarampole yuvar
lanan bir genç 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl Sağlık 
Meslek Lisesi 
Müdürü Mustafa 

Yıldırım'ın oğlu 
Erkut Yıldırım (27), 
34 VM 0139 plakalı 
motosikletiyle İstan
bul istikametinden 
Bursa istikametine 
seyrederken 38. 
kilometredeki 
Karsak mevkisine 
geldiğinde virajı 
alamayıp şarampole

Yeşil kartlı uyuşturucu taciri tutuklandı
Bursa narkotik polisi 
tarafından Hakkari, 
İstanbul, Antalya ve 
İnegöl'de eş zamanlı 
olarak düzenlenen 
'Anakonda* adlı 
uyuşturucu 
operasyonunda 
gözaltına alınan 
9 kişiden 6'sı 
tutuklanarak

Balıkesir'de bir çay 
bahçesinde meydana 
gelen olayda, bir 
garson meslektaşı 
tarafından öldürüldü. 
Edinilen bilgiye göre, 
olay Edremit ilçesine 
bağlı Altınoluk 
beldesinde "Pehli 
van" isimli aile çay 
bahçesinde meydana 
geldi. Çay bahçe 
sinde yaklaşık 4 yıldır 
garsonluk yapan Mert 
A. (27), önceki gün 
öğle saatlerinde

cezaevine gönderildi. 
Şüpheliler 
arasında bulunan I 
DTP'li Yüksekova 
Belediye meclis 
üyesi ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbset bırakıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 

1 YTL için cinayet işlendi
mesai arkadaşı 
Mustafa Taş (27) ile 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın 1 YTL 
değerindeki müşteri 
masası için kesilen 
adisyon fişinden çık
tığı öğrenilirken, eline 
bıçak alan Mert Â, 
Mustafa Taş'ı çeşitli 
yerlerin den bıçak
ladı. Muşta fa Taş 
olay yerinde hayatını 
kaybeder ken, katil 
zanlısı Mert A. çay 
bahçesinden uzak

SATILIK • KİRALIK LUK DAİRELER ve İŞYERLERİ 
| kM GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK «e DEĞERLEME HİZMETLERİVEKİLİ! 

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFRR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 1 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri\

www.baytasinsaat.com
Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94 

yuvarlandı. Motorun 
üzerinden fırlayan 
Erkut Yıldırım, 
başını taşa çarparak 
ağır yaralandı. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen 112 
ambulansıyla 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Yıldırım,

1 saat sonra 
hayatını kaybetti. 
Bölge trafik ve 
jandarma ekipleri 
olayla ilgili soruş
turma başlatırken, 
acılı haberi alıp 
hastaneye gelen 

lise müdürü baba 
Mustafa Yıldırım ve 
ailesi fenalık geçirdi.

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
Narkotik Büro 
Amirliği ekipleri, 
Hakkari'nin 
Yüksekova 
ilçesinden 
Bursa üzerinden 
yurt dışına eroin 
satıldığı ihbarı

üzerine harekete 
geçti. Tam 8 
aylık takip 
sonrası' 
'Anakonda' 
operasyonunu 
başlatan polis, 
İstanbul, Hakkari, 
Antalya, İnegöl'de 
eş zamanlı 
operasyon yaptı.

laşarak kayıplara 
karıştı. Mert A.'nın 
peşine düşen 
Altınoluk Jandarma 
Karakolu ekipleri, 
zanlının Burhaniye 
dolaylarında 
olduğunu öğrendi. 
Mert Â.'yı gece saat
lerinde Ören tatil 
beldesinde alkollü 
vaziyette kıstıran jan
darma ekipleri, 
hemen gözaltına 
alarak Altınoluk'a 
getirdi. Mert A. dün

adliyeye sevk edildi. 
Balıkesir'in
Sındırgı ilçesinde 
yaşayan Mustafa 
Taş'ın cenazesi, 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa
Adli Tıp Kurumu’na 
gönâenfâi.
Olayı öğrenen 
Taş'ın ailesi sinir 
krizleri geçirdi. 
Olayla ilgili 
soruşturma çok 
yönlü olarak 
sürdürülüyor.

İKİNCİ EL DAİRELER
S SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 
Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmani'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2

SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2 
S SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
..Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2

<✓ KİRALIK Daire, Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
y KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 

kotoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2
KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez 

Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzarah, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Ekim ayın 
sonuna kadar yetecek içme suyunun olduğunu söyledi

Büyükşehir, susuzluğa 
karşı ‘B Planı’nı başlattı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin, yaptığı açıklamada, bubuzluğa kaarşı 
B planlarının hazır olduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
kentin hiç yağış 
olmaması halinde 
Ekim ayı sonuna 
kadar yetecek 
içme suyunu 
bulunduğunu, 
buna rağmen 
açtıkları su 
kuyularıyla günlük 
su tüketimi olan 
250 bin metreküplük 
kapasiteden daha 
fazla bir rezervle 
de susuzluğa karşı 
‘B’ planlarının hazır 
olduğunu söyledi. 
Altyapı yatırımların
dan büyük 
tasarruf Başkan 
Şahin, Bursa’nın 
diğer illerdeki su 
sıkıntısını yaşama
masına ve Ekim 
ayı sonuna kadar 
yetecek suyunun 
bulunmasına rağmen 
susuzluğa karşı 
kayıtsız kalmadık
larını, bu amaçla 
kentin dört bir 
yanında su kaybının 
önlenmesine 

yönelik içme suyu 
rehabilitasyonu 
çalışmalarının 
devam ettiğini 
belirtti.
Çalışmalar kapsa 
mında, Bursa’nın 
kaçak oranının 
yüzde 24’e indirdik
lerini ifade eden 
Başkan Şahin, 
gerçekleştirdikleri 
yatırımlarla yılda 
37 milyon metreküp 
su tasarrufu 
sağlandığının 
altını çizdi.
51 KUYUYA İLAVE 
TANE DAHA 
AÇILIYOR 
Bursa’da günlük 
250 bin metreküp 
su tüketildiğini dile 
getiren Şahin, hiç
yağış olmaması duru
munda mevcut rez
ervin ekim ayı 
sonuna kadar 
yeteceğini vurgula
yarak, “Mevcut 
kapasiteye rağmen 
tedbiri elden 
bırakmıyoruz.
Şu anda mevcut 
51 adet su kuyusu-

nun yanı sıra 
51 tane yeni 
su kuyusunun açıl
masıyla ilgili çalış
malarımız sürüyor. 
Ayrıca pınar 
kaynaklarından 
ve Osmangazi 
sulama kooperatifi 
kuyuları olmak 
üzere günlük 
275 bin metreküp 
alternatif su 
rezervimiz olacak” 
diye konuştu. 
Şebeke suyundan 
sulama yasak 
Suyun tasarruflu kul
lanılmasıyla ilgili

Büyükşehir 
sınırları içinde 
bulunan tüm ilçe ve 
ilk kademe 
belediyelerine park, 
bahçe ve yeşil alan
larının sulanmasının 
şebekeden yapılma
ması konusunda 
gerekli uyarıda 
bulunduklarını ifade 
eden Şahin, 
su sıkıntısı olma
masına rağmen 
vatandaşlardan ‘Bir 
damladan ne çıkar’ 
demeden tasarrufa 
dikkat etmelerini 
istedi.

Alkollü şahısların kavgasında kan aktı
Bursa'da birlikte 
alkol alan 
2 grup arasında 
çıkan kavgada 
2 kişi bıçaklandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 

Osmangazi ilçesine

bağlı Küplüpınar 
Mahallesi üzerindeki 
bir parkta birlikte 
alkol alan 
Günel K. (29), 
Şuayip Y. (23) ile 
H.Y. (45) ve M.O. 
arasında belirlene-

şahıslar olaydan 
sonra kaçarken, 
yaralı şahıslar 112 
ambulansı ile Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Olayla 
alakalı soruşturma 
sürüyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesLcom

LLri

meyen bir sebepten 
ötürü tartışma 
çıktı. Çıkan kavgada 
Günel K. ve 
Şuayip Y. çeşitli 
yerlerinden 
bıçaklandı. Hakkı Y. 
ve Mehmet O. isimli

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YaaYORUM

İyi hali varmış!..
Trabzon’dan bir katliam haberi geldi. 

“Serseri mayın” lâkabına pek uygun bir 
geçmişe ve kişiliğe sahip bir kişi, Çaykara 
ilçesi oturan kayınpederinin kapısına 
dayandı.

Tüfeğini alarak Mercedes’inden inen 
cani, kayınpederini, baldızını, baldızının 12 
yaşındaki ikizlerini kurşuna dizerek 
öldürdü.

O sırada olay yerinden geçen bir vatan
daşı da “tanık bırakmamak” için vurarak 
öldüren cani, otomobiline binip son sürat 
uzaklaştı.

Bu cani 1999 yılında bir çete suçundan 
yakalanıp tutuklanmış, cezaevinde de bir 
uyuşturucu sanığına tehdit ve işkence 
uygulayarak ailesinden 50 bin Mark para 
almaktan ikinci bir davanın sanığı olmuş.

Bu kişi iki davada da 20’şer yıl hapis 
cezasına çarptırıldı.

Batı’da bu durumdaki bir sanık 40 yıl 
yatar. O bir halk düşmanıdır ve halkı ondan 
korumanın gereği onu tecrit etmektir.

Bizde öyle olmuyor. Sanık lehine 
hükümler, kapatıldığı cezaevinde ağır 
suçlar işlemeye devam eden böylesi 
yaratıklar için bile geçerli olabiliyor.

Aynı şey bu katil için de oldu.
Mahkûmun erken tahliyesi ile ilgili 

mahkeme kararının bozulması için Adalet 
Bakanı tarafından Yargıtay’a yapılan 
başvuru işe yaramamış. Bu kişi 1999 yılın
da girdiği cezaevinden 6.5 yıl sonra çıktı. 
Adalet olsa 40 yıl yatacak, dün öldürdükleri 
de yaşamaya devam edecekti. Toplum vic
danını kanatan bu adaletsizliklerin hakim 
ve savcıları da üzdüğünü biliyoruz.

Sıkıntının iki kaynağı var. Biri yasalarda
ki boşluklar, İkincisi karar mercii ölân 
mahkemelerin alışkanlıkları...

Ceza indirimi sağlayan hükümlerden 
yararlanmanın şartları vardır. Dünyanın her 
yerinde. Bizde, ıslah olma yolunda en 
küçük bir istek göstermeyen hükümlüler- 
bile yararlanıyor indirimlerden.

Ceza indirimi kolay kazanılan bir avantaj 
olmamalıdır.

Merhametsiz bir ölüm makinesi, kravat 
takıp başını eğince “iyi hal” indirimi 
kazanamamalıdır.

Şartlı salıverilme hakkı bütün mahkûm
lara değil sadece davranışları ve ruhsal 
değişimi ile pişmanlığını uzman kurullara 
da kanıtlayan suçlulara tanınmalıdır.

Dünyada böyle...
Millet Meclisi, cumhurbaşkanı seçimini 

tamamladıktan sonra ceza adaletindeki bu 
aksaklıkları gidermeyi, çalışma takviminin 
en üst sırasına koymalıdır.

“Adalet mülkün temeli” olmalı, doğru... 
Ama bizde tartışmalı.

Tatbikatta olmuyor..
Çünkü günahsız kurbanların kanları o 

temeli çürütmeye devam ediyor.

KfiŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE 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

http://www.gemlikkorfezgazetesLcom
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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İstihdama Büyükşehir desteği

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Bursa 
Eğitim Geliştirme 
Vakfı (BEGEV) iş bir
liğiyle açılan meslek 
eğitimi tamamlayan
lara sertifikaları tören
le verilirken, kursiyer
lerin yılsonu defilesi 
ayakta alkışlandı. 
Yeraltı ve üstü 
yatırımlarla Bursa’nın 
daha yaşanabilir olma 
sı yolunda yatırım
larını sürdüren Büyük 
şehir Belediyesi, 
BUSMEK’in yanı sıra 
BEGEV işbirliği ile 
düzenlediği kursla 
kentte var olan işgü 
cü potansiyeline 
nitelik kazandırmaya 
devam ediyor. 
Büyükşehir

Belediyesi- BEGEV 
işbirliği ile düzenle
nen web, plastik kalıp 
ve moda tasarım 
kurslarının 2006-2007 
eğitim sezonunu 
başarıyla bitirenlere 
sertifikaları Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen törenle 
verildi.
“Meslek edindirme 
kurslarıyla Bursa’daki 
nitelikli iş gücünü 
artırıyoruz” 
Büyükşehir Belediye 
si İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Daire Başkanı 
Esat Yalman, kursu 
başarıyla bitirenleri 
tebrik ederken, kurs 
ların yeni dönemde 
de devam edeceğini 
belirterek, "Bursa

Büyükşehir Beledi 
yesi olarak diğer 
alanlarda olduğu gibi 
sosyal belediyecilikte 
de önemli çalışmalara 
imza atıyoruz. 
Bunların en önemlisi 
gençlerimize meslek 
edindirme kurslarıdır. 
Çünkü bugün Türki 
ye’de ve Bursa’da 
yaşanan en önemli 
sorun nitelikli iş gücü 
eksikliği. Meslek 
edindirme kurslarıyla 
Bursa’daki nitelikli iş 
gücünü artırıyoruz 
Yaklaşık iki yıl önce 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak sa 
nat ve meslek edin 
dirme kurslarını 
başlattık. 16 bin kur
siyerin meslek eğitimi 

aldı. Bu eğitim çalış
malarının bir İkincisi
ni de BEGEV ile yap
tık. Burada da 60 kur
siyer istihdam garan
tili kursları başarıyla 
bitirdiler. Bursa’nın 
eksikliğini çektiği 
nitelikli iş gücü 
eksikliğine destek 
olmaya devam 
edeceğiz" dedi. 
Büyükşehir 
Belediyesine 
teşekkür 
Kursiyerler adına 
konuşan Kübra 
Doğru, başta Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin 
olmak üzere, kursun 
düzenlenmesinde 
emeği geçenlere 
teşekkür ederek, “Biz 

gençlerin ufkunu ge 
liştirmek için verdi 
ğiniz hizmet bizim 
hayata atılmamızda 
çok büyük bir katkı 
oldu. Bizler burada 
eğitmenlerimizin 
verdiği üstün hizmet 
ler sayesinde kendi 
mizi daha geliştirdik. 
Her alanda en ince 
ayrıntısı düşünülerek 
verilen modern eğitim 
bizi daha başarılı kıla
caktır. Ben ayrıca 
öğretmenlerimize de 
sonsuz teşekkür 
ediyorum”dedi.
Profesyonel 
modacıları 
aratmadılar 
Velilerin yoğun ilgi 
gösterdiği defile ve 
sergi açılışında dere 

ceye giren ilk üç 
kursiyere sertifikaları 
verildi. Sertifika 
törenin ardından ren
kli görüntüler eşliğin 
de moda tasarım kur
siyerlerinin hem tasar 
layıp, hem de sunu 
mu yaptıkları defile 
büyük alkış topladı. 
Bir birinden güzel 20 
kıyafeti sunan kursi 
yerler izleyenlerin 
beğenisi kazanırken, 
defile sonunda tüm 
kursiyerler ayakta 
alkışlandı. Eserler, 
18 Ağustos tarihine 
kadar Tayyare Kültür 
Merkezi, Sami Güner 
ve Cemal Nadir 
Güler salonlarında 
BursalIların izle 
nimine açık olacak

TEB’in açılışı ertelendi Devlet Tiyatrolan perdelerini açıyor

Berkay KARABULUT
Gemlikte yaklaşık iki 
yıldan bu yana 
ATM hizmeti veren 
Türkiye Ekonomi 
Bankası(TEB) 
Gemlik şubesi'nin 
dün yapılacağı 
duyurulan açılışının, 

bazı teknik eksiklik
lerin ve diğer hazırlık
ların bitirilememesi 
nedeniyle ileri bir 
tarihe ertelendi. 
İstiklal Caddesi 
Vakıfbank karşısında 
ki araziye yapılan 
iki katlı TEB'nın 
Gemlik Şubesi,

Gemlik'te hizmet 
veren 8. banka ola
cak. TEB'in Gemlik 
Şubesi’nin yeni 
açılış tarihi banka 
içerisinde ki tüm 
hazırlıkların tamam
lanmasının ardından 
ilerleyen günlerde 
ilan edilecek.

Devlet Tiyatroları, 
2007-2008 tiyatro 
sezonunu
1 Ekimde açacak. 
Devlet Tiyatrolarından 
yapılan açıklamada, 
yeni sezonda 
renkli ve zengin 
bir repertuvar 
hazırlandığı 
belirtilerek, 
oyuncuların 
2007-2008 tiyatro 
sezonunda 
sergilenecek 
oyunlar için provalara 
başladığı bildirildi. 
Bu sezon, Devlet 
Tiyatrolarında, 
Küçük Tiyatronun 
açılışının 60. yıl 
dönümünün yanı 
sıra Bursa ve 
İzmir Devlet 

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KHrfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

tiyatrolarının 50, 
Trabzon Devlet 
Tiyatrosunun 20, 
Konya, Sivas, 
Erzurum ve Van 
Devlet tiyatrolarının 
da 10. kuruluş yıl 
dönümünün kut
lanacağı bildirildi. 
2007-2008 tiyatro 
sezonu ilk tur 
oyunlarından 
bazıları şöyle: 
Halid Ziya Uşakhgil 
(Aşk-ı Memnu), 
Ahmet Kutsi Tecer 
(Köşebaşı), Orhan 
Kemal (Eskici 
Dükkanı), Necati 
Cumalı (Derya 
Gülü), Orhan 
Asena (Yıldız 
Yargılanması), 
Simavnalı Şeyh

Bedrettin (Öç), 
Cahit Atay (Pusüda), 
Turgut Özakman 
(Bir Şehnaz Oyun), 
Güngör Dilmen 
(Midas'ın Kulakları, 
Deli Dumrul), Turan 
Oflazoğlu (Cem 
Sultan), Bilgesu 
Erenus (Misafir), 
Tuncer Cücenoğlu 
(Çığ), W. Shakespeare 
(Kısasa Kısas, 
Bahar Noktası), 
Moliere (Hastalık 
Hastası, Tartuffe), 
Gogol (Bir Delinin 
Hatıra Defteri), Neil 
Simon (Ben Artist 
Olmak İstiyorum), 
Georg Buchner 
(Danton'uh Ölümü), 
Toby VVilsher (Kral 
Dairesi).

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Araçlardan atılan i marit otlan tutuşturdu

ÜÇ 
tifikalan 
ka 
ian ren- 
eşliğin 
rım kur- 
îm tasar 
sunu 
defile 
»pladı. 
üzel 20 
ı kursi 
erin 
nırken, 
a tüm 
akta 
arler, 
rihine 
s Kültür _ 
i Güner 
lir 
rında 
:le 
lacak

Dün saat 18.oo 
sıralarında, 
Orhangazi yönünden 
gelen bir araçtan 
atılan söndürül 
memiş bir sigara 
izmariti, Uludağ 
Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi’nin yol 
kenarındaki otları 
tutuşturdu.
Kuru otların 
kısa sürede hızla 
yayılması üzerine 
durum itfaiyeye 
bildirildi.
Büyükşehir Belediye 
itfaiye Gemlik Grubu 
olay yerine gelerek 
tutuşan otları 
kısa sürede 
söndürdü.
DİKKAT UYARISI 
Son günlerde 
aşırı sıcaklar 
nedeniyle bitki 
örtüsünün 
kuruduğuna 
dikkat çekilerek, 
ormanlık alanlarla, 
bağ ve bahçelerde 
ateş yakılmamasını, 
yakılan ateşlerinde 
su ile söndürülmesi 
istendi.
Öte yandan araç 
sürücülerinin 
kesinlikle içtikleri 
sigaraların 
izmaritlerini 
dışarıya atmamaları 
için uyarıda

lerini, yoldan 
geçen bir 
araçtan atılan 
sönmemiş sigara

bulunuldu.
İtfaiye ilgilileri, 
yangını kısa 
sürede söndürdük-

izmaritinin 
yangına neden 
olduğunu 
söylediler.

Güne Bakış

i!

ısüda), 
an 
yun), 
n 
ıklan, 
Türan 
m
BU 
ir), 
oğlu 
espeare 

t), 
alık 
ffe), 
linin 
ı, Neil 
rtist 
um), 
ar 
lümü), 
(Kral

Kum Ocağı’ndan 
tarihi eser çıktı

“Iznik’în 40 yıl 
yetecek suyu var”

J.GNZK.----------f
1JMNBU KONTMUŞ 

BURSA

J?
LUN 
«UTUN

om

Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde, kum 
ocağında Helenistik 
döneme ait tarihi 
eserler ele geçirildi. 
Çarık Köyü Karadere 
mevkisinde faaliyet 
gösteren bir kum 
ocağında tarihi eser 
bulunduğu ihbarını 
alan jandarma 
harekete geçti. 
Ekipler, söz konusu 
yere operasyon 
düzenledi. Helenistik 
döneme ait olduğu 
tespit edilen bir adet

.«es:-----------------------

toprak vazo ile 
üzerinde işlemeler 
olan mermer sütun 
bulundu. Jandarma, 
Mehmet G. (56) ile 
Mahmut P.'yi (38) 
gözaltına aldı. 
Savcılığa sevk 
edilen Mehmet G. 
ile Mahmut P. 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakılırken, 
tarihi eserler 
Karacabey Cum 
huriyet Savcılığı'na 
teslim edildi.

Bursa'nın İznik 
ilçesinin 40 yıl 
yetecek içme suyu 
olduğu açıklandı. 
Türkiye susuzluktan 
kırılırken, Marma 
ra'nın incisi İznik'te 
su bolluğu yaşam 
yor. İznik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Zekeriya Sargın, 
ilçede içme suyu 
sıkıntısı yaşan
madığını, ancak 
vatandaşların yine 
de israftan uzak dur
ması gerektiğini 
söyledi. Çamdibi 
Ovası'nda bulunan 
5 sondaj pompası 
yardımı ile Adapa 
zarı yolu üzeri 
Katırcı Mağarası 
mevkiinde bulunan 
3 bin tonluk depoya 
basılan suyun 20 
bin 200 nüfuslu 
ilçenin her noktasına 
ulaştığını, gündüz 
3 pompanın 
çalıştığını, 2 pom
panın İse devre dışı 
bırakıldığını anlatan

1UA ’ ılL___ ı_
Sargın, içme suyu 
rezervinin 40 yıl 
yetecek kapasitede 
olduğunu belirtti. 
Sargın, "Halkımızın 
içi rahat olsun.
Zaman zaman ilçede 
yaşanan su kesinti
leri, aşırı yüklü ağır 
vasıtaların geçiş 
noktalarındaki boru
ları patlatmasından 
kaynaklanıyor. Su 
kaçağını önlemek 
için onarım yapıl
makta ve ardından 
su hiç gecikmeksizin 
şebekeye verilmek
te" dedi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Basında Çölaşan depremi..
Emin Çölaşan bir mücadele adamıydın 
Haksızlığa, yolsuzluğa, vurgunculuğa, 

gericiliğe, yobazlığa, kayırmacılığa, 
Atatürk düşmanlarına, din istismarcıları
na, iki yüzlülere, demokrasi düşmanlarına, 
bölücülere, ülkeyi parsel parsel satanlara, 
başörtüsünü istismar edenlere amansız 
düşmandı.

Uzun zamandır düşünüyorum.
Hürriyet Gazetesi neden bu tip bir 

yazarı bağrında barındırdı.
Bu gazetenin tepesinde yazılarında da 

sık sık kendisinin gençlik yıllarında nasıl 
solcu ve devrimci olduğunu yazan bir kişi 
var.

Bu kişi bağlı olduğu medya grubunun 
patronu gibi düşünmeye başladı.

Tüm yazılarında bunu görebilirsiniz.
Eski solculuğu nedeniyle zaman zaman 

iktidarı eleştirse de, şakşakçılığım 
sürdürüyor.

Ne şiş yansın, ne kebap hesabı durumu 
idare ediyor.

Sizin anlayacağınız iktidara ters 
düşmek işine gelmiyor.

Patronunun da gelemez.
Çünkü iktidarla öylesini ilişkileri var ki 

sormayın.
Doğan grubu bu iktidar zamanında 

servetini misli katladı.
25-30 yıl içinde patronun geldiği nok

taya bir bakarsanız durumu anlarsınız.
Emin Çölaşan ise ne şiş yansın ne 

kepapçılardan olamadı.
Onun solculuğu ilkeleri doğrultusunda 

sürdü.
Namusuzluğun, yolsuzluğun, vurgun

culuğun, bölücülüğün, din baronlarının, 
din istismarcılarının üzerine gitti de gitti.

Seçimler öncesi AKP iktidarının bir 
daha seçilmemesi için köşesinden 
demoktatik mücadelesini en sert şekilde 
sürdürdü.

Bakın önceki gün Hürriyette çıkan son 
yazısında bile bu mücadele görülüyor 
İstanbul da yayınlanan iki dergide çıkan 
yazıları dergilerin kapakları ile birlikte 
yayınlandı. Neydi bunlar oy sandığı haline 
getirilen Anıtkabirin üzerindeki delikten 6 
ok çıkarılırken çirkin küfürler edilerek, 
CHP’ye ve Atatürk ilkelerine hakaret 
ediliyor.

Çölaşan da “Bu ülkede Valiler, 
Cumhuriyet Savcıları var mı? diye soru 
yor.

Doğan grubunun patronu iktidara şirin 
gözükecek gazete istiyor.

Çölaşan’ın yerine başka bir muhalifi 
yazar getirdiler günler önce.

Tutar mı? Sanmam.
Sırada AKP’nin muhalifi Bekir Coşkun 

mu var?
Milliyette Haşan Pulur, Vatan’da 

Güngör Mengi, Can Ataklı, Necati Doğru..
Bunları bitiremezler ki.
Bunlar gibi daha nice yiğit Atatürkçü 

laik kalem var.
Hepsini susturamazsınız ki.
Türkiye de medya devlet, Doğan grubu 

ve yabancı sermaye tarafından tekelleşti 
rilmesi sürerken yaşananları birlikte göre
ceğiz.

Sevgili Çölaşan kalemini satmadın, sat- 
tıramazlarda.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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T.C.
GEMLİK KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
İHALE İLANI

17/09/2007-13/06/2008 tarihleri arasında aşağıda Tablo 1,2,3 de ve Tablo 4 belirtilen taşıma merkezi İlköğretim okullardaki Taşıma ile 
gelen ilköğretim okulu öğrencilerine öğle yemeği hazırlanması, pişirilmesi, (malzeme dahil) Tablo 1,2,3 de ve Tablo 4 belirtilen okullara 
götürülüp dağıtımı ve sonrası hizmet alım işi AÇIK İHALE USULÜ ile ihale edilecektir.

İhale kayıt no : Tablo 1,2,3 de ve Tablo 4 de belirtilmiştir.
1-İdarenin Adı : Gemlik ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
a)Adresi
b)Telefon-Fax numarası 
c)Elektronik posta adresi(varsa) 
2-İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

: Kaymakamlık Binası Kat 4 Gemlik/BURSA 
: 5134970-5131174-5140230
: gemlik16@meb.gov.tr

İhale konusu hizmetin;
a) Adı :17/09/2007-13/06/2008 tarihleri arasında aşağıda Tablo 1'de 4 taşıma merkezi ve Tablo 2'de 4 taşıma merkezi belirtilen 8 taşıma 

merkezindeki taşıma ile gelen l.gırupta yer alan 150 öğrenciye 177 iş günü, 2. grupta yer alan 148 öğrenciye 177 iş günü, 3. grupta yer 
alan 125 öğrenciye 177 iş günü, 4.. grupta yer alan 88 öğrenciye 177 iş günü öğle yemeği hazırlanması, pişirilmesi, Tablo 1,2,3 de ve Tablo 
4 de belirtilen okullara götürülüp dağıtımı ve sonrası hizmet alım işi.

b) Fiziki miktarı ve türü;
Tablo 1,2,3 de ve Tablo 4 gösterilmiştir.
c) İşin süresi;
177 iş günü (17/09/2007-13/06/2008)
3- İhaleye İlişkin Bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale
b) İhalenin yapılacağı adres : Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
c) İhale tarihi ve saati : Tablo 1,2,3 de ve Tablo 4 gösterilmiştir.

TABLO-1 (1. GRUP)_________________________ _________________________ _____

SIRA TAŞIMA YAPILACAK ÖĞRENCİ TAŞINACAK TAŞIMA YEMEK YEMEK İHALE İHALE İHALE

NO MERKEZ İLKÖĞRETİM YERLEŞİM YERİ MESAFESİ VERİLECEK VERİLECEK TARİHİ SAATİ KAYIT NO

OKULU (km) ÖĞRENCİ SAYISI GÜN SAYISI

1 Narlı İlköğretim Okulu 8,5 25 177 24.08.2007 10:00 2007/120979

K.Kumla Ali Kütahya Karacaali İlköğretim 5 27 177 24.08.2007 10.00 2007/120979

I ilköğretim okulu Karacaali Siteler. 2 3 177 24.08.2007 10:00 2007/120979

Haydariye. 8 30 177 24.08.2007 10:00 2007/120979

2 Çınar İlköğretim Okulu Cıhatlı Köyü İlköğretim 7 35 177 24.08.2007 10:00 2007/120979
Şahinyurdu Köyü İlköğ. 12 28 177 24.08.2007 10:00 2007/120979
Güvenli Köyü İlköğ. 12 5 177 24.08.2007 10:00 2007/120979

3 Umurbey Abdullah Adliye Köyü İlköğ. 14 177 24.08.2007 10:00 2007/120979
Fehmi İlköğretim Şükriye Köyü İlköğ. 17 6 177 24.08.2007 10:00 2007120979

Okulu Fevziye Köyü İlköğ. 6 177 24.08.2007 10:00 2007/120979
Hamidiye Köyü İlköğ. 14 13 177 24.08.2007 10:00 2007/120979

192

|| ________________________ ______________________________ TABLO - 2 (2. GRUP)_______

SIRA TAŞIMA YAPILACAK ÖĞRENCİ TAŞINACAK TAŞIMA YEMEK YEMEK İHALE İHALE İHALE

NO MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU YERLEŞİM YERİ MESAFESİ VERİLECEK VERİLECEK TARİHİ SAATİ KAYIT NO
(km) ÖĞRENCİ SAYISI GÜN SAYISI

4 Kurtul İlköğretim Okulu Yeniköy İlköğretim Okulu 7 46 177 24.08.2007 11:00 2007/121015

I I R Kurşunlu Nursel Çağlar Gencali Köyü İlköğretim 11 69 177 24.08.2007 11:00 2007/121015
11 İlköğretim Okulu Şükrü Kaya Mahallesi 5 46 177 24.08.2007 11:00 2007121015

|| 161

___________________ ' ■__________________________TABLO - 3 (3. GRUP)____________________________________

SIRA TAŞIMA YAPILACAK ÖĞRENCİ TAŞINACAK TAŞIMA YEMEK YEMEK İHALE İHALE İHALE

NO MERKEZ İLKÖĞRETİM YERLEŞİM YERİ MESAFESİ VERİLECEK VERİLECEK TARİHİ SAATİ KAYIT NO

OKULU (km) ÖĞRENCİ SAYISI GÜN SAYISI

6
Engürücük

Katırlı Köyü 1.2.3.4.5. 
sınıflar

10 14 177 24.08.2007 13:00 2007/121035

İlköğretim Okulu Muratoba Köyü
1.2.3.4.5.Sınıflar

7,5 39 177 24.08.2007 13:00 2007/121035

Yezirova Mahallesi
1.2.3.4.5.sınıflar

2 77 177 24.08.2007 13:00 2007/121035

130 Devamı sayfa 7’de

mailto:gemlik16@meb.gov.tr
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Mmai|e 
âllara ‘

6. ncı sayfanın devamı_____ TABLO - 4 (4. GRUP)

SIRA
NO

TAŞIMA YAPILACAK
MERKEZ İLKÖĞRETİM
OKULU

ÖĞRENCİ TAŞINACAK
YERLEŞİM YERİ

TAŞIMA 
MESAFESİ 
(km)

YEMEK
VERİLECEK
ÖĞRENCİ SAYISI

YEMEK 
VERİLECEK
GÜN SAYISI

İHALE
TARİHİ

İHALE
SAATİ

İHALE
KAYIT NO

7 Katırlı Köyü 6.7.8 sınıflar 10 22 177 24.08.2007 14:30 2007/121049
Engiirücük İlköğretim Muratoba Köyü 7,5 22 177 24.08.2007 14:30 2007/121049

Okk’Jİıu 6.7.8. Sınıflar
Yezirova Mahalle 6.7.8 Sınıflar 2 46 177 24.08.2007 14:30 2007/121049

90

8 taşıma 
»yer 
'e Tablo

E
T NO

1120979
120979

120979

120979

120979

120979

120979
120979
I20979
120979

120979

FNO

121015

121015
21015

NO

121035

121035

121035 

ârde

4 .1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için «adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olrnası halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıldaalınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir ıbelge,
2) Tüzel kişi olmadı halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihiniri içerisinde 

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olmaısı halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir 

Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Bu Şartnamenin '10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
f) Bu Şartnamede bel irlenen geçici teminat.
g) Bu Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 17nci maddede konsorsiyumların da teklif Verebile

cekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi.
j) Bu Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
I) Bu Şartnamenin 8 imci veya 36 ncı maddelerinde istenmesi halinde "yerli istekli" olunduğuna ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen 

belgeler.
m) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.fkik 027/3h)
n) Bu şartnamenin 7.3 maddesinde iş deneyimi istenilmesi durumunda tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırmayacağına İlişkin Taahhütname, (kik 
027/2hJ

o) - İşyeri Gayri.Sıhhi Müessese Ruhsatı, - Gıda üreten işyerlerine ait çalışma izni ve gıda sicili belgesi, -Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış gıda üre
tim izin belgesi, -İşletme Beılgesi. -Vergi levhası örneği (en son yila ait)

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (I), (m), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur; 
Konsorsiyumların ihaleye katıîabiİmeİerinin öngörülmesi halinde (bj, (çj, (d), (İ), (mj ve (nj bentlerinde yer aian belgeleri her bir konsorsiyum ortağıhın, (0)‘ben
dine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir.

4 .2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4 .3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İş Deneyim Belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili 

hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 
deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. (Hizmet alımı 2 yıla yaygındır)

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 
10'unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30'undan az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, 
koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gefekir.

4.3.2 . İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.
4.3.2.1 . İstekli yemeğin dağıtılacağı Taşıma merkezi Okullarda yemeğin dağıtımı ve sonrası hizmetler için 1'er adet olmak üzere toplam 8 (sekiz) adet eleman 

çalıştırmak zorundadır.
4.3.2.2 '.5.02.2005 tarih ve 25728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıda ve Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinin çalışma izni ve gıda 

sicili ve üretim izni işlemleri ile sorumlu yönetici istihdamı hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılması hakkındaki yönetmeliğin 1. maddesinin a bendinde 
sayılan sorumlu yönetici olabilecek meslek guruplarından birinden sorumlu yönetici istihdam ettiğine dair sorumlu yöneticinin bağlı bulunduğu meslek odasın
dan alınmış sorumlu yönetici belgesi. (Çalışma izni) ile sorumlu yöneticinin diplomasının aslı yada aslı idarece görülmüştür ibaresini taşıyan suretini teklifleri ile 
beraber vermeleri zorunludur.

4.3.2.3 Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici üstlenmiş olduğu iş için gerekli her türlü makine,araç,gereç ye işçileri sağlamak zorundadır. Yüklenici 
işlerin yürütülmesinde eğitim görmüş veya diplomalı kişiler çalıştıracak. Hizmetin istenilen kalite de verilebilmesi için firma bir sorumlu gıda mühehdisi Veya 
diyetisyen veya buna uygun Kanun Yönetmelikle belirlenen yetki verilen bir kişi, yeteri kadar yemek dağıtıcısı, temizlikçi araç ve ekipmanı bünyesinde bulun
duracaktır.

4.3.2.4 Yemek, isteklilerin yükle ici firmanın hizmetin alınacağı Bursa İlinde bulunan mutfağında pişirilecektir. İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için istekli 
olarak katılacak firmaların/kişilerıı. hizmetin alınacağı ilde kalite stantlarına sahip bir yemek fabrikasıyla noter onaylı sözleşme yapacağına dair noter onaylı taah
hütname (üzerinde ihale kalan istekli bu sözleşmeyi ihaleden hemen sonra kurumumuza teslim etmesi zorunludur.)

4.3.3 Makine ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler: İhale konusu hizmetin ifası sırasında gerekli olan araçlardan en az iki adet üzeri kapalı panelvan veya 
minibüs gibi servis aracının kendi adına veya kiralık olduğuna ait gösterir ruhsatları ibraz edecektir.

4.3.4 Kalite ve Standartlara ilişkin belgeler:
4.3.4.1 Malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler işi ile ilgili geçerlilik süresini doldurmamış TSE 8985 Hizmet Yeterlilik Belgesi aslı yada 

noter tasdikli sureti.
4.3.4.2 Malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler işi ile ilgili geçerlilik süresini doldurmamış ISO-EN 9001:2000 Kalite Sistem Yönetim Belgesi 

aslı yada noter tasdikli sureti.
4 .4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu ve özel sektörde malzemeli yemek pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetler işi. Yüklenici iş 

deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının aşıtlarının, sözleşme imzalanmadan önce idareye ibraz edilecektir.
5 .Bu ihaleye yerli ve yabancı bütün istekliler katılacaktır. 6.İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı ,ait yüklenicilere yaptırılamaz.
7 .Teklifler Tablo 1,2,3 de ve Tablo.4 belirtilen tarih ve saate kadar Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edileceği gibi .iadeli taahhütlü 

olarak posta ile de gönderilebilir. S.İhale dokümanının Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 75,00 YTL (yetmişbeşl) karşılığı aynı adresten 
temin edilebilir. 9.Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış ) takvim günü olmalıdır.

10 .Teklifler İdari Şartnamenin "tekliflerin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin hususlar" bölümündeki esaslara uygun olarak hazırlanıp teslim edilecektir.
11 .Ulaşım,sigorta,vergi,resim ve harçlar ile tüm muhtelif giderler isteklilerce teklif edilen fiyata dahil olacaktır.
12 .İstekliler,teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdik
13 .Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 14.İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce ,ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle 

%6 oranında kesin teminat alınacaktır. 15.Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif,en düşük fiyat esasına göre belir
lenecektir. 16.İstekliler tekliflerini,her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarını miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim 
fiyat şeklinde vereceklerdir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. ' ’ . ■ 1

17 Sözleşmeden önce ihale tutarı üzerinden binde 4,5 karar pulu, binde 7.5 sözleşme bedeli yatırılıp, makbuzu idareye teslim.edilecektir.
B-4216 Mehmet ERCÜMEN İlçe Milli Eğitim Müdürü
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Sursa CHP’de Akdoğan dönemi
/lerkez Yönetim 
Curulu'ndan karar 
?ıktı ve CHP İl 
başkanlığı görevine 
»eklendiği gibi 
Sürhan Akdoğan 
ıtandı. CHP lideri 
Saykal, Akdoğan'ı 
elefonla arayıp tebrik 
îtti. 22 Temmuz'daki 
seçimler öncesi, 
Abdullah Özer'in 
milletvekili adaylığı 
nedeniyle boşalan 
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) İl 
Başkanlığı 
görevine Gürhan 
Akdoğan atandı. 
CHP Bursa İl 
Başkanlığı için 
yapılacak atama 
CHP Merkez Yönetim 
Kurulu'nda (MYK) ele 
alındı. Görüşmelerin 
ardından MYK'dan 
çıkan isim, genel 
seçimlerde yaptığı 
çalışmalarla par
tililerin herkesin 
takdirini kazanan 
Gürhan Akdoğan 
oldu. Akdoğan, CHP 
Genel Merkezi'nden 
kendisine sonucun 

ı sözlü olarak tebliğ

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

dSm»eMLWZCT8İaAWZ

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 
Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş ars

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe îçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı (

I
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

SEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
-wsW?w^«MUAW*l*lJi'WftWWAWAWAWAVAV(®

edildiğini, Genel 
Başkan Deniz 
Baykal'ın da telefonla 
arayıp tebrik ettiğini, 
desteğinin de tam 
olduğunu söylediğini 
belirtti.
ONURLU GÖREV* 
Atama kararıyla ilgili 
"CHP Genel 
Merkezi'nin takdiridir" 
diyen Gürhan 
Akdoğan, duyduğu 
heyecanı şöyle dile 
getirdi: "Hayatım 
boyunca onur 
duyacağınken 
önemli görevlerden 

birini aldım. Böyle bir 
görevi omuzladıktan 
sonra ezilmemdk için 
her şeyi yapacağım. 
Stratejik olarak daha 
mükemmeli yarat
manın içinde olacağız, 
bundan kimsenin . 
şüphesi olmasın. * 
Toplumun bütün kes
imlerini kucaklaya
cağız. Ayrıca yeni 
açılımlar da sağlaya
cağız." Akdoğan,* 
atama kararının 
önümüzdeki günlerde 
resmileşeceğini de 
sözlerine ekledi.

I

Erdoğan; ‘CHP dayatma yapıyor
Başbakan Erdoğan, 
partisinin MYK toplan
tısının ardından basın 
toplantısı düzenledi. 
Erdoğan, CHP'yi 
"dayatma yapmakla" 
suçladı
Uzlaşma çağrısında 
mı bulunuyorsunuz 
sorusuna Başbakan 
Erdoğan, "Halkın 
yüzde 47 oy verdiği 
bir parti geliyor, sizin
le oturup konuşmak 
istiyor. Ama siz cevap 
vermezseniz, bunun 
adı uzlaşma için bir 
çaba olmaz. Dayatma 
olur. Biz bir ülke 
yönetiyoruz. Kabile 
yönetmiyoruz. Yapılan 
açıklamalarda duy
gusallıklar var. İnsan 
tabi bunlara üzülüyor. 
Seçim öncesi ne söy 
ledilerse onu söylüyor 
lar. Biz artık yolumuza 
devam edeceğiz. 
Bizim bir gerginlik 
anlayışımız yok. 
Bunun hazırlığı içinde 
olan ana muhalefet 
partisi.. CHP ben aday 
olmama rağmen, 
"adaylığını çeksin" 
demişti. Bu sözlerini 
söyleyen zat, bu kez 
aynı şekilde Abdullah 
beyin adaylığına yük
leniyor. Bu ülkede 
Cumhurbaşkanlığının 
nasıl seçeceği bellidir. 
Siyasi etiğe hiç yakış
mayacak şekilde 
cumhurbaşkanı adayı 
olan parlamentonun 
bir üyesine bu 
yakıştırmalarda bulu
nacaksınız. CHP'nin 
bu ifadeleri Türkiye'ye 
bir şey kaybettirmez, 
sadece onlara kaybet

Mehmet Ağar, kongreye kadar başkan

ii

I

DP'nin 74 il başkanı 
ile üst kurul 
delegeleri, DP 
Genel Başkanlığı 
görevinden istifa 
ettiğini açıklayan 
Mehmet Ağar'a, 
gerekli başvuruların 
yapılarak partinin 
bir an önce 

olağanüstü kongreye 
götürülmesi 
çağrısında bulundu. 
DP'den yapılan açık
lamaya göre, DP il 
başkanlar) ve üst 
kurul delegeleri 
Ağar'a olağanüstü 
kongre çağrısı yaptı. 
Mehmet Ağar da, dün 
toplanan Genel İdare 
Kuruluna bir faks 
metni gönderdi. 
Ağar, toplantıya sağ 
lık sebebiyle katıla
madığını belirterek, 
"Seçim akşamı

tirir" dedi
Abdullah Gül'e güve 
niyor ve inanıyorum 
Başbakan Erdoğan, 
"Cumhurbaşkanlığı 
seçimini, olgunluk 
içinde tamamlaya
cağız. Abdullah Gül'e 
inanıyor ve güveni 
yoruz" dedi.
Başbakan Erdoğan, 
"Gül, bilgisi, tecrübe
si, donanımı ve kariz
masıyla bu yöcü 
makamıyla temsil ede
cek bir devlet adamı 
dır. Cumhurbaşkanlığı 
için ideal bir adaydır. 
Birçok önemli görev 
lerde bulundu ve hep
sini başarıyla icra etti. 
Seçildiği takdirde ken
disine destek verenler 
kadar vermeyenleri de 
ayırmaksızın ülkemi 
zin tüm vatandaşlarını 
temsil edecektir. Gül'ü 
özü ve sözü bir bir ki 
şidir. Tüm kurumların 
eşgüdüm ve uyum 
içinde çalışmasına 
yardımcı olacaktır.
Cumhuriyetin temel 

ortaya koyduğum 
iradenin hukuki 
anlam kazanması, 
ancak bir genel 
kurul, büyük kongre 
sonucu olacağı 
açıktır. Bu nedenle, 
fiilen ve hukuken 
genel başkanlık 
görevimi kongre 
bitimine kadar 

ilkelerini, Atatürk'ün 
işaret ettiği gibi çağ
daşlaşma yönünde 
gerçekleştirecektir" 
diye konuştu.
Millet iradesi 22 
Temmuz'da tecelli etti 
Milletin iradesi 22 
Temmuz'da sandıkta 
tecelli etti diye 
Başbakan Erdoğan, 
"Milletin önünde ak 
bir sayfa daha açıldı. 
Tüm vekiller temsil 
yetkisini TBMM çatısı 
altında kullanmalıdır. 
Siyasi aktörler milletin 
verdiği yetki kadar 
davranmalı. Bunun 
dışında "Millete rağ
men" olur. Herkesi 
kapımızı açık tuta
cağız. TBMM seçim
lerinde her kesimden 
kabul aldık. Cumhur 
başkanlığı seçiminde 
de aynı yolu izliyoruz. 
Tüm siyasi parti lider
lerini, sivil toplum 
kuruluşlarını ziyaret 
ediyor. Binlerini dış- 
mak gibi bir niyeti 
yok." 

sürdüreceğim 
tabiidir. Bu nedenle, 
tarafıma ulaşan 
çok sayıda büyük 
kongre delegesi, 
il başkanlarının 
olağanüstü büyük 
kongre taleplerinin 
değerlendirilmesi 
doğru olacaktır" 
dedi.
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Araç muayene istasyonlarının Afken-Doğuş- 
TüvSüd Ortak Girişim Grubu'na devri ile 
2007 yılı özelleştirme işlemleri tutarı 4 mil
yar doları aştı.
Afken-Doğuş-TüvSüd Ortak Girişim 
Grubu'nun 552 milyon 150 bin dolarlık 
ödemesi ile 2007 yılı özelleştirme işlemleri 
tutarı 4 milyar 28 milyon 557 bin 299 
dolara yükseldi. Araç muayene devri ile 
1986'dan bu yana gerçekleştirilen 
özelleştirmelerin toplam tutarı da 29 milyar 
809 milyon 670 bin 504 dolara çıktı. 
AKP dönemini kapsayan, 2003'ten 
bugüne kadar özelleştirme geliri 21 milyar ; 
362 milyon 492 bin 711 dolar oldu.

SATILIK DAİRE SATILIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
yazlık daire SATILIKTIR. 

K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21 
Diş Hekimi Özcan VURAL 

Cep : 0.536 817 21 05

Kafoğlu Apartmanı 
A Blok’ta 140 m2 3+1 
asansörlü, kaloriferli, 
3. Kat Daire satılıktır 

0 532 445 10 00
KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE
Tel: 513 96 83 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR^
TECRÜBELİ 

MOBİLYA USTASI 
ARANIYOR 

KİLİM MOBİLYA 

TEL: (0.224) 513 65 00

ELEMANLAR ARANIYOR
TRAFİK 

MÜŞAVİRLİĞİNDEN 
ANLAYAN BAY VEYA 
BAYAN ELEMAN ve 
BAYAN SEKRETER 

ALINACAKTIR 

REYHANLAR A.Ş. 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ 
TEL : (0.224) 513 33 49

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

■IMIIIII
Kendi Özel besimiz tabanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.
BmmiEİNHMİZVffl

İsteyen müşterilerimizin 
Kürbanlan azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bakanlık sayısı artıyor
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, yeni 
kabine listesini 
bugün Cumhurbaş 
kanı Ahmet Necdet 
Sezer'e sunacak.
Yeni hükümette 
bakanlık sayısı art
tırılırken, ekonomiye 
'koordinatör' bakanlıık 
modeli getirilecek. 
Başbakan Erdoğan, 
özellikle 'nükleer, 
enerji ve su* gibi 
geniş hizmet alanı 
olan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlı 
ğı'm da 'enerji' ve 
'maden' bakanlığı 
olarak ikiye ayırma 
kararı aldı. Yeni 
kabinede Kültür ve 
Turizm Bakanlığı da 
ayrılacak. Kültür 
Bakanlığı'na Diyanet 
ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü de dahil 
edilecek. Erdoğan, 
listeye itiraz olması 
halinde bu kez müza
kere etmeyecek ve 
yeni Cumhurbaş 
kanı'nın Çankaya 
Köşkü'ne çıkmasını 
bekleyecek. Kabinede 
kapsamlı bir revizyon 
yapması beklenen 
Erdoğan'ın yeni 
listesinde Bülent 
Arınç, Zafer 
Çağlayan, Faruk

Çelik, Nazım Ekren, 
Hayati Yazıcı, Dengir 
Mir Mehmet Fırat gibi 
isimler yer alacak. 
AKP'nin Cumhurbaş 
kanı adayının Ab dul- 
lah Gül olarak belir
lemesinin ardından 
gözler yeni, kurulacak 
60. Hükümet'e çevril
di. Başbakan Erdo 
ğan, yeni kabine lis
tesini yarın haftalık 
olağan görüşmesini 
yapmak üzere çıka
cağı Çankaya Köş 
kü'nde Cumhurbaş 
kanı Ahmet Necdet 
Sez^er'e sunacak. 
Erdoğan'ın yeni kabi
nesi sürprizlerle dolu 
olacak. Mevcut millet 
vekili listesinde bü 
yük oranda değişiklik 
yapan Başbakan 
Erdoğan, değişimi 
yeni kabinesine de 
yansıtacak.
Erdoğan'ın yeni kura
cağı kabinede parti 
sindeki diğıer isimlere 
de yol açmak amacıy
la köklü değişiklik 
yapması bekleniyor. 
Aday listelerinde 
parti yönetiminde 
yer alan isimleri ilk 
şıralara yerleştirerek 
jest yapan Erdoğan, 
yeni dönemde Merkez 
Yürütme Kurulu'ndan 

en az 4 ismi kabineye 
taşıyacak. Erdoğan'ın 
MYK üyelerinden Den 
gir Mir Mehmet Fırat, 
Hayati Yazıcı, Nazım 
Ekren ve Nükhet Ho 
tar Göksel'in kabine 
ye alması bekleniyor. 
Seçimlerde Meclis'e 
30 kadın vekil sokan 
AK Parti, bu artışı 
kabineye 'iki kadın 
bakan' olarak yansıta
cak. Erdoğan, trans
fer ettiği isimlerden 
de 3 veya 4 ismi 
kabineye alacak.
Erdoğan, kabinede de 
AKP'nin 'merkez par 
ti' kimliğini güçlendi
recek isimlere ağırlık 
vererek, yeni dönem 
de izleyeceği poli
tikaya ilişkin güçlü 
sinyal verecek. Yeni 
kabinede AKP Genel 
Başkan Yardımcıları 
Hayati Yazıcı, Dengir 
Mir Mehmet Fırat, 
Nükhet Hotar Göksel, 
Nazım Ekren, Faruk 
Çelik, yeni isimlerden 
Ertuğrul Günay ve 
Zafer Çağiayan'ın 
görev alması bek
leniyor. Erdoğan'ın 
TBMM eski Başkanı 
Bülent Arınç'ı da 
kabineye 'Başbakan 
Yardımcısı' olarak ala 
bileceği konuşuluyor.

Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül'ün Cum 
hurbaşkanı adayı 
olmasının ardından 
boşalan koltuğa da 
Ali Babacan'ın otur
masına kesin gözüyle 
bakılıyor. Ancak 
Babacan'ın 'Başmüza 
kereci* olarak devam 
etmeyeceği öğrenildi. 
Erdoğan'ın Adalet 
eski Bakanı Cemil 
Çiçek ile Maliye 
Bakanı Kemal Una 
kıtan'ı da kabineye bu 
kez'Başbakan Yar 
dımcısı' olarak ala
cağı belirtiliyor. 
BAKANLIK SAYISI 
ARTTIRILIYOR 
Başbakan Erdoğan, 
son dakika sürprizi 
yaparak bakanlık 
sayısını arttırma 
kararı aldı. Erdoğan, 
şu an Başbakan 
Erdoğan ile birlikte 
23 olan bakanlık 
sayısının 24 veya 
25'e çıkarılması gün
demde. 'Ekonomiye' 
koordinatör bakanlık 
modeli getirmeyi 
düşünen Erdoğan, 
Maliye ve Hazine'yi 
tek çatı altında topla
ma görüşünde. 
Erdoğan'ın özellikle 
40'ın üzerinde genel

müdürlüğü bulunan 
ve çok geniş bir hiz 
met alanı olan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile ilgili de 
yeni bir tasarruf 
yapacağı öğrenildi. 
Erdoğan, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Ba 
kanlığı'nın görev ala 
nına 'nükleer, enerji 
ve su' gibi çok önemli 
konuların girdiğini 
ifade ederek, işleyişin 
kolaylaştırılması 
amacıyla bu bakanlığı 
iki veya üçe ayırabile
ceklerini bildirdi. 
Erdoğan'ın Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Ba 
kanlığı'nı 'enerji', 'ma 
den' ve 'su' bakanlık
ları olarak üçe dağıta
bileceği konuşuluyor. 
Enerji Bakanlığı 'icra 
cı bakanlık' olarak 
devam ederken, 
Erdoğan'ın 'Mâden 
Bakanlığı'nı Devlet 
Bakanlığı olarak 
ihdas edebileceği 
belirtiliyor.
Erdoğan'ın kararı 

doğrultusunda Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 
da ayrılacak. Kültür 
Bakanlığı'nın görev 
alanına giren konular 
yasa gerektirmediği 
için Devlet Bakanlığı 
çatısı altında yürülü 
tecek. Turizm Bakan 
lığı icracı bakanlık 
olarak kalırken, Kül 
tür Bakanlığı'nın 
görev alanına Diyanet 
ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü de dahil 
edilecek.
Başbakan Erdoğan 
60. Hükümet'in oluşu
munda farklı bir yol 
haritası izleyecek. 
Erdoğan, Cumhur 
başkanı Sezer'in 
kabine listesindeki 
bazı isimlere itiraz 
etmesi halinde 
'müzakere' yolunu 
seçmeyecek.
Erdoğan, listedeki 
bazı isimlerin çizilme
si halinde kabineyi 
yeni seçilecek 
Cumhurbaşkanına 
sunma kararı aldı.
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OSS ve YDS sonuçları 
bugün açıklanıyor

Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) ve 
Yabancı Dil 
Sınavı (YDS) yer
leştirme sonuçları, 
bugün saat 10.00'da 
açıklanacak.
Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Merkezi’nden 
(ÖSYM) yapılan 
açıklamada, 
17 Haziran 2007 
tarihinde yapılan 
ÖSS ve 24 Haziran 
2007 tarihinde 
yapılan YDS 
sonuçlarına göre 
adayların yaptıkları 
tercihler doğrultusun
da yüksek öğretim 
programlarına 
merkezi yerleştirme 
işlemlerinin tamam
landığı bildirildi.
ÖSYM Başkanı 
Prof. Dr. İnal 
Yarımağan imzalı

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

basın duyurusunda, 
“Sonuçlar
16 Ağustos 2007 
perşembe günü saat 
10.00'dan itibaren 
internetten öğre
nilebilecektir” denildi. 
Yerleştirme sonuçları 
ve kayıt işlemleri 
ile ilgili açıklamanın 
da bugün aypı saaten 

itibaren ÖSYM'nin 
internet sayfasında 
yer alacağı 
duyuruldu.
Sonuçlar ÖSYM'nin 
http://osys.osym. 
gov.tr ve 
http://osys2007. 
osym.gov.tr internet 
adreslerinden 
öğrenilebilecek.

Öğretmen atamaları 22 Ağustos^
Milli Eğitim 
Bakanlığının (MEB) 
yapacağı 10 bini 
kadrolu, 10 bini 
sözleşmeli 20 bin 
öğretmen ataması 
için başvurular, 
19 Ağustosta 
sona eriyor.
Eğitim kurumlarının 
öğretmen ihtiyacını 
karşılamak üzere ilk 
atama biçimiyle 28 
alandan 9 bin 300 ilk 
atama, açıktan atama 
ve açıktan ilk atama 
biçimiyle 27 alandan 
250, kurumlar arası 
ilk atama ve kurumlar 
arası yeniden atama 
biçimiyle 25 alandan 
100, beden eğitimi 
alanına milli sporcu 
olanlardan sınavsız 
350 olmak üzere 
toplam 10 bin 
kadroya atama 
yapılacak.
Yoğun ihtiyaç bulu
nan 17 alandan 
toplam 10 bin kon
tenjana sözleşmeli 
öğretmenlik için de 
başvuru alınacak. 
Atama için öğretmen 
adayları başvurularını 
19 Ağustosa kadar 
yapacaklar. 20 bin 
kadroya öğretmen 

atamaları ise 
22 Ağustos 2007 tari
hinde gerçekleştirile
cek. Başvuruya 
ilişkin bilgiler MEB'in 
"http://personel.meb. 
gov.tr" internet 
adresinde yayın
lanacak olan "2007- 
2 Öğretmenlik İçin 
Başvuru ve Atama 
Kılavuzu"nda 
yer alacak.
MEB'in atama 
yapacağı branşlar, 
kontenjanları ve 
taban puanları şöyle: 
"Beden Eğitimi 
(1055 kişi-73 puan), 
Bilgisayar (1215 kişi- 
65 puan), Biyoloji 
(44 kişi-89 puan), 
Coğrafya (365 kişi 76 
puan), Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi (1315 
kişi-72 puan), Felsefe 
(54 kişi-84 puan), 
Fen Bilgisi/Feni ve 
Teknoloji (1000 kişi- 
85 puan), Fizik (17 
kişi-91 puan), Görme 
Engelliler Sınıf Öğret
menliği (34 kişi-50 
puan), İmam Hatip 
Liseleri Meslek 
Dersleri (34 kişi-84 
puan), İmam Hatip 
Liseleri Meslek 
Dersleri Arapça (12
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kişi-72 puan), İlköğre
tim Matematik 
(1425 kişi-72 puan), 
İngilizce (2020 kişi- 
68 puan), İşitme 
Engelliler Sınıf Öğret
menliği (33 kişi-66 
puan), Kimya (34 kişi- 
90 puan), Matematik 
(34 kişi-93 puan), 
Müzik (410 kişi-58 
puan), Okul Öncesi 
Öğretmenliği/Çocuk 
Gelişimi ve Eğitim 
Öğretmenliği (1370 
kişi-69 puan), Rehber 
Öğretmen (435 
kişi-72 puan), Resim- 
İş/Resim/Görsel 
Sanatlar (410 kişi-69 
puan), Sanat Tarihi 
(5 kişi-81 puan), 
Sınıf Öğretmenliği 
(4215 kişi-78 puan), 
Sosyal Bilgiler (760 
kişi-80 puan), 
tarih (160 kişi-83 
puan), Teknoloji ve 
Tasarım (610 kişi-50 
puan), Türk Dili ve 
Edebiyatı/Dil ve 
Anlatım/Türk - 
Edebiyatı 
(415 kişi-81 puan), 
Türkçe (2415

' kişi-67 puan), 
Zihin Engelliler Sınıf 
Öğretmenliği (104 
kişi-61 puan)."

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR... 

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

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

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

35YÜÜtİt
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK

■â1
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http://osys.osym
http://osys2007
osym.gov.tr
http://personel.meb
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Bursaspor Galatasaray’a bileniyor Cimbom, Lincoln ve
Bursaspor, Turkcell 
Süper Ligi'nin 
2. haft'asında 
kendi «sahasında 
Galatasaray ile 
oynayacağı maçın 
hazırlıklarını 
sürdürüyor- 
Bursaspor'un 
Galatasaray'dan 
transfer ediği 
Cihan Has polatlı, 
Galatasaray maçında 
kazanmak i çin 
sahaya çıka caklarını, 
beraberliğe bile 
tahammüllerinin 
olmadığını belirtti. 
Vakıfköy Orhan 
Özselek Tesis leri'nde 
Teknik Direktör 
Bülent Korkmaz 
yönetiminde yapılan 
antrenmanda yeşil- 
beyazlı futbolcular, 
düz koşu ve ısınma 
hareketlerinin ardın
dan dar alanda 
pas çalışması yaptı. 
Antrenmanda 
futbolcuların hayli 
neşeli oldukları 
gözlendi. Antrenman 
öncesinde düzenle

Beckham’dan müjdeli Uer
Los Angeles 
Galaxy'nin İngiliz 
yıldızı David 
Beckham, takımının 
D.C. United ile 
yapacağı Superliga 
yarı final maçının 
en az bir • ’sında 

forma gi^ yi 
bekliyor. Ispanyol 
ekibi Real Madrid'den 
rekor bir ücretle 
ABD'nin Los Angeles 
Galaxy Kulübü'ne 
transfer olan 
David Beckham, 
yeni takımında 
sakatlığı nedeniyle 
bir maça çıkmış ve 
sadece 
12 dakika sahada 
kalmıştı. Ünlü 
futbolcuyu izlemek 
için tribünleri doldu
ran taraftarlar, İngiliz 

nen basın toplan
tısında konuşan 
yeni transferlerden 
Ciharı Haspolatlı, 
Galatasaray'da 
oynarken Bursa 
deplasmanlarının 
hem taraftar hem 
takımı açısından 
zorlu geçtiğini 
söyleyerek, "Ancak 
şimdi Bursaspor'da 
oynuyorum ve 
Bursaspor'un 
başarısı için ter 
döküyorum. 
Galatasaray maçında 
kazanmak için 
sahaya çıkacağız. 
Beraberliğe bile 
tahammülümüz yok. 
Maçtan önce eski 
takım arkadaşlarımla 
hasret gidereceğim. 
Maçta Bursaspor'un 
kazanması için 
elimden geleni 
yapacağım" 
diye konuştu. 
Denizspor maçıyla 
ilgili de değer
lendirmede bulunan 
Cihan Haspolatlı, 
kendi açısından ilk

yıldızın i.k 11'de yer 
almamasını "VVanted

üzerine D.C. United 
ile yapacakları

Beckham", "Bench 
it like Beckham" 
pankartlarıyla 
eleştirmişti.
Beckham eleştiriler

maçın biraz zor 
geçtiğini vurguladı. 
Yeni bir takım, yeni 
bir ortam içine 
girdiğini hatırlatan 
Cihan Haspolatlı, 
"Burada benim çok 
eski arkadaşlarım da 
var. Bülent hocayla 
da çok uzun zaman 
birlikte çalıştık. Bu 
benim adaptasyon 
dönemimi kısalttı. 
Güzel bir maç yap
tığımızı sanıyorum. 
3 puan almak için 
sahaya çıkmıştık. 
Bundan sonraki 
maçlarda hiçbir 
zaman beraberliğe 
sevinecek bir takım 
değiliz. Ligin ilk maçı 
olması

Superliga yarı final 
maçında en az 
45 dakika forma 
giymek istediğini 
açıkladı. 

nedeniyle puanla 
başlamak iyidir diye 
düşünüyorum. 
Bundan sonraki 
maçlarda daha 
dikkatli olacağız. En 
azından daha fazla 
pozisyona girip maçı 
koparmalıyız" dedi. 
Denizlispor maçında 
yaptığı kurtarışlarla 
kısa sürede yeşil- 
beyazlı taraftarın 
gönlüne taht kuran 
Venezuellalı milli 
kaleci Renny Vega 
ise, Denizlispor 
maçında oynamayı 
düşünmediğini, 
hocanın kendisine 
şans vermesiyle elin
den gelen her şeyi 
yaptığı ifade etti.

Samsunspor’da 
Yücel İdiz dönemi 
Samsunspor'un 
yeni yönetim kurulu, 
yapııyı lopiciııü Şuıi- 
rasında teknik direk
tör Hakkı Bayrak ile 
yollarını ayırarak 
Orduspor'un eski 
teknik direktörü 
Yücel İldiz ile 
anlaşma sağladı. 
TFF Birinci Lig ekibi 
Samsun-spor'da, 
teknik direktörlüğe 
Yücel İldiz getirildi. 
Kulübün yeni yöne
tim kurulu, yaptığı 
toplantı sonrasında 
teknik direktör 
Hakkı Bayrak ile 
yollarını ayırarak 
Orduspor'un eski 
teknik direktörü 
Yücel İldiz ile 
anlaşma sağladı.

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

Linderoth’suz gitti

Galatasaray, deplas
manda Hırvatistan'ın 
Slaven Koprivnica 
takımıyla oynayacağı 
UEFA 2. ön eleme 
turu ilk maçı için 
dün öğlen saat
lerinde özel bir 
uçakla Hırvatistan'ın 
başkenti Zagrep'e 
gitti. Sarı-kırmızılı 
takımda sakatlıkları 
bulunan Lincoln 
ve Linderoth'un 
yanı sıra geçen 
sezondan kalan 
cezası nedeniyle 
Arda Turan da 
kadroya alınmadı. 
"UEFA KUPASI'NDA 
ÖNCELİKLİ 
HEDEFİMİZ 
GRUPLARA 
KALMAK" 
Hareket öncesi 
Atatürk Havalima 
nı'nda açıklamada 
ouiunan Galatasaray 
Futbol A.Ş. Genel 
Müdürü Adnan 
Sezgin, ilk maçtan 
avantajlı bir skorla 
İstanbul'a dönmek 
istediklerini belir 
terek, "UEFA Kupası 
iddialı olacağımızı 
düşündüğümüz 
önemli bir kulvar. İlk 
maçtan avantajlı bir 
skorla İstanbul'a 
döneceğimiz. 
Takımımıza güveni 
yoruz. UEFA 
Kupası'nda öncelikli 
hedefimiz gruplara 
kalmak. Gruplardan 
önce yarın çok 
önemli bir müsabaka 
oynayacağız.

Tek düşüncemiz 
bu müsabakadan 
iyi bir sonuçla dön
mek" dedi. 
"TRANSFER 
GÖRÜŞMELERİMİZ 
YOĞUN BİR 
ŞEKİLDE 
SÜRÜYOR" 
Basın mensuplarının 
Kone'nin transferi 
konusundaki 
gelişmelerle ilgili 
sorusu üzerine
Sezgin, "Şu an 
noktalanan hiçbir 
transfer yok. 
Transfer görüşmeler
imiz yoğun bir 
şekilde sürüyor. 
Belirli bir aşamaya 
gelince size o 
konuda bilgi vere
ceğiz. Görüştüğü 
müz isimler arasında 
kamuoyunda açık
lanmayan isimler de 
var* irâdelerini 
kullandı.
Transferler konusun
da çeşitli konularda 
sıkıntı yaşandığını 
söyleyen Sezgin, 
"Bu bir alışveriş. 
Kulüp en uygun 
koşullarda oyuncuyu 
almak, karşı tarafda 
kendisine göre en 
uygun koşulda 
oyuncusunu 
satmak ister. Hem 
kulüp hem de 
futbolcu bazında 
görüşmelerimiz 
sürüyor. Bizim iste
diğimiz koşullarda 
transferlerin 
olmasını istiyoruz" 
diye konuştu.

VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
SHREK3 12.00-14.15-16.15
BEN SANA SÖYLEMİŞTİM 14.15 • 20.30

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN ABONE OLUN

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetgsi.com
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Cildinizi canlandıracak 13 öneri Kalp ve seker hastalarına umut
Canlı ve parlak cilde 
sahip olmak zor değil 
ancak biraz emek 
ister. İşte mükemmel 
cilt için 20 öneri 
Her zaman genç 
kalmak, parlak ve 
pürüzsüz cilde sahip 
olmak her kadının 
hayali.. Çevre kirliliği, 
stres, genetik faktör
ler ise cildinizin en 
büyük düşmanları.. 
İşte cildinizi bu gibi 
zararlardan koru
manıza yardımcı 
13 öneri!..
1- Genel yüz temi
zliğinde kullanılan 
maskelerden peeling 
etkisen sahip olanlar, 
bu sayede ölü 
hücreleri ortadan 
kaldırarak, derinleme
sine temizlik sağlıyor. 
2- Yüzünüzü tazikli 
su ile yıkayın. Bu 
şekilde yapılacak 
duş, ofislerin yol 
açtığı cilt stresinizi 
azaltır.
3- Artık cilt bakım 
ürünlerinde de rast
layabildiğimiz C vita
mini, kan dolaşımını 
ve kolajen üretimini 
hareketlendirdiğin
den, bu tip ürünleri 
tercih edin.
4- Ayakfarmız parmak 
uçları, yüzünüze 
sinyal gönderir. 
Alnınızda oluşacak 
kırışıklıkları önlemek 
için ayak parmak
larınız üst kısmına 
düzenli aralıklarla

sertçe bastırın.
5- Cildinizi nem
lendirin. Yeni çıkan 
bir çok nemlendirici 
gün boyu etkiye 
sahip. Proteinli ve 
bitki özlü olanlar ise 
cildi aktif hale getirip 
üzerinde koruyucu 
bir tabaka oluştur
masını sağlıyor.
6- Yüzünüzü haftada 
iki defa kremleyerek 
5 dakikalık masaj 
uygulayın. Bunun 
için, parmaklarınızı 
kullanarak oval 
hareketlerle çeneden 
yanaklara, alnın 
ortasından dışa 
doğru, burun yan
larından alnın ortası
na doğru inip çıkarak 
masaj yapın.
Ağzınızın çevresini, 
yukarı doğru 
hareketlerle ovun. 
7- Gece saat 1’den 
önce güzellik 
uykusuna yatmayı 
ihmal etmeyin.
Bedenimiz özellikle 
ilk uyku saatlerinden 
gece yarısına doğru 

büyüme hormonları 
üretir. Bu hormonlar 
ise hücre yenilen
mesini 
hareketlendirir.
8- Kremlerin içindeki 
enzimlerin faydalarını 
biliyor musunuz? 
Biyo teknolojik yön
temler taklit edilerek 
üretilen minik protein 
molekülleri, ileri 
yaşta, insanların 
cildindeki dolaşım 
sistemini aktif hale 
getirip ciltleri koruyu
cu hücreleri 
güçlendirir.
9- Koku kompresleri 
cilt ve duyuları can
landırır. Dörder damla 
limon ve selvi ağacı 
özünü ve iki damla 
ardıç yağını, iki litre 
kaynar su içine 
koyun. Özel yüz 
havlunuzu bu 
karışımın içine 
daldırın ve yüzünüze 
ölçün.
10- E vitaminin 
bulunduğu kremler 
hücrelerin gerilimini 
azaltır. Ultroviyole 

ışınlarının, atık 
gazların, nikotinin 
oluşturduğu saldır
gan serbest radikaller 
cildin zamanından 
önce yaşlanmasına 
neden olur. E vitamin 
cildi bu zararlı etken
lerden koruyup nem
lendirir.
11- Yanaklarınız 
derisini gergin
leştirmek için jimnas
tik yapmalısınız.
Bunun için ağzınızı 
kapatın, yanaklarınızı 
içeri doğru çektikten 
sonra, ellerinizin 
yardımı ile yavaş 
yavaş gerin.
12- Patates masajı 
cildi tazeler ve din
lendirir. Öncelikle çiğ 
patates dilimlerini 10 
dakika buzdolabında 
bekletin. Cilt temi
zliğinizi yaptıktan 
sonra, soğumuş 
patates dilimleriyle 
yüzünüze masaj 
yapın. 15 dakika 
boyunca patatesi, 
suyunun cildinize 
etki etmesini bek
ledikten sonra 
yüzünüzü yıkayın.
13- Duru, yumuşak 
bir ten için AHA kom
plekslerine başvur
mak bir zorunluluk. 
Bu ısirhfe tanınan 
meyve asitleri, cilt 
hücrelerinin yenilen
mesini sağlarken, 
tahriş de etmiyor. 
Ayrıca besleyici 
yağlar da içeriyor.

Şişmanlık, şeker ve 
kalp hastalıkları 
üzerine araştırma 
yapan Harvard 
Üniversitesi Genetik 
ve Kompleks 
Hastalıklar Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. 
Gökhan Hotamışlıgil 
ve ekibi, bugüne 
kadar "kistik fibroz" 
ve "karaciğer sirozu" 
tedavisinde kul
lanılan iki ilacı, bir 
yıl içinde şeker ile 
kalp hastalıkları 
için 30 gönüllü has
tada deneyecek. 
Prof. Dr.
Hotamışlıgil, yaptığı 
açıklamada, yıllardır 
sürdürdükleri 
araştırmaların bu yıl 
meyvelerini vermeye 
başladığını 
belirterek, "3 ana 
grup var üzerinde 
çalıştığımız. Hepsi 
şişmanlıkla beraber 
ortaya çıkan 
hastalıkların, gruplar 
halinde tedavi etme 
ihtimaliyle ilgili" 
dedi. Gen 
değişiklikleriyle 
insanların 
tedavisinin henüz 
mümkün olmadığını 
ifade eden Prof. Dr. 
Hotamışlıgil, hatalı 
çalışan veya fi,r;e. 
veren sistemleri 
düzeltecek kimyasal
lar üretmeye 
başladıklarını ve bu 
kimyasal maddelerin 
hastalık taşıyan____  

hayvan modellerinde 
çarpıcı sonuçlar 
verdiğini bildirdi. 
Bazı insanlarda 
kalp ve şeker 
hastalığı gelişme 
riskinin farklı 
olduğuna işaret eden 
Hotamışlıgil, bu 
ilaçların, uzun 
süreçte kullanılacak 
ilaçlar olacağını 
belirtti. Prof. Dr. 
Hotamışlıgil, " Özel
likle yan etkilerinin 
çok iyi anlaşılması 
lazım. Şu anda 
üzerinde durduğu
muz en önemli konu 
bu, ilaçlar insanlar 
üzerinde güvenlikli 
olarak kullanılabilir 
mi?" dedi.Prof. Dr. 
Hotamışlıgil, bulduk
ları bir grup ilacın bu 
yıl testlerine başla
mak istediklerini de 
belirterek, şöyle 
konuştu: "Geçen yıl 
kimyasalları tararken 
bir grup ilaç ortaya 
çıkarmıştık. Daha 
önce insanlarda 
başka nedenlerle 
kullanılmış, güve
nilirliği bilinen ama 
etkinliği çok iyi 
olmayan bir grup 
ilacı ele almıştık. 
Biz bu ilaçlardan 
2‘sİni ortaya 
çıkardık. Bu 2 grup 
ilaç, insanlarda 
hemen test edilmeye 
hazır. Bu ilaçlar 2 
hastalık grubunda 
test edilecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

16 Ağustos 2007 Perşembe 
AHSEN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 113 

Tel: 513 01 33 ■ GEMLİK

Gemlik Ksrfez
• ■■LİK'İK İLK «OKLOK SİYASİ SS1ITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2829 
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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fiÖZCl O İlKÖGfiflİNI OKÜLU
“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

imi iti iki Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, 
OKULUMUZUN 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 İle çalışır,Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
.. -' İ..-:. CD Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,Özgüveni tamdır.
ÖĞRENCİLER . 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

Deneyimli 
kadromuz ve 
çağdaş eğitim 

anlayışıyla 
sîzlere en yakın 

özel okuluz

Tel: 513 50 84
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 

web : www.aykentilkogretim.k12.tr

Bursa’da Sezen Aksu rüzgarı esli
Yelda BAYK1Z

Bursa Kültür 
Park Açık Hava 
Tiyatrosu'nda 
BursalI sevenleriyle 
buluşan Sezen 
Aksu dinleyenleri 
meshetti.
Zengin bir repertu
ar ve orkestra ile 
sahne alan Minik 
Serçe esprili yak
laşımı ile de seven
lerini coşturdu.
Kapalı gişe konser 
veren pop müziğinin 
kraliçesini dinlemek 
için erken saatlerde 
kapılarda kuyruk 
oluştu. Fotoğraf 
makineleri ile 
girişin yasak 
olduğu konserde, 
basının sadece 
bir şarkılık zaman 
içerisinde ;ekim 
yapmalarına izin 
verildi.
Bursa'yı 
çok sevdiğini

söyleyen Aksu 
İki eşinin de 
Bursah olduğunu 
söyleyerek yaptığı 
şakalarda hayran
larını kahkahaya 
boğdu.
Önümüzdeki yıl 
tekrar Bursa’ya 
gelmek istediğini 
belirten Aksu 
Bursah sevenlerine 
Lale Devril şarkısı 
ile veda ederek, 
unutulmaz bir gece 
yaşattı.

Türkiye 
çölleşiyor mu?

gemlikforum.com ilgi görüyor
Berkay KARABULUT

ADSL teknolojisinin 
ülkeye gelmesinin 
ardından, 
yaygınlaşan 
internet kullanımlığı, 
vatandaşları 
sanal faaliyete 
sürüklerken, 
Gemlik'te de 
sanal ortamda ki 
eksiklikler bir 
bir kapanmaya 
devam ediyor. 
Geçtiğimiz aylarda 
internet üzerinden 
yayın hayatına 
başlayan Gemlik'in 
ilk fikir alışveriş, 
tartışma ve bil
gilendirme sitesi 
gemlikforum.com

kısa sürede Gemlik 
halkının ilgisini 
çekti ve yaklaşık 
700 üyeye kadar 
ulaştı. Site 
yöneticileri 
gemlikforum'un 
kısa sürede bekle
nenden fazla ilgi 
görmesinin nedeni
ni seviyeli tartış
malar ve her türden 
1200 konu ve 
konulara yazılmış 
yaklaşık 8500 
cevaptan kay
naklandığını 
belirtirlerken, 
"Amaçlarının da 
Gemlik'li internet ko
lancılarının Gemlik'in 
sorunlarına tartışarak 
çözüm bulabilmek,

daha güzel bir 
Gemlik 
için farklı fikirler 
üretilebilmek ve 
bunları tartışmak

böylece farklı 
fikirlere saygıyı 
arttırmaktır".
şeklinde 
konuştular.

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürü 
Adnan Ünal, 
1970'ten 2007'ye 
kadar iklim ortala
malarına bakıldığın
da Türkiye'de "çöl 
karakteri" gösteren 
hiçbir bölge olmadı 
ğımn rahatlıkla 
görülebileceğini 
söyledi.
Ünal, "Türkiye 
çölleşiyor", " I urkıye 
Afrika olacak" 
şeklindeki iddiaları 
değerlendirdi. Bu 
haberlerin, kurumun 
internet sitesinde 
yer alan Temmuz 
Ayı Kuraklık Analiz 
Raporu'ndan yola 
çıkılarak oluşturul
duğunu anımsatan 
Ünal, zirai meteo
roloji birimi tarafın
dan hazırlanan bu 
raporların çoğunluk
la tarımla uğraşanlar 
tarafından kullanıl 
dığına dikkati çekti. 
Ünal, şunları 
kaydetti: 
"Sadece, Temmuz 
ayı değerlendirmesi 
alınıp, 'Türkiye 
çöl oluyor* bil
gilendirmesini yap
mak doğru değildir. 
Tarım yılı olarak 
bahsettiğimiz Eylül, 
Ekim, Kasım, Aralık,

Ocak ayının da için 
de olduğu 10 ay 
süren bir süreç 
vardır. Biz ay ay 
ülkemize düşen 
yağışları değer
lendiriyoruz. 
Bir yıllık periyotta 
sadece 2 ayı 
değerlendirerek 
Türkiye'nin 
çölleşeceğini, 
zirai faaliyetlerin 
olmayacağını 
söylemezsiniz!. 
Bunu biz de söyle
meyiz. Bu ifadeler 
bilimsel ve tutarlı 
değil." Ünal, Türki 
ye'nin yarı-kurak 
iklim şeridi içinde 
yer aldığını anımsa
tarak, "Temmuz, 
Ağustos ve Eylül 
aylarında normal 
yağışlar alinse dahi 
yıllık yağışın yüzde 
7'sini ancak karşılı 
yor. Bu durum bile 
zaten yağışın az 
olduğunu göster
mektedir" dedi. 
Genel Müdür 
Ünal, uzun yıllar 
ortalama değerlerine 
bakıldığında 
Temmuz ayının 
hemen hemen 
aynı değerlere 
sahip olduğunun 
görülebileceğini 
de belirtti.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
emlikforum.com
gemlikforum.com
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B€VHANLAR OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 

TÜM GEMLİK’LİLERİN 
HİZMETİNE GİRMİŞTİR. 

İbrahim Akıt Cad. 
Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

TEL: 0.224 513 33 49 
FAX: 0.224 513 33 50

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğlu, “Hükümetin bölge 
zeytincisini desteklemesinin önünde engel kalmamıştır" dedi. Sezer, listeyi kabul etmedi

Sr Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi Taviloğlu yaptığı yazılı açıkla
mada, kuraklığın yaratacağı verim ve kalite 
düşüklüğü, yüksek maliyet gibi faktörler 
nedeniyle üreticinin olası gelir kaybının 
hükümet tara fından dikkate alınmasını iste
di. Taviloğlu, devlet desteği istediklerini 
belirterek, "Siyasilerin bölge zeytin üretici
sine verdikleri sıcak mesajların gerçek
leşmesinin yolu, hü kümetin fındık fiyatı 
açıklamasıyla açılmıştır. Hükümetin bölge 
zeytincisini desteklemesi nin önünde engel 
kalmamıştır. Sofralık zeytinde kilo başına 
saptanacak gerçekçi bir destek üreticiye 
nefes aldıracak" dedi. Haberi sayfa 3’de

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 60. 
Türkiye Cumhuriye 
ti Hükümeti’nin Ba 
kanlar Kurulu Liste 
sini dün Cumhur 
başkanı Ahmet Nec 
det Sezer’e sundu. 
Sezer, listenin yeni 
seçilecek Cumhur 
başkanına sunul
masını isteyerek 
kabul etmedi. 7’de

Buğun Marmara Depreminiıı 8. yıldönümü
17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara 
Depremi’nin ardından 8 yıl geçti. TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezi Yer ve Deniz 
Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Sedat 
İnan, Türkiye’nin Marmara depreminin 
ardından, deprem araştırmalarına çok ciddi 
kaynaklar ayırdığını söyledi. Sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Sezer’in tavrı

AKP hükümetinin Cumhurbaşkanı adayı 
Abdullah Gül olarak ilanından sonra, sıra 
yeni hükümete geldi.

Başbakanın hazırladığı Bakanlar Kurulu 
listesi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 
tarafından dün AKP’ye iade edildi.

İade gerekçesinde ise yeni kabineyi yeni 
Cumhurbaşkanının onaylaması gösterildi.

Bu, hükümetin biran önce kurulması ve 
çalışmaya başlamasını bir süre geçiktirecek. 
| Cumhurbaşkanı Sezer, önüne gelmiş olan 
listeyi onaylayabilirdi. Ama onaylamadı.

Devamı sayfa 5’de

12 R 22,5 Ma BÜYÜK KAMPANYA

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

Fulda Regio Confrol (Düz) 
Fulda Regio Force (Kar) 
Fulda Varto Control (Düz) 
Fulda Varto Force (Kar)

470.00 YR
504.00 YIL
499.00 YTL
528.00 YTL

Vicdan azabı çekince teslim oldu
Düğün konvoyundan araba çalarak tostçuya çarpmıştı. Haberi syf 8’de

Saadet 
Partısi’nden 

Festivale 
tepki

Saadet Partisi Gem 
lik İlçe Teşkilatı, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından düzenle
nen "Siyah Altın 
Zeytin Festivaline" 
yaptıkları yazılı 
açıklama ile tepki 
gösterdiler. 
Haberi sayfa 4’de

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

Buluşma
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Türk başın tarihinde susturulan kalem 
çoktur..

Kimi kurşunla...
Kimi de patronun tetikçileri aracılığıyla..
Son örnek Sedat Simavi'nin kurucusu 

olduğu gazetede yazan Emin Çölaşan..
Oda...
Sedat Simavi'nin gazeteci onurunu 

simgeleyen sözlerine sadık kalarak onurlu 
ve erdemli bir gazeteci olarak kalemini 
satmadı..

Kırmayı tercih etti..
Sedat Simavi'nin kemikleri sızlıyordun.
Ya Erol Simavi ne yapıyordur acaba..
Cüzdanının sesini dinleyerek gazetesini 

satan Simavi'nin vicdanı gazetesinde 
yaşananları gördükçe sızlıyor mudur ?

Gazetelerin yol gösterici olduğu ...
Gazetecilerin sözüne güvenilir kişiler 

olarak anıldığı dönemler tarih oldu..
Kuşkusuz ...
Gazeteler ve gazetecilerdeki bozulma 

toplumsal yapıya koşut olarak gelişiyor..
Gazete matbaaları medya plazalarına 

dönüşümün faturasını toplumsal değerleri 
bozarak yine topluma ödetiyorlar..

Gazete matbaasıyla tanışmam 1976 yılı
na uzanır..

| Ankara'da..
Rüzgarlı Sokak'ta bulunan Hürriyet 

Gazetesi'nin Ankara Matbaasına ilk 
gı diğimde Gazete kağıdının ve mürekke
binin sokaklara taşan kokusunu genizler
ime çektiğim gün..

Henüz 18 yaşındaydım..
Hürriyet'e ve orada çalışan ağabeylere 

hayran kalmıştım..
Sanıyorum gazetenin girişinde Sedat 

Simavi'nin "kalemini kır ama satma" 
özdeyişini okuduğumda genç bir gazete
cilik fakültesi öğrencisi olarak beynimde 
ve ruhumda fırtınalar esmişti..

Ne demekti..
Kalemini kır ama satma..
Kalem satılır mıydı ?
O zamanki değer yargılarına göre satıl

mazdı..
Ama zaman geçti...
Devran döndü..
Kalem de..
Ne kelime..
Kısa vadeli çıkarlar uğruna..
Matbaalar satıldı..
Onurlar satıldı..
Şimdi...
Parmakla gösterilen birkaç gazeteyle 

birkaç gazeteci..
Kalemini satmamak için direniyor..
Direncinin karşılığını da işsiz kalarak 

alıyor..
Varsın alsın be..
Emin Çölaşanlara bir şey olmaz..
Onlar kale gibi dimdik ayakta kalırlar..
Ama satanlar..
Günü kurtarmışlardır ama..
Geleceklerini karartmalardır..
Dün satanların esamesi okunmuyor..
Bugün satanların ise...
Yarın ne duruma düşeceklerini tarihe 

tanıklık edenler çok iyi biliyorlar..

Kaderine terk edilen tarihi
çınarlar tehlike saçıyor

Ercüment ESEN

İlçemizin çeşitli 
semtlerinde bulunan 
tarihi çınarlar 
bakımsızlıkları 
nedeniyle çevresine 
tehlike saçmaya 
başladı.
Tarihi simgeleyen 
asırlık çınar ağaçları 
kaderlerine terk 
edilirken, çınar 
ağaçlarından 
düşen dallar ise ilçe 
halkına da zarar 
veriyor.
ûfretfAf gun 
Belediye Parkı 
Avcılar Derneğr 
yanında bulunan 
dev çınar ağacının 
kurumaya yüz tutan 
dalları rüzgarında

etkisiyle düşen 
dal Çetin Ataş'a ait 
park halindeki 
özel otonun camı 
kırıldı.
Olaydan sonra 
aracının başına gelen 
sürücü Çetin Ataş, 
çınar ağacından 
düşen dalın yoldan 
geçen birinin başına 
düşmediğine 
şükrederek, “Cana 
geleceğine mala 
gelsin’’ diye 
konuşurken, 
olayla ilgili Gemlik 
Belediyesini 
sorumlu tuttu.
Avcılar kulübü 
önünde bulunan asır
lık çınar ağacının 
çevreye tehlike

ÎSATILIK - KİRALIK LUX DAİRELER ye IŞYERUIII
GABENKUL DAMSMANLIK ve DEĞERLEME HİZMETLERİ VERİLİR t

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, . 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okullan'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri.

www.baytasinsaat.com 
Tel: 513 42 21 Fax: 51317 94

saçtığı konusunda 
defalarca Gemlik 
Belediyesini uyardığı 
Avcılar Derneği’nin 
de Gemlik 
Belediyesine 
resmi dilekçe ile de 
bildirdiğini söyleyen 
oto sahibi Çetin 
Ataş yetkililerin 
çevresine zarar veren 
çınar ağaçları ile 
ilgilenmemesi

nedeniyle tepki 
gösterdi.
Yaklaşık 6 katlı bina 
yüksekliğindeki 
çınar ağaöından 
zaman zaman 
kuruyan dallar 
yollara düşmeye de 
devam ederken 
vatandaşlar 
yetkililerin bir an 
önce gerekli tedbir
leri almasını istedi.

İKİNCİ EL DAİRELER
V SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 
Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmanı'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2
S SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2 
y SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2
Z KİRALIK DaireA Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
Z KİRALIK Duta Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
Z KİRALIK işyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğiu, hükümetin bölge 
zeytincisini desteklemesinin önünde engel kalmamıştır" dedi.

Zeytinci, başfiyat bekliyor YauYORUM

Tarım satış koopera 
tifleri birliklerini 
özerk hale getiren 
yasal düzenlemenin 
ardından, başta 
Fiskobirlik olmak 
üzere pek çok birlik 
alım bile yapamaz 
ken, bu süreçten 
alnının akıyla çıkan 
Marmarabirlik, 
daralan piyasa 
koşulları ve kuraklık
tan zeytin üreticisinin 
daha fazla etkilen
memesi için devlet 
desteği istiyor. 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğiu, 
"Siyasilerin bölge 
zeytin üreticisine 
verdikleri sıcak 
mesajların gerçek
leşmesinin yolu, 
hükümetin fındık 
fiyatı açıklamasıyla 
açılmıştır. Hükümetin 
bölge zeytincisini 
desteklemesinin 
önünde engel 
kalmamıştır" dedi. 
Taviloğiu, kuraklığın 
yaratacağı verim ve 
kalite düşüklüğü, 
yüksek maliyet gibi 
faktörler nedeniyle 
üreticinin olası gelir 
kaybının hükümet 
tarafından dikkate 
alınmasının önemini , 
vurgulayarak, 
sofralık zeytinde kilo 
başına saptanacak 
gerçekçi bir desteğin 
üreticiye nefes 
aldıracağını söyledi. 
Daralan piyasa koşul 
lan, yüksek maliyet 
ve bu yıl yaşanan 
kuraklık nedeniyle 
zor günler yaşayan 
zeytin üreticisi, fin 
dikta olduğu gibi dev 
let desteği bekliyor. 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğiu, tarım
sal üretimde fındıkla 
başlayan destekle
menin zeytin üreti
cisini de kapsaması 
gerektiğini belirterek 
"Yeniden yapılan 
dırmanın getirdiği 
düzenleme ile 
oluşan yeni statü 
çerçevesinde 
tüm birliklerin ve 
Marmarabirlik'in 
iştigal konusu 
ürünlerin yetiştiği 
bölgelerde ortakların 
maddi sorunlarını 
çözmelerinin müm 
kün olamayacağı 
ortadadır" dedi. 
Taviloğiu, yaptığı 
yazılı açıklamada 
önce, tarımsal 
birliklerin ve 
Marmarabirlik'in 
geldiği noktayı

özetledi. 2000 yılında 
çıkartılan 4572 sayılı 
yasa ile tarım satış 
kooperatifleri birlik
lerinin özerk hale 
getirildiğini, dolayı 
sıyla destekleme 
kapsamından 
çıkarıldığını hatırla
tan Taviloğiu, söz 
konusu yasa gereği 
Marmarabirlik'in 
Yeniden Yapjlandır 
ma Kurulu ile İmzal
adığı anlaşmaya 
uygun hareket 
ederek üzerine 
düşeni başarıyla 
yerine getirdiğini 
ifade etti. Bu başarısı 
nedeniyle borcu 
silinen ilk birlik olan 
Marmarabirlik'e, ne 
borç silme, ne de 
kredi sağlanması 
konusunda siyasi erk 
tarafından ayrıcalık 
tanınmadığını bildi 
ren Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğiu, 2006 yılın
daki Fiskobirlik 
olayını hatırlatarak 
şunları söyledi: 
"Giderek ağırlaşan 
ekonomik koşullar ve 
tarım sektörünün 
daralması yönünde 
yapılan düzenlemeler 
nedeniyle üreticilerin 
fiyat ve gelir beklenti
leri birliklerce karşı 
lanamaz hale gelmiş 
ve tarım kesiminin bu 
sıkıntısı 2006 yılında 
Fiskobirlik olayı ile 
toplumsal tepkiye 
dönüşmüş, akabinde 
Marmara Bölgesi 
zeytin üreticisi de 
meydanlara inmiştir. 
O günlerde, birlik 
yöneticilerinin günah 
keçisi yapılarak 
insafsızca hedef 
gösterilmeleri 
karşısında sessiz 
kalmayı yeğleyen 
ve zeytin üreticilerini 
.cüzi prim uygulaması 
ile dahi kısmen 
destekleyerek rahat

latmaya gerek duy
mayan iktidarı ve 
muhalefeti ile tüm 
siyasi çevreler 2007 
seçimi öncesi maale
sef bölgelerinde 
zeytincilerin tepkisi 
ile karşılaşmışlardır. 
Bu olumsuzluğun 
faturası da hiç hak 
etmediği halde Mar 
marabirlik yönetimine 
kesilmiştir. Devletin 
gücüne sahip öfâh 
siyasi çevrelerin en 
küçük bir hareketi 
zeytin üreticisini 
rahatlatabilecek 
iken salt birlik 
yöneticilerinin 
suçlanmasının 
hiç kimseye yarar 
getirmeyeceği 
açıktır." 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğiu, her türlü 
yargısız infaza göğüs 
geren birliklerin 
yöneticilerinin suç
suz olduklarının, 
bugün hükümetin 
fındık alım fiyatlarına 
yaptığı müdahale ile 
gözler önüne ser
ildiğini anlatarak, 
"O günlerde yapıl
ması gerekenler 
şimdi gerçekleştir
ilmiş ve devlet 
olanakları kaçınılmaz 
olarak devreye 
sokulmuştur" 
diye konuştu.
Fındıkla birlikte 
üretici kesimlerin 
desteklenmesine 
başlandığının 
görüldüğünü kayde
den Refi Taviloğiu, 
şöyle devam etti: 
"Başta iktidar 
mensupları olmak 
üzere tüm bölge 
milletvekillerimizin 
Marmara Bölgesi 
zeytin üreticilerinin 
Karadenizli fındık 
üreticisi kardeşleri 
mizin yanında 
üvey evlat 

muamelesi 
görmelerine izin 
ver m eyeceklerine 
bütün kalbimizle 
inanıyoruz.
Bölge siyasilerimizin 
zeytin üreticisi 
tabanlarına verdikleri 
sıcak mesajların 
gerçekleşmesinin 
yolu artık açılmıştır. 
Zeytin hasadına 
2,5 ay kala kahve 
sohbetlerinde 
telaffuz ettikleri baş 
fiyatların hüküme
timizce şimdiden 
açıklanmasına artık 
hiçbir engel kalma 
mıştır. Hükümetimiz 
tarafından bölge 
üreticisinin yüzünü 
güldürecek bir fiyatın 
açıklanması ve bu 
fiyatlar üzerinden 
destekleme alımı 
yapılması için 
Marmarabirlik 
olarak en cüzi bir 
hizmet bedeli dahi 
talep etmeden tüm 
imkanlarımızı sefer
ber etmeye hazırız." 
Marmarabirlik 
tönetım Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğiu son olarak, 
"Temennimiz, 
fındık üreticisine 
yapılan desteklerin 
zeytinciye de 
yansıtılmasıdır. 
Daralan piyasa 
koşulları, kuraklığın 
yaratacağı olası 
verim ve kalite 
düşüklüğü, maliyet
lerin yüksekliği 
dolayısıyla üreticinin 
olası gelir kaybının 
hükümetimiz tarafın
dan dikkate alı
nacağından eminiz. 
Bu konuda 
bölgemizde faaliyet 
gösteren tüm 
çiftçi örgüt ve 
kuruluşlarının da 
müştereken ellerini 
taşın altına koymaları 
gerekir. Zira 
sofralık zeytinde 
kilo başına sap
tanacak gerçekçi 
bir destekleme ile 
üretici nefes alacak
tır. Yoksa 
Marmarabirlik 'in 
bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da 
yaratacağı imkan 
ve kaynaklarını 
en akılcı ve etkin 
biçimde kullanarak 
mevcut şartlar 
çerçevesinde ortak 
üreticilerine en 
iyi hizmet ve 
desteği vermeyi 
sürdüreceğinden 
kimse şüphe 
etmemelidir" 
dedi.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Yirmi lira ücret...
Sevgili okurlar, yaşanan acı bir olay, (20 

lira için Fındık, Pamuk toplamaya kamyon
la gidenler) “ekonomide yapılamayan 
yapıldı” diyenlere cevap .

Bu psikoloji içinde “mucizenin mimar
larına” sormak istiyorum, sizlerde lütfen 
yukarıdaki kazayı ve aşağıda soru şeklinde 
anlatacağım detayı yan yana koyup, karar 
verin; yaratılan ekonomik mucize kime 
çıkar sağlıyor?

Bir Yunan emeklilik fonu 2003 Mart ayın
da Türkiye’ye 100 milyon dolar sokuyor ve 
bu parayı YTL’ye çevirerek, hiç risk 
almadan, sadece Hazine bonosu alıyor.

2007 Mart ayında hazine bonolarını satıp 
dolara dönüyor ve Türkiye’yi terk ediyor. 
Yunan fonu, YTL bazında aldığı dünyanın 
en yüksek faizine, düşen dolar kurundaki 
geri çekilmeyi de ekleyince; ortaya “eşsiz” 
bir kazanç çıkıyor.

2003 Mart ayında koyduğu 100 milyon 
doları, 48 ay sonra tam 225 milyon dolar 
olarak geri alıyor...

Sevgili dostlar, yanlış okumadınız;
Bir tarafta 20 YTL için can veren Türk 

vatandaşları, diğer tarafta oturduğu yerden 
Türkiye’den dolar bazında yüzde 30 yıllık 
getiri sağlayan Yunan emeklisi.

Önemli olan bu paranın Türk insanının 
1 birikimlerinden “kurulan sistem" sonucu 
yani “bazılarının yarattığı ekonomik 
mucize” ile birlikte “yurtdışındakine” trans
fer edilmesi.

İki basamaklı sayılarla borçlanan tek 
ülke olmamız ve dolar kurunun “sıcak 
paranın kontrolüne” geçmesi sonucu; 
pozisyon sahiplerinin “kura basabilir” hale 
gelmeleri...

Peki durum bu kadar açıkken, “hâlâ 
nasıl mucizeden” bahsediliyor?

*Bir ülke ekonomisi sürekli artan cari 
açık ile kavruluyor

*Bir ülke üretmeden dünyanın en yük
sek faizini vererek var olan durumunu 
korumaya çalışıyorsa,

*“Dünya genelinde 26 zengin çıkardık” 
deyip, o zenginlerin toplam serveti 
GSYIH’nın yüzde 10’una yakınsa,

*0 ülke, zengin sayısında ve ekonomik 
büyüklükte ilk 20’ye giriyor ama Birleşmiş 
Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde ilk 
100’de sonlara düşüyorsa,

*Her 100 liralık gelirin yarısı daha dolaşı
ma çıkmadan, en zengin yüzde 10’luk gelir 
sahibi tarafından transfer ediliyorsa,

*Kayıtdışı ekonomi kayıtlı ekonomiden 
daha büyükse,

‘Yabancılar sermaye ve para piyasa 
larındaki kazançlarından vergi ödemiyor, 
yerliler ödüyorsa,

‘Önemli şirketleri yabancılara 
satılmışsa,

‘Üretmeden tüketiyor ve artan ithalat 
rakamları yok sayılarak sadece artan ihra
cat dikkate alınıyorsa,

Sonuç : Vatandaşı “20 YTL” için ölüme 
giden bir ülke; yılda 50 milyar dolar 
üzerinde “faiz” ve “sıcak para rantı” ödü 
yorsa, orada binlerinin gözleri boyanıyor, 
birileri de malı götürüyor demektir.

Benden uyarması; isteyenler “ekonomik 
mucize” olduğuna, küresel dalga gelene 
kadar, inanmaya devam edebilirler...

(Ekonomisten alınmıştır.)

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Saadet Partisinden Festivale tepki
Berkay KARABULUT
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
geçtiğimiz hafta 7. 

‘ gerçekleştirilen
"Siyah Altın Zeytin 
Festivaline" yaptıkları 
yazılı açıklama ile 
tepki gösterdiler.
Yapılan yazılı açıkla
mada zeytinin ne 
havuzlarda ne de 
ağaçta olmadığı için 
festivalin gerçek
leştiği tarihin son 
derece yanlış olduğu 
ifade edilirken yazılı 
açıklama şöyle devam 
edildi: "Festivalin 
amacının zeytin 
hasadından çıkmış 

olan üreticinin 
yorgunluğunu atıl
masını sağlamak 
ve ürünün gelirinin 
sevincini yaşamaktır. 
Zeytin üreticisinin 
kan ağladığı, 
ürününün yarı fiyata 
gittiği, bu fiyatlardan 
bile alıcı bulmakta 
zorlandığı bir zaman
da kutlanan festivalin, 
üretici ile adeta 
alay edilmesi 
anlamına geldiği 
inancındayız.
Önemli bir başka 
konuda bu festival 
kutlamalarında 
halkın parasının 
israf edilmesidir.
Yapılan harcamaların 

belediye tarafından 
sponsor firmalara 
yaptırılması da adeta 
"özrü kabahatinden 
büyük" mukabilinden 
bir durumdur. Çünkü 
bu sponsorlardan 
elde edilebilecek 
bu manada bir gelir 
varsa niçin festi
vallerde Coşkun 
Sabah ve Petek 
Dinçöz gibi 
sanatçıların ücret
lerinin ödenmesi 
yerine, ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın 
bir nebzede olsa 
rahatlatılmasında 
kullanılmamaktadır? 
Belediye Başkan'ı 
Mehmet Turgut'u

daha duyarlı olmaya 
bir kez daha davet 
ederken; Saadet 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı olarak 
ilçemizin karşı 

karşıya bulunduğu 
sorunlara işaret 
etmek ve çözüm 
yolları göstermek 
adına gerçekleştirdi 
ğimiz bu basın

toplantılarını
devam ettireceğimizi 
sizin nezlinizde 
çok değerli 
kamuoyuna 
duyururuz.”

Iskele’de park bilmecesi “Orhangazi” Feribotu İstanbul’da

Ercüment ESEN 
İlçemizde son zaman
larda trafik ekipler
ince uygulanmaya 
başlanan ceza 
yağmuru sürücüleri 
çileden çıkarttı. 
Özellikle İskele. 
Meydanı konser alanı 
bölgesinde oto park 
yasağı levhalarının 
olmamasına karşın, 
3. sıra oto park yasağı 
gerekçesi ile araç 
sürücülerine ceza 
yağdıran trafik 
ekipleri sürücülerle 
tartışma yaşıyor. 
Otopark sorununun 

T IHA
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.coni

yaşandığı ilçemizde 
gün geçtikçe 
trafiğe çıkan araç 
sayısı çoğalırken, 
araçları park 
edecek yer 
bulamayan sürücüler 
ne yapacaklarını 
şaşırmış dürümdalar. 
Ana arterlere yakın 
yerlerde boş bulunan 
her yere bırakılan 
araçlar trafik 
ekiplerince çekilerek 
götürülürken, 
bazı uygulamalar da 
şaşkınlık yaratıyor. 
İlçemizin bir çok 
yerinde yeterli 

trafik lehvasının 
olmaması nedeniyle 
de yaşanan 
sorunlar bitmiyor. 
İskele Meydanı’ndaki 
park yasağı lehvası 
bulunmayan 
geniş alanlara 
uygulanan ceza 
ise araç sahipleriyle 
trafik polislerinin 
tartışmasına 
neden oluyor.
Otopark yerlerinin 
yetersizliği 
sürücülerin 
araçlarını nereye 
koyacağız diye tepki
lerine neden oluyor.

İstanbul Deniz 
Otobüsleri (İDO) 
AŞ'nin filosunda yer 
alan en büyük feribotu 
olan "Orhangazi" 
İstanbul'a geldi. 
İDO'dan yapılan 

^açıklamaya göre, 
Orhangazi feribotu 
yeni açılan Bursa 
hattında çalışacak 
ikinci gemi olacak. 
Avustralya'nın Perth 
şehrinden yola çıkan 
ve sırasıyla Maldiv 
adaları, Kızıldeniz ve 
Süveyş Kanalı'nı ta 
kiben Akdeniz'e geçen 
ve Ege Denizi'ni 
aşarak İstanbul'a 
ulaşan feribotun yol
culuğu 22 gün sürdü. 
1200 yolcu ve 225 
araç taşıma kapasite
sine sahip feribot, İDO 
filosunun en büyük, 
dünyanın ikinci

Bursa’da alış veriş şenlenecek
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
tarafından
Bursa'da 24 Ağustos- 
8 Eylül tarihleri 
arasında düzen
lenecek 3. Bursa 
Alışveriş Şenliği'nde 
3 bini aşkın işyeri, 
yüzde 5 ile 50 
arasında değişen 
oranlarda indirime 
gidecek.
Şenlik süresince 
BursalIlar hem 
indirimli alışveriş 
yapacak, hem de 
çekilişle hediye 
sahibi olma şansını 
kazanacak.
BTSO tarafından 
üçüncüsü 
24 Ağustos-8 Eylül 
tarihleri arasında

büyük feribotu olma 
özelliğini de taşıyor. . 
Yenikapı-Bursa arasını 
75 dakikada kat ede
cek olan Orhangazi 
feribotu, sahip olduğu 
en son teknoloji ve 
seyir güvenlik ciha
zları ile emsallerinden 
daha emniyetli ve hızlı 
olmasını sağlıyor. 88 
metre boyundaki feri
bot, 35 deniz mili (yak
laşık 65 kilometre) 

gerçekleştirilecek 
olan Bursa Alışveriş 
Şenliği'nde bu yıl 
3 bin 313 işyeri 
indirime gidiyor. 
Hem halka bu 
dönemde yapacağı 
alışverişlerde destek 
sağlamayı; hem de 
ekonomideki sınırlı 
iyileşmeye rağmen 

hıza ulaşabiliyor. 
Çocuk oyun parkın
dan restorana, 
özürlülere uyğun 
donanımından 
bebek bakım odasına 
kadar her türlü yolcu 
beklentisini karşılayan 
konfora sahip gemi, 
gümrük işlerinin 
tamamlanmasından 
sonra Bursa 
hattında seferlerine 
başlayacak.

piyasalarda yaşanan 
durgunluğun 
aşılmasına katkıda 
bulunmayı hedefleyen 
Bursa Alışveriş 
Şenliği'nde, bu yıl 
3 bin 313 işyerinde 
15 gün boyunca yüzde 
5 iie 50 arasında 
değişen oranlarda 
indirime gidiliyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni
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Öğrenci Seçme Sınavı’nın ilk yerleştirme sonuçları dün açıklandı

Gemlik’in ÖSS birincileri ilk
tercihlerine girmeyi basardı

Güne Bakış

Berkay KARABULUT

Dün açıklanan 
ÖSS Yerleştirme 
sonuçlarının 
ardından Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi'nden 
mezun olan ve 
2007 ÖSS'de bu 
yıl Gemlik birinciliği 
kazanan Aslı 
Sertaslan, 
Sait Sönmez 
ve Rıdvan Çelikler; 
ilk tercihlerine 
yerleşmeyi 
başardılar.
ÖSS 2007 yerleştirme 
sonuçlarının dün 
açıklanmasının 
ardından, 
Sayısal 2, Sayısal- 
1,Sözel-1, Eşit ağırlık- 
1 puan türlerinde, 
367,644 puan alarak 
Gemlik Birincisi olan 
Sait Sönmez 
İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesini;
Eşit ağırlık 2 puan 
türünde 367,091 puan 
alarak Gemlik 
Birincisi olan 
Rıdvan Çelikler 
Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini; 
Sözel 2 puan 
türünde, 336,295 
puan alan Gemlik

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

RIDVAN ÇELİKLER SAİD SÖNMEZ

Birinciliğini kazanan 
Aslı Sertaşlan'da 
Marmara Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakül 
tesi, Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümüne 
girmeyi başardılar.
ANADOLU 
LİSESİ’NİN 
YERLEŞTİRME 
BAŞARISI YÜZDE 55 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'nden 
ÖSS’ye giren mezun 
öğrencilerin yüzre 
55.33'ü 4 yıllık 
okullara yerleşme 

hakkı kazandı. 
150 öğrencinin 
mezun olduğu 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi'nden 
83 öğrenci 4 yıllık 
fakültelere yer
leşmeyi başarırken, 
67 öğrenci de 
4 yıllık fakülteye 
yerleşemediler.
Okul Müdürü 
İdris Aka, yaptığı 
açıklamada, 
başarı oranlarının bu 
şekilde olmasının 
nedenini başarılı

bir çok öğrencinin 
istedikleri yerleri ve 
bölümleri kazana
madıkları için tercih 
yapmamalarına 
veya çok yüksek 
puanlı okulları 
tercih edildiği için 
yerleşme yapıla
madığını belirtirken, 
okulun yine de 
başarılı olduğunu 
yarıdan fazla öğren
ciyi 4 yıllık üniver
sitelere yerleştirdik
lerinden görebildik
lerini ifade etti.

Sezer’in tavrı
Şimdi Cumhurbaşkanının bu tavrına 

İslamcı gazeteler ile çevreler ve AKP’liler 
yine tepki gösterecekler.

İnternet sayfalarına göz attığımda bom
bardıman başlamıştı bile.

Ahmet Necdet Sezer neden Anayasa 
Mahkemesi’ne üye atadı, neden Danıştay’a, 
Yargıtay’a atamalar yaptı sorusu gündeme 
geldi?

Bakanlar Kurulu’nu onaylamıyor, 
öyleyse bunları da onaylamayıp, yeni 
Cumhurbaşkanına bıraksaydı türlü sorular 
ve ateşli eleştiriler sıralanıyor.

Bence ikisi birbirinden farklı şeyler.
Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulunu 

onaylaması ile kamu görevlilerinin ata
masını aynı terazi kefesine koyamazsınız.

Birkez görev süresince Cumhurbaş kan
larına bunu neden onaylamıyorsunuz da 
diyemezsiniz.

Bu kararı eleştirmenizi engelleyemez.
AKP hükümetinin ve zihniyetinin iktidar 

olduğu 4.5 yıllık süre içinde devletin hangi 
kurumlarıyla kavgalı olduğunu birlikte 
yaşayıp gördük.

Cumhuriyetin en güçlü kaleleri ve 
savunucularının saf dışı bırakılmak 
istendiği bir ortamdan geçtik.

Bu ortam bitmiş değil, devam ediyor.
Asıl tasfiye bundan sonra yaşanacak.
Çünkü 22 Temmuz seçimlerinin 

sonuçlarıyla tek başına iktidara gelen AKP, 
meclis çoğunluğunun kendine verdiği 
güvenle her istediğimi yaparım mantığıyla 
bu kurumların üzerine gidecek.

Sezer de son kalelerini yıkılmaması için 
atamaları yetkisi dahilinde gerçekleştirdi.

Olayın gerçeği bu..
Bundan sonraki bu kurumlardaki boşal

malar yeni seçilecek AKP’li Cumhurbaş 
kanı tarafından yapılacak.

Siz ce Gül, Cumhurbaşkanı seçilirse, 
Sezer’in görüşündeki gibi hukukçuları mı o 
makamlara atar, kendileri gibi ılımlı İslamcı 
kökenlileri mi ?

Bugün Marmara Depreminin 8, yıldönümü
Türkiye'nin, 17 Ağus 
tos Marmara deprem
inin ardından, dep 
rem araştırmalarına 
çok ciddi kaynaklar 
ayırdığı bildirildi. 
TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi 
(TÜBİTAK MAM) Yer 
ve Deniz Bilimleri 
Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Sedat İnan, 
yaptığı açıklamada, 
17 Ağustos 1999'da 
merkez üssü Gölcük 
olan 7.4 büyüklüğün
deki depremin ardın
dan özellikle Marmara 
Bölgesi'nde deprem 
araştırmalarının ivme 
kazandığını söyledi. 
Türkiye'nin diğer böl
gelerinde de az da 
olsa depreme ilişkin 
araştırma çalışmala 
rının TÜBİTAK MAM, 
Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü, MTA gibi 

kamu kurumlan ile 
üniversiteler tarafın
dan yürütüldüğünü 
ifade eden İnan, araş 
tırmalara TÜBİTAK ve 
DPT'nin de önemli 
kaynaklar ayırmaya 
başladığını bildirdi. 
İnan, "Ülkemizin dep 
rem üretme potan
siyeli yüksek fay zon- 
larını barındıran diğer 
bölgelerinde de dep 
reme yönelik benzer 
detaylı çalışmaların 
başlatılması, depremi 
anlamaya yönelik 
çalışmalar ve depre 
me hazırlık açısından 
ivedilik arz etmekte
dir. Ancak, Marmara 
dışındaki bölgeler 
yeterince dikkate alı
namamıştır" dedi. 
Doğu Anadolu Fay 
Sistemi'nin, Zagros 
Bitlis Kenet Kuşağı 
boyunca Arap lev

hasının Anadolu lev
hasının altına girme 
sinden etkilendiğini 
vurgulayan İnan, 
şunları kaydetti: 
"Ege Açılma Siste 
mi'ndeki faylar, genel
likle düşey atımlı 
faylardır. Marmara 
Bölgesi'ndeki faylar 
ise hem sıkışma hem 
de açılma rejimlerini 
kateden, genellikle 
yanal atım karakter
lidir. Bütün bu bölge 
ler deprem açısından 
önem arz etmekte ve 
farklı tektonik rejim
leri temsil ettiklerin 
den dolayı eş zamanlı 
ve karşılaştırmalı 
araştırmaları gerek
tirmektedir. Deprem 
gözlem bağlamında 
bu farklı bölgeleri 
araştırmak deprem 
öncesi algılanması 
olası bazı sinyallerin 

bölge bazında güve
nilirliğini ölçmek 
açısından da önem 
taşımaktadır." 
-TÜRKİYE DOĞAL 
BİR LABORATUVAR- 
Deprem araştırmaları 
açısından Türkiye'nin 
"doğal bir laboratu- 
var" olduğunu söyle 
yen Doç. Dr. Sedat 
İnan, deprem çalış
malarının özellikle 
TÜBİTAK desteği ile 
önemli bir ivme kazan 
dığını ifade ederek, 
"17 Ağustos 1999 
Marmara depreminin 
ardından Türkiye, dep 
rem harcamalarına 
ciddi kaynaklar 
ayırıyor. TÜBİTAK, 
deprem ve afet konu
larında üniversitelerin 
bilimsel projelerine 
sağladığı desteğin 
yanı sıra, 2005 yılında 
yaklaşık 12 milyon

dolar bütçeli ve 4 yıl 
süreli bir projeyi 
Türkiye Araştırma 
Alanı (TARAL) pro
gramı üzerinden 
destekleme kararı 
aldı" diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN 
DEPREM RİSKİ 
ARAŞTIRILIYOR 
TÜBİTAK MAM Yer 
ve Deniz Bilimleri 
Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. İnan, 
Türkiye'nin deprem 
riskinin, Türkiye'nin 
Deprem Riski Yüksek 
Jeo-Stratejik 
Bölgelerinde Deprem 
Davranışının Çok 
Disiplinli Yöntemlerle 

Araştırılması 
Projesiyle (TÜRDEP) 
araştırıldığını belirtti. 
Projenin, Afet İşleri 
Genel Müdürlüğüne 
bağlı Deprem 
Araştırma Dairesi 
ve 14 üniversitenin 
iş birliği ile 
yürütüldüğünü 
bildiren İnan, 
"TÜRDEP, çok 
disiplinli çalışmaları 
gözeten ve Ulusal 
çapta deprem 
araştırma konusunda 
bilgiyi oluşturma 
ve yaygınlaştırma 
hedefi olan bir 
proje olarak ortaya 
çıkıyor" dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Milletvekillerin Ankara’da olmalan istendi TBMM iç tüzük değişikliği teklifi
AKP 11. Cumhurbaş 
kanı seçimi turları 
tarihlerinde partili 
milletvekillerinin 
Ankara'da 
olmalarını istedi. 
Grup Yönetiminden 
milletvekillerine 
gönderilen yazıda, 
cumhurbaşkanı 
seçiminin önemi 
vurgulanarak, 
seçimlerin yapılacağı 
günlerde il dışına 
çıkmamaları istendi. 
Yazıda, Cumhurbaş 
kanı seçiminin 1. 
turunun 20 Ağustos 
Pazartesi günü 
yapılacağı belirtilerek, 
seçimin son turunun 
yapılacağı 1 Eylül

CHP’den su kesintileri için önerge
Cumhuriyet Halk 
Partisi, Ankara'da 
yaşanan su sıkın
tısıyla ilgili olarak 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
hakkında Meclis 
soruşturması açıl
masını istedi. 
Kemal Kılıçdaroğlu 
Meclis'te düzenlediği 
basın toplantısında, 
Ankara'da günlerdir 
su alamayan mahal
leler olduğunu 
belirterek, adeta bir 
insanlık dramı 
yaşandığını bildirdi. 
Kılıçdaroğlu, 
Başbakan'ın da 
görevim, jereğini

Cumartesi tarihine 
kadar milletvekil
lerinin Ankara'da 
bulunmaları gerektiği 
kaydedildi.
Cumhurbaşkanı seçi

yapmada ihmal ve 
gecikme gösterdiğini 
iddia etti.
Kılıçdaroğlu basın 
toplantısından sonra 

mi için Meclis'te, 
20, 24, 28 Ağustos 
ve 1 Eylül 
tarihlerinde oylama 
yapılması karar
laştırılmıştı 

meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin 
önergesini Meclis 
Başkanhğı'na 
verdi.

TBMM Kadın-Erkek 
Eşitlik Komisyonu 
nun kurulmasını 
öngören içtüzük 
değişikliği teklifi, 
TBMM Başkanlığına 
sunuldu.
CHP İstanbul 
Milletvekili Birgen 
Keleş'in hazırladığı 
teklif, TBMM'deki 
komisyon sayısının 
16'dan 17'ye yük
seltilmesini öngö 
rüyor. Teklifin 
gerekçesinde, TBMM 
tarafından 1985 yılın
da onaylanan BM 
Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleş 
meşinin, kadına karşı 
her türlü ayrımcılığın 
kaldırılmasını ve yeni 
ayrımlara olanak 
tanınmamasını 
öngördüğü belirtildi. 
Sözleşmenin;

Siyah döpiyes, beyaz gömlek giyecekler
TBMM Başkanlığı, 
CHP'li Güldal Mumcu 
ve MHP'li Meral 
Akşener'in Meclis 
Başkanvekilliğine 
seçilmesinin ardın
dan yaşanan frak 
tartışmalarıyla ilgili 
araştırma yaptı. 
Meclis yetkilileri, 
araştırma sonunda 
TBMM Başkanı Kök 
sal Toptan'a konuyla 
ilgili sunumda bulun
du. Sunumda, 
Bakanlar Kurulunun 
1925 tarihli "Resmi 
Merasim de Giyilecek 

eğitimde, ailede, 
çalışma yaşamında, 
siyasette ve ülkelerin 
yurtdışında temsil 
edilmesinde kadın 
erkek eşitliğinin 
sağlanmasını 
amaçladığı vurgu
lanan gerekçede, 
"Bu nedenle söz 
konusu eşitlik 
sağlanıncaya kadar, 
kadınlara fırsat eşit 
liği sağlanması ve 
pozitif ayrımcılık de 
nilen özel önlemlerin 
uygulanması benim
senmiştir" denildi. 
Gerekçede, 1995 
yılında gerçekleştir
ilen 4. Dünya Kadın 
Konferansı sonunda 
186 ülke tarafından 
kabul edilen Eylem 
Planı ve Pekin Dek 
larasyonu ile Avrupa 
Konseyi Kadın-Erkek 
Eşitlik Komisyonu

Elbise ve Teferruatı 
Hakkında Talimatna 
me" başlıklı kararın
da, frakın tanımının, 
"erkek kıyafeti" 
şeklinde yapıldığı 
belirtildi.
Büyükelçilerin güven 
mektubu sunarken 
frak, kadın büyükelçi
lerin ise koyu renk 
döpiyes giydiği 
örneğine yer veril
erek, kadın TBMM 
başkanvekilleri için 
de "Siyah döpiyes, 
içine beyaz bluz veya 
gömlek" önerisinde 

kararlarının, söz 
konusu özel önlem
lerin kadın-erkek 
eşitliği sağlanıncaya 
kadar sürdürülmesini 
öngördüğü vurgu
lanan gerekçede, 
şöyle denildi: 
'Öngörülen özel 
önlemler arasında en 
çok benimsenen 
önlemlerden biri 
çalışma yaşamında 
ve siyasette kota 
uygulaması, 
diğeri de yasama 
organında kadın- 
erkek eşitlik korniş 
yonu kurulmasıdır. 
Söz konusu korniş 
yon, diğer korniş 
yonlara benzer şek
ilde çalışacak ve 
TBMM'ye sunulan 
yasa tasarılarını 
kadın-erkek eşitliği 
açısından değer
lendirecektir.' 

bulunuldu. Bunun 
için TBMM 
İçtüzüğünün 56. 
maddesinde değişik
liğe gidilmesi gerek
tiği ifade edildi. 
TBMM Başkanlık 
Divam'nın ilk toplan
tısında frak konusu
nun ele alacağı öğre
nilirken, İçtüzük 
değişikliği gerçekleşe 
kadar, Mumcu ve 
Akşener'in birleşimi 
yönetmelerinin daha 
sonraya bırakılabile
ceğinin de düşünül 
düğü belirtildi

“Gül, kayıp trilyon davasından beraat etmedi”
CHP Grup Başkan 
vekili Kemal Kılıçdar 
oğlu, Cumhurbaşkanı 
adayı Abdullah 
Gül'ün, “kayıp tril 
yon’1 davasından 
beraat ettiği yönünde
ki açıklamalarının 
gerçekleri yansıt
madığını söyledi/ 
Kılıçdaroğlu, 
Meclis'te yaptığı açık
lamada, Abdullah 
Gül'ün, “Kayıp 
Trilyon” davasından 
beraat ettiği yönünde
ki sözlerini değer
lendirdi. Daha önce 
milletvekili olup, mil- 

I letvekilliği sürerken 
davası görülüp beraat 
eden milletvekili 
bulürifftödfğfinı ifade 
eden Kılıçdaroğlu, 
“Yoksâ'bu süreçte 
Abdullah *Gu1’üW ' 
dokurtülttra^töP;;1

kaldırıldı da, CHP 
olarak bizim mi 
haberimiz olmadı?” 
diye konuştu.
Ankara 9. Ağır Ceza 
Mahkemesinde 
görülen “Kayıp Tril 

yon” davası nede 
niyle Abdullah Gül'ün 
dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin 
dosyanın TBMM'ye 
gönderildiğini ve 
davanın “milletvekil

liği sıfatının sona er 
meşine kadar ertelen
mesine karar” 
verildiğini hatırlatan 
Kılıçdaroğlu, 
şöyle dedi:
“Kayıp trilyon olayın
da Ankara Hukuk ve 
Ceza Mahkemelerinde 
açılmış iki ayrı 
davanın olduğunu 
Abdullah Gül niçin 
gizlemek ihtiyacını 
duymuştur? Hukuk 
Mahkemesinde açılan 
davada verilen beraat 
kararı acaba kesin
leşmiş midir? Yoksa 
aynı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın malvarlığı 
davasında olduğu 
gibi Maliye Bakanlığı 
tarafından temyiz 
edilmeyeceği 
güvencesi Abdullah 
Gül'e de verilmiş 
midir?

Eğer böyle bir 
güvence kendisine 
verildi ise, Devlet 
Davalarının Takibine 
ilişkin 4353 Sayılı 
Yasa hükümleri 
uyarınca, resmi 
evrakta sahtecilik 
suçu işlenerek 
buharlaştırılan 
trilyona ilişkin 
davadan vazgeçmek 
için, Danıştay'ın 
olumlu görüşünün 
gerekli olduğunu 
Abdullah Gül'e hatır
latmak ve bu 
konunun takipçisi 
olacağımızı da belirt
mek isteriz.” 
Abdullah Gül'ün 
“Kayıp Trilyon 
davasından beraat 
ettim” derken doğru
ları söylemediğini 
ifade eden 
Kılıçdaroğlu,

“Bir Cumhurbaşkanı 
adayına daha yolun 
başında iken yalan 
söylemek yakışır mı? 
Acaba, Recep Tayyip 
Erdoğan Abdullah 
Gül'ü hala ‘özü ve 
sözü bir olan” kişi 
olarak tanımlamaya 
devam edecek mi? 
Elini vicdanine 
koyup bu soruya 
yanıt vermesini 
bekleyeceğiz” dedi. 
Abdullah Gül'ün 
basın toplantısı 
düzenleyerek 
“nasıl bir 
Cumhurbaşkanı 
olacağını” anlattığını 
anımsatan 
Kılıçdaroğlu, 
“takiyye kültürü”nden 
gelenlerin özünün 
de sözünün de 
bir olmayacağını 
ileri sürdü.
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Sezer, listeyi kabul etmedi
Başbakan Erdoğan, 
60. Türkiye Cumhu 
riyeti Hükümetinin 
Bakanlar Kurulu lis
tesini Cumhurbaş 
kanı Ahmet Necdet 
Sezer'e sundu. 
Ancak Sezer, 
listeyi yeni 
Cumhurbaşkanını 
sunulması gerektiği
ni belirterek 
kabul etmedi. 
Bunun üzerine 
Başbakan listeyi 
yeni cumhur 
başkanına sunacak
larını açıkladı. 
Başbakan Erdoğan,

Cumhurbaşkanı 
Sezer'in bu 
davranışını "yeni

cumhurbaşkanına 
jest" olarak 
değerlendirdi.

Adaylık başvurusu pazar günü sona eriyor
TBMM Genel Kuru 
lu'nda, geçen hafta 
Cuma günü cumhur
başkanı seçimine iliş 
kin Danışma Kurulu 
önerisinin kabul 
edilmesiyle başlayan 
cumhurbaşkanlığı 
seçim süreci adaylık 
başvurusunda son 3 
güne girildi. 
Geçtiğimiz Cuma 
günü başlayan ve 
19 Ağustos Pazar 
günü saat 24.00'te 
sona erecek olan

adaylık başvuru 
sürecinde, tek 
başvuru, AKIP'den 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül'den 
geldi. MHP'rnin de 
cumhurbaşkanı 
adayını bugün açıkla
ması bekleniyor. Bu 
süreç çerçevesince 
cumhurbaşkanı seçi
minin ilk turu, 20 
Ağustos Pazartesi 
günü, sonuç alına
mazsa 2. tur 24

Ağustos Cuma günü 
yapılacak. Bu turda 
da cumhurbaşkanı 
seçilemezse 3. tut 28 
Ağustos Salı günü 
yapılacak. 3 turdan 
da sonuç alınamazsa 
cumhurbaşkanı 
seçiminin son turu 
1 Eylül Cumartesi 
günü gerçekleştirile
cek. Meclis, cumhur
başkanı seçimi 
yapılacak günlerde 
saat 15.00'te 
toplanacak.

ul’un ziyaretleri sürüyor
Cumhurbaşkanı 
adayı ve Kayseri 
Milletvekili Abdullah 
Gül, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği 
(TZOB) Genel Baş 
kanı Şemsi Bayrak 
tar'ı ziyaret etti. 
Gül, birlik merkezine 
gelişinde Bayraktar 
tarafından karşılandı. 
Yaklaşık 20 dakika 
süren görüşmenin 
ardından Bayraktar 
ile birlikte açıkla
malarda bulunan 
Gül, Türkiye'nin çok 
önemli bir kesimi 
olan çiftçileri temsil 
eden TZOB'u ziyaret 
ettiğini belirtti. 
Bayraktar ve arkadaş 
larına adaylığıyla 
ilgili bilgi verdiğini,T** 
cumhurbaşkanı 
seçilirse nelere 
dikkat edeceğini ve 
nasıl davranacağını 
anlattığını ifade eden 
Gül, "İnanıyorum ki, 
Türkiye'nin önü çok 
açıktır, parlaktır, 
potansiyeli ve biriki
mi çok büyüktür, 
enerjisi çok güçlü 
dür. Bütün bunları 
hep beraber uyum 
içerisinde ileriye 
doğru yönelttiğimiz 
de Hem Türkiye'yi

çok daha güçlü hale 
getireceğiz, hem 
Türk halkının refahını 
çok daha fazla yük
selteceğiz" dedi. 
TZOB Genel Başkanı 
Bayraktar da Türk 
çiftçisinin ve anaya 
sal meslek örgütü 
ziraat odalarının, 
sorunlarının çözümü 
noktasında cumhur
başkanlığı makamın
dan beklentileri 
olduğunu belirterek, 
"Gül'ün sorunlarımız 
hakkında geniş bilgi 
sahibi olduğu inan 
çındayız. Yeni dönem 
de TBMM'de yapıla
cak cumhurbaşkan
lığı seçimlerinin 
Türk demokrasisine 
yaraşır bir

olgunlukla 
sonuçlanmasını 
temenni ediyoruz" 
dedi.
GÜL'DEN 
DTP'YE ZİYARET 
Cumhurbaşkanı ada 
yı Gül, "Türkiye'de 
kardeşlik duyguları 
nın pekişmesi, 
Türkiye'nin? 
yücelmesi, bütün 
milletimizin mutlu
luğu ve refahı 
bizim için 
önemlidir" dedi. 
Gül, DTP'yi ziyare
tinin ardından yaptığı 
açıklamada, 
TBMM'de grubu 
olan siyasi partileri 
ve sivil toplum 
örgütlerini ziyaret 
ettiğini hatırlattı

Vaillant ™ dogalgaz im,
.... ■ HÜSEYİN ULUKAYA -CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

V

GEMLİK ANA BAYİİ

►DOGALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA

W ► RADYATÖR 
ü® ® ’ ► SPLIT KLİMALAR

VaillantJULUKAYA | 
DOĞALGAZ ISI SAHAYI f

Tel:513 38 26

MVaillantı*ivai arıl

fi !l A

a a 
n;

► TESİSAT ve PROJE
► DOGALGAZ SOBASI Merkez : Orhangazi Cad. No: 7/E Gemlik / BURSA 

TEL: 0.224 513 41 88 
Şube: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 

Tel : (0.224) 513 88 26 Fax: 513 49 93 
ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com

mailto:ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com
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Gelinini ısıran kaynana 
karakolluk oldu Vicdan azabı çekince teslim oldu

Bursa’nın Karacabey 
ilçesinde balkonda 
çiçek sularken ıslat* 
tığı gelini tarafından 
darp edilen kaynana, 
gelinin elini ısırınca 
karakolluk oldu.
Emniyet Müdürlü 
ğü'nden alınan bil* 
giye göre, Esentepe 
Mahallesi'nde oturan 
A.A. (65) evinin 
balkonunda çiçek 
sularken alt katta 
oturan gelini S.K.A.'yı 
(29) ıslattı. Bunun 
üzerine sinirlenip 
üst kata çıkan gelin 

S.K.A, başına su 
döktüğü iddiasıyla 
kaynanası A,A,'yı 
darp etmeye başladı. 
Gelinin elinden, 
elini ısırarak canını 
zor kurtaran A.A. 
polisi arayarak 
yardım istedi. 
Olay yerine gelen 
polis birbirinden 
şikayetçi olan gelin 
kaynanayı polis 
merkezine götürdü. 
Olayla alakalı 
soruşturmanın 
devam 
ettiği bildirildi.

Bursa'da bir 
düğünde eniştesine 
ait otomobili 
emniyeti suistimal 
yoluyla alıp 
kaçarken, bir 
kişinin ölümüne 
sebep olan ehliyetsiz 
sürücü tutuklandı. 
Suç kaydı 
bulunan zanlının 
olay günü alkollü 
olduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 4 gün önce 
bir düğün konvoyun
da, eniştesi H.Y.'ye 
ait 16 CDR 67 

plakalı otomobili alıp 
kaçmaya çalıştığı 
iddia edilen 
M.T. yol kenarında 
tost satan şahıs 
ile bir müşterisine 
çarptı. Kazada 
ağır yaralanan 
tost satıcısı 
İsmail Pekcan (45) 
ölürken, müşterisi 
Nuri öner (40) ise 
yaralandı.
Hurdaya dönen 
otomobili olay 
yerinde bırakıp 
yaya olarak kaçan 
zanlı M.T., (24)

3 gün sonra 
karakola giderek 
teslim oldu. 
Vicdan azabı duy* 
duğu için teslim 
olduğu iddia 
edilen şüpheli, 
"tedbirsizlik ve 
dikkatsizlik 
sonucu ölüme 
sebebiyet vermek" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
Zanlı M.T., adli 
makamlarca 
tutuklanarak, 
cezaevine 
gönderildi.

Yardım etme bahanesiyle telefonu götürdü 74 yaşındaki nineye beraat
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde çukura 
düşen otomobilin 
sahibine 
Tamirciyim’ 
diyerek direksiyona 
oturan kişi, 
araçtaki cep 
telefonunu alıp 
kayıplara

-karıştı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
E.B. isimli kişi, 
ailesinin de 
içinde bulunduğu 
16 RB 832 plakalı 
otomobiliyle 
seyir halindeyken 
çukura düştü.

Olay yerinden 
geçen bir kişi ise, 
'Tamirciyim ben, 
size yardım 
edebilirim* diyerek 
direksiyona 
geçti. Otomobili 
çukurdan çıkaran 
şahıs daha 
sonra olay 
yerinden ayrıldı.

Bursa'da, kibritle 
oynarken çıkan yan 
gında ölen torunu ve 
karbonmonoksit 
gazından zehirlene 
rek ölen gelinine 
yardım etmediği 
gerekçesiyle yargıla 
nan babaanne beraat 
etti. Bursa 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde 
"taksirle 2 kişiyi 

öldürmek" suçundan 
yargılanan 74 yaşın
daki N.Ş., son kez 
hakim karşısına çıktı. 
Hakkındaki iddiaları 
yalanlayan ve yangın 
çıktığında evi terk 
ettiğini söyleyen 
N.Ş., üst katta gelini 
ve torunu olduğunu 
bilmediğini söyledi. 
Mahkeme, 4 yaşında 

kibritle oynarken evi 
yakan R.Ş. ile onu 
kurtarmaya çalışır 
ken karbonmonoksit 
gazından zehirlene 
rek ölen annesi 
N.Ş'nin ölümünde 
herhangi bir kusuru 
olmadığına kanaat 
getirdiği sanık 
N.Ş.'nin beraatına 
karar verdi.

$

BAV MUSTAFA ÖZAıP EM.AK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİHBİZİARAYINIZ

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi
Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçi n de) Yeni Devlet Hastanesi Altı

I
I

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 

yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli g

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kaşko Dask, Acıbadem Sağlık ve I
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır, i
SEKER SİGORTA I

Madde ÖZALP |
Tel: 5132474 Fax: 5141021İ

Gaziantep'te 
düzenlenen "Vurgun" 
operasyonunda 
9 ayrı ilde hırsızlık 
yaparak Gaziantep'e 
getirdikleri çalıntı 
eşyaları sattıkları 
öne sürülen şebeke 
üyesi 16 kişi, geniş 
güvenlik önlemleri 
altında adliyeye 
sevk edildi.
Gaziantep Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube ekipleri; 
Gümüşhane, Tokat, 
Konya, Kırşehir, 
Bursa, Yozgat, 
Eskişehir, İzmir ve 
Burdur illerinde 
hırsızlık yaparak 
Gaziantep'e getirdik
leri çalıntı eşyaları 
satmaya çalışan 
16 kişilik şebekeyi 
gözaltına aldı. 
Gözaltına alınan

Mazgal beyin ölümüne neden oldu
Antalya'da serinle
mek için girdiği süs 
havuzunda açık bira 
kılan mazgala ayağı 
sıkışan 11 yaşındaki 
Cahit Şahin isimli ço 
cuk boğulma tehlike
si geçirdi. Çevrede 
bulunan vatandaşlar 
tarafından kurtarılan 
Şahin'in hastanede 
beyin ölümünün 
gerçekleştiği öğrenil
di. Antalya'da 
Arslanlı İlköğretim 
Okulu 4'üncu sınıf 
öğrencisi Cahit 
Şahin, arkadaşı

9 ilde ‘
zanlılar, 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ndeki işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
Zanlıların adliyeye 
sevk edilmesi sıra 
sında Çevik Kuvvet 
Şube Müdürlüğü'n 
den takviye ekipler 
de görev aldı.
Zanlılar, geniş 
güvenlik önlemleri 
altında adliyeye 
çıkarıldı. Gaziantep'te 
80 polisin katıldığı 
ve "Vurgun" adı 
verilen operasyonda; 
5 ayrı depoya 
eşzamanlı baskın 
düzenlenmiş, baskın
da hırsızlık olayların
da kullanılan çeşitli 
markalarda 8 araç, 75 
oto lastiği, 672 
teneke motor yağı,

Mustafa Tuzlalı ile 
serinlemek için 
Gündoğdu Mahalle 
si'nde bir parkta 
bulunan süs havuzu
na gitti. Arkadaşı ile 
birlikte süs havuzun
da yüzmeye başla 
Kan Cahit'in ayağı 

avuzda bulunan ve 
kimin açtığı belirlene
meyen mazgal içeri 
sindeki demir çubuk
lara sıkıştı. Ayağını 
sıkıştığı yerden Kur
taramadığı için boğul 
ma tehlikesi geçiren 
Cahit'i kurtarmak için 

J

bin 698 kutu antifriz, 
bir kompresör, bir 
jeneratör, bir av 
tüfeği, 2 kuru 
sıkıdan çevrilme 
tabanca, araba lastiği 
sökmede kullanılan 
çok sayıda malzeme, 
kumaş ye çok 
sayıda ev eşyası ele 
geçirilirken olayla 
ilgili olarak örgüt 
lideri olduğu belir
tilen İsmail Y.'nin 
yanı sıra akrabaları 
ve arkadaşları 
olan Ferhat Y., 
Kazım Y., Ali Kemal 
Y., Kasım K., İsmail 
K., Şıh Mehmet K., 
Mevlüt Ö., Memik 
Y., İbrahim D., 
Yıldırım C., Abdullah 
Ş., Mehmet S., 
Abdulrezak D., 
Aydın T. ve Ali Y. de 
gözaltına alınmıştı.

çevrede bulunan 
vatandaşlar uzun 
süre uğraştı.
Yaklaşık 10 dakikalık 
çabanın ardından 
kurtarılan Cahit Şa 
hin 112 ambulansıyla 
Antalya Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Acil servis 
geri döndürme 
ünitesinde tedaviye 
alınan Şahin'in beyin 
ölümünün gerçek
leştiği öğrenildi. Acılı 
ailenin üzüntüden 
kimseyle görüşme 
diği belirtildi.
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Kapasite kullanımı arttı

İmalat sanayinde kapasite kullanımı, 
Temmuz ayında yüzde 82,Te yükseldi. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜIK), "İmalat 
Sanayinde Eğilimler 2007 Temmuz Ayı” 
sonuçlarını açıkladı.
Temmuz ayı sonuçlarına göre, 2006 yılı 
Temmuz ayında yüzde 81,8 olan üretim 
değeri ağırlıklı kapasite kullanım oranı, 0,3 
puan artarak bu yılın Temmuz ayında yüzde 
82,1 olarak hesaplandı.
Kapasite kullanımı, bu yılın Haziran ayında 
ise yüzde 83,5 düzeyindeydi.

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tescil olunan 
EX057757 sayılı ve 22.11.2006 tarihli beyan

namemiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
NİMA MADENCİLİK SAN. DIŞ. TİC. A.Ş.

ELEMAN ARANIYOR
BURAK TORNA'da çalışacak 

vasıflı veya vasıfsız 
taşlamacı elemanı aranıyor. 
W1M®!İ 

Orhangazi Taşlamacılar Sitesi
GSM: 0.532 277 53 30

ELEMAN ARANIYOR
İm La ı Bünyemizde çalışacak

BltOlllHI SzSS
Alf Ali 1A Alilli a TEKNİSYENLER alınacaktır.01 ■ Mür-Te|: 0224 572 39 39

GSM : 0.533 608 48 74

SATILIK DAİRE
Kafoğlu Apartmanı 

A Btok’ta 140 m2 3+1 
asansörlü, kaloriferli, 
3. Kat Daire satılıktır 
0 532 445 10 00

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE
Tel: 513 96 83 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
TECRÜBELİ

MOBİLYA USTASI
ARANIYOR

KİLİM MOBİLYA

TEL: (0.224) 513 65 00

ELEMANLAR ARANIYOR
TRAFİK 

MÜŞAVİRLİĞİNDEN 
ANLAYAN BAY VEYA 
BAYAN ELEMAN ve 
BAYAN SEKRETER 

ALINACAKTIR
BEVHANLAA A.Ş. 

TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ
TEL ; (0,224) 513 33 49

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

■■hlMU
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Giizelyalı Feribot İskelesi'ne ulaşım çilesi
Bursa İstanbul 
arasını 1,5 saate 
indiren Güzelyalı- 
Yenikapı hızlı 
feribot seferleri 
büyük rahatlık 
sağlarken, feribot 
iskelesinde şehiriçi 
toplu ulaşımın 
entgrasyonunun 
yapılamaması 
vatandaşlara 
çile çektiriyor. 
Güzelyalı'da 
minübüslerden 
halk otobüsüne 
dönen esnafın bin 
200 yolcunun indiği 
sefer saatlerinde 
normal programların
da değişiklik 
yapmaması, yüzlerce 
yolcunun balık 
istifi seyahat etme
sine sebep oluyor. 
İstanbul'dan Bursa'ya 
büyük bir konfor 
içinde geldiklerini 
belirten vatandaşlar, 
"Böyle bir güzel 
hizmeti Bursa'ya 
getirdiği için Büyük 
şehir Belediyesi'ne 
teşekkür ediyoruz. 
Çok güzel bir imkan. 
Ancak bu hizmetin 

l şehir ıçı ulaşım 
entegrasyonu ile 
taçlandırılması 
gerekiyor. İstanbul 
Yenikapı'dan 40 ayrı 
noktaya otobüs

, seferi var. İstanbul 
içinde güzergahlara 
5-10 dakikalık 
aralıklarla bir halk 
otobüsü bir İETT 
otobüsü çalışıyor. 
Yenikapı'ya 100 
metre uzaktaki 
Aksaray'dan 30

Bursa’da Pazar günü elektrikler kesilecek
Uludağ Elektrik 
Dağıtım Anonim 
Şirketi tarafnıdan 
yapılan açıklamada 
Bursa'da enerji 
nakil batlarındaki 
bakım ve onarım

noktaya sefer gidiyor. 
Beylikdüzü gibi 60 
kilometre uzaklıktaki 
bir yere otobüs 
bulabiliyorsunuz. 
Bu yaklaşım vatan
daşın şehir içinde 
toplu ulaşımı 
kullanmasına fırsat 
veriyor. Bursa'da 
ise, Güzelyalı'da ise 
minübüsten otobüse 
dönen esnaf, 
feribotun boşaldığı 
saatte araçların 
ohunde. kuyruk 
olan vatandaşları 
balık istifi tıka basa 
araca dolduruyor. 
Ardından Bursa'ya 
gidecek yolcuları 
Güzelyalı'nın içinde 
dolaştırıp dolu 
otobüse yolcu 
almaya çalışıyor. 
20 dakikada bir 
kalkış programını da 
araçlar dolmasına 
rağmen değiştir
miyor" dediler 

çalışmaları nedeniyle 
19 Ağustos Pazar 
günü bazı 
semtlerde 
elektrik kesintisi 
uygulanacak. 
Açıklamaya göre,

Çok sayıda yolcu 
alınmasıyla midibüs 
ve otobüslerin 
yolculara 20 
kilometre eziyet 
çektirdiğini anlatan 
vatandaşlar, 
"Yaz mevsiminde 
Bursa'dan geliş 
yoğunluğu bile 
bulunan saatlerde 
gidişlerin yoğunluğa 
göre ayarlanmaması 
büyük sıkıntı veriyor. 
Belediye bu şehir 
için programım 
düzenlemeli.
Esnaf düzenlemeye 
uymuyorsa, 
iskeleden Bursa 
Terminaline sefer 
koyduğu gibi 
şehir merkezinde 
alternatif noktalara 
da 3-4 araç koyarak 
toplu ulaşımı 
kullanma isteyen 
vatandaşı 
rahatlatmalıdır. 
Ulaşım Daire 

merkez Osmangazi 
ilçesinde Emek, 
Geçit, Ham itler, 
1050 Konutlar mahal
leleri, Gündoğdu 
köyü ve vericiler 
bölgesi, Dereçavuş, 

Başkanlığı'nın 
İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi'nı- 
örnek alarak 
vatandaşın lehine 
belirleyeci olmasını 
bekliyoruz" dediler. 
Birçok yabancı , 
misafir de araçlarını 
getirmediklerini, 
uygulamadan 
rahatsız olduklarını 
belirttiler.
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Güzelyalı 
İskelesinden 
Bursa Terminaline 
koyduğu sefer i 
se büyük ilgi 
görüyor. 
Özellikle Eğe 
istikametine 
gidecek yolcular 
bir otobüsü 
doldurarak 
aktarmasız 
kolayca terminale 
ulaşabiliyorlar.

Çağlayan, 
Nilüferköy, Ahmetköy 
ve Aksungur 
köylerinde 
05.00-07.00 saatlerinde 
elektrik kesintisi 
uygulanacak

Bursaray viyadüğü 
tamamlandı

Bursa'nın hafif aylı 
sistemini kentin 
doğusuna ulaştıra
cak olan B etabının 
en zorlu bölüm
lerinden biri olan 
viyadük inşaatı 
son segmentinin de 
eklenmesiyle 
tamamlandı.
Bursa'nın çağdaş 
toplu taşıma aracı 
BursaRay'ın B etabı 
inşaatı tüm hızıyla 
sürüyor. Ankara 
Yolu'ndaki 
hemzemin hat 
üzerinde ray döşeme 
çalışmaları yapılıyor. 
BursaRay güzer-

I gahının en hassas 
ve zorlu bölümü olan 

Kentsel Dönüşüm
Projesi kapsamında 

270 bina yıkıldı
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi(TOKİ) ve 
Osmangazi Belediyesi işbirliği ile Bursa'nın 
en eski mahallelerinden olan Doğanbey, 
Tayakadın, Kırcaali ve Kiremitçi mahalleleri
ni kapsayan yaklaşık 200 bin metrekarelik 
alanda uygulamaya başlanan kentsel dönü 
şüm projesi büyük bir hızla ilerliyor. 
Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi adıyla 
hayata geçirilecek proje kapsamında, tapu 
devir işlemlerini tamamlayan vatandaşların 
evleri yıkılıyor. Projenin başladığı yaklaşık 
1,5 aylık süre içinde -270 bina yıkıldı. 
Bölgedeki yıkımların en yoğunu gerçek
leştirildi. Tapu devir işlemleri tamamlanan 
10 daireli 5 katlı bir bina, geniş güvenlik 
önlemleri altında yıkıldı.u

viyadük inşaatı 
ise tamamlandı. 
Viyadükün Ahkara 
Yolu ile Gökdere 
Kavşağı'm bağlayan 
son segmenti de 
yerleştirilirken, 
küçük kaynak 
işlerinin bu ay 
sonuna kadar biti 
rilmesi bekleniyor. 
Ankara Yolu'nun 
kapalı olan bölümü 
bu ayın sonunda 
trafiğe açılacak.
Viyadük inşaatı için 
kurulan iskelelerin 
kaldırılmasıyla 
Ankara Yolu 3 
şerit gidiş, 
3 şerit gidiş olarak 
hizmet verecek.

KfiŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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İzzet Yıldızhan, Gürsuluları coşturdu
Gürsu'da başlayan 'Yeşil-beyaz' Halk Konserleri devam ediyor. 

İzzet Yıldızhan Gürsululara unutulmaz bir akşam yaşattı. Gemlik’te 
ise yarın akşam İskele Meydanı’nı Kıraç hayranları dolduracak.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen 'Yeşil- 
Beyaz' halk konserleri 
Gürsu'da başladı. 
Ünlü sanatçı İzzet 
Yıldızhan'ın en güzel 
şarkılarını sevenle 
riyle birlikte seslen 
dirdiği konseri 
izlemeye gelenler 
hareketli türkülerde 
halay çektiler.

Renklerinden esinle
nilen Bursaspor'u 
sahiplenme duy
gusuyla etkinliğe 
'Yeşil Beyaz' adı veri 
len, halkın birlik ve 
beraberlik duygu
larının geliştirilme 
sinin yanı sıra küresel 
ısınmaya da dikkat 
çekmeyi amaçlayan 
'Yeşil-Beyaz' Bursa 
konserlerinin ilk 

konuğu izzet Yıldız 
han, en güzel şarkı 
larını Gürsu'da 
Şehit Cengiz Topel 
Caddesi'nde bir araya 
gelen hayranları için 
seslendirdi.
Geçtiğimiz aylarda 
piyasaya sunulan 
'Tokat* adlı son albü 
mündeki 'Diyar Diyar' 
isimli türküyle sah 
neye çıkan Yıldızhan, 
iki saat süren konser 
de ’Antebin Kalesi', 
'Evire Çevire', 'Ay 
şem', 'Sakine', ’Dela 
lım', 'Güldür Yüzümü' 
ve 'Canımın İçi' gibi 
sevilen eserleri 
coşkuyla seslendirdi. 
Hareketli parçalarda 
yerinde duramayan 
sanatçıya hayranları 
da eşlik etti. 
BAŞKAN ŞAHİN 
İÇİN ÖZEL 
TÜRKÜ SÖYLEDİ 
İzzet Yıldızhan'ın 
'Sakine* türküsünü 
söylediği sırada, 
Gürsulular da ünlü 
türkücüye halaylarla 
eşlik etti. Sabahattin 
Ali ile Zülfü Livaneli 
imzalarını taşıyan

'Leylim Ley' türküsü 
ne de repertuarında 
yer veren izzet Yıldız 
han, gecede konseri 
ilgiyle izleyen Büyük 
şehir Belediye Başka 
nı Hikmet Şahin için 
özel olarak 'Odam 
Kireç Tutmuyor' 
türküsünü söyledi. 
Konserinde zaman 
zaman sahneden 
inerek sevenleriyle 
tokalaşıp hayranları 
mn elini öpen İzzet 
Yıldızhan, gördüğü 
ilgiden dolayı keyifli 
anlar yaşadı. Türkü 
aralarında izleyici
leriyle sohbet de 
eden Yıldızhan, 'Yeşil 
Beyaz' halk konser
lerinin ilk konuğu 
olarak Bursa'da sah 
ne almanın kendisinin 
sevindirdiğini söyledi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şa 
hin'e böyle anlamlı bir 
konser düzenlediği 
için teşekkür eden 
Yıldızhan, "Bursa, 
Sayın Hikmet Şahin 
gibi başarılı ve müte
vazı bir başkana 
sahip olduğu için

çok şanslı" dedi. 
Bunu üzerine Başkan 
Şahin Yıldızhan'a bir 
dörtlük okuyarak 
yanıt verdi. 
Türkiye'nin dört bir 
yanından esintiler 
taşıyan türkülerini 
keyifle seslendirdiği 
konserinde 50 yaşın
daki hayranı Emine 
Demirli'nin üzerine 
pullarla Muazzez 
Ersoy'un adını 
işlediği yazmayı 
kendisine vermesi 
Yıldızhan'a kısa süreli 
bir şaşkınlık yaşattı. 
Demirli, basında 
Ersoy'la birlikte 
oldukları yönünde 
haberlerin mutlu bir 
şekilde tamamlan
masını dilerken, 
hayranının bu temen
nisini Yıldızhan 
gülerek karşılık 
verdi. Muazzez 
Ersoy'a ileteceğini 

söyleyerek yazmayı 
alan türkücü, kon
serinde hayranlarının 
isteklerini geri 
çevirmeyerek repertu
ar harici türkülerden 
örnekler sundu. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
'Yeşil-Beyaz' konser
lerinde 18 Ağustos 
Cumartesi günü 
Gemlik İskele 
Meydani'nda Kıraç, 
22 Ağustos 
Çarşamba günü 
Kestel Belediye 
Kültür Merkezi'nde 
İbrahim Erkal, 25 
Ağustos Cumartesi 
günü Mudanya 
Arnavutköy Yat 
Limam'nda Deniz 
Seki ve 30 Ağustos 
Perşembe günü de 
Nilüfer Ihsaniye 
Pazar Yeri'nde Işın 
Karaca sahne 
alacak.

A TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK
T '-■ DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR... 

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

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 fl-M 
hizmetinizdeyiz

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Turkcell Süper Lig’de 2, hafta maçlarını 
yönelecek hakemler açıklandı

50 Ykr’ye de maç bileti var
Turkcell Süper Lig'de 
2. hafta maçlarımı 
yönetecek hakemler 
açıklandı.
Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem 
Kıurulu'ndan yapıdan 
aç ıklamaya göre.*, 
ligde 2. hafta 
maçlarında göre vli 
hakemler şunlar: 
17 Ağ ustos Cuma: 
21.45 vGençlerbiırliği 
OFTAŞ Spor- 
Trabzonspor: Fırat 
Aydınus

Denizlisporihaiyeliııi almalı istiyor
Ankaragücü maçı 
hazırlıklarını 
sürdüren 
Denizlispor'da tek 
hedef galibiyet. 
Turkcell Süper 
Ligi'nin 2. haftasında 
deplasmanda 
Ankaragücü ile 
karşılaşacak olan 
Denizlispor'da çalış- 

| malar günde tek 
| idmanla sürüyor, 
i Ligin ilk haftasında 
kendi sahasında 
Bursaspor'la 
golsüz berabere 
kalarak ilk puanını 

i alan yeşil siyahhlar, 
Ankaragücü'nü 
yenerek ligdeki ilk 
galibiyetini almanın 
hesaplarını yapıyor. 
Haluk Ulusoy 
Tesisleri'nde günde 
tek idmanla çalış
malarını sürdüren 
Denizlispor'da, 
İlkay'ın hafif 
sakatlığı bulunurken, 
sezon başında 
Kayserispor'a 
transfer olan ancak 
daha sonra geri 
dönen Serhat'ın da 
hazır hale geldiği 
öğrenildi.
Ankaragücü maçı 
öncesi eksik futbol
cunun bulunmadığı 
yeşil-siyahhlar, maçı 
kazanmaktan başka 
bir şey düşünmedik
lerini söylediler.

TMA ▲ “SUYUNU BOŞA 
J, S."W HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

18 Ağustos 
Cumartesi: 
21.45 Fenerbahçe- 
Gaziantepspor: İsmet 
Arzuman
19 Ağustos Pazar:
18.45 Bursaspor- 
Galatasaray: Yunus 
Yıldırım
21.00 Sivasspor- 
Istanbul Büyükşehir 
Belediyespor: Hakan 
Sivriservi
21.00 Ankaragücü- 
Denizlispor: Aytekin 
Durmaz

Ankaragücü maçının 
kendileri için zor 
bâr maç olduğunu 
belirten Brezilyalı 
oyuncu Allyson, 
"Ligin ilk maçında 
onlar galip geldi, 
biz ise berabere 
kaldık. İlk haftanın 
galibiyet morali ile 
sahaya çıkacaklar. 
Ancak biz son 
derece inançlıyız. 
Maçı kazanmaktan 
başka bir düşün 
cemiz yok. Tüm 
takım olarak buna 
inandık" dedi.
Denizlispor'un kap
tanı Yusuf ise, geçen 
sezondaki kadrodan 
3-4 futbolcunun 
takımdan ayrıldığını 
belirterek, "Yeni 
gelen arkadaşlar takı
ma çok çabuk uyum 
sağladı. Hem iyi 
insan, hem iyi futbol

21.00 Konyaspor- 
Kayserispor: 
Halis Özkahya 
21.00 Vestel 
Manisaspor- 
Ankaraspor: 
Süleyman Abay 
21.00 Çaykur 
Rizespor- 
Gençlerbirliği: 
Mustafa Kamil 
Abitoğlu
21.45 Kasımpaşa- 
Beşiktaş: 
Hüseyin
Göçek 

cular. Ligin ilk 
maçında Bursaspor 
karşısında iyi 
oynadığımızı 
düşünüyorum. 
Pozisyonları bulan 
takım bizdik.
Kazanma hırsı daha 
çok bizdeydi.
Bursaspor maçında 
ilerisi için ümit ver 
diğimizi düşünüyo
rum" diye konuştu. 
Ankaragücü maçının 
daha zor geçeceğini 
bildiklerini belirten - 
Yusuf, "Bu maçı 
kazanmak için çalış
malarımızı sürdürüy
oruz. Tüm hedefler
imiz galibiyet üzerine. 
Bu maçtan 3 puan 
alıp, Denizlispor'un 
geçmişte gördüğü 
kötü günleri görme 
mesi için çalışacağız" 
şeklinde sözlerini 
tamamladı.

Turkcell Süper Lig'de 
mücadele eden 18 
takımın 2007-2008 
sezonuna ait kom
bine ve normal 
biletleri satışa 
sunulurken, kulüp
lerin taraftarına bilet 
fiyatları konusunda 
sunduğu kolaylıklar 
dikkat çekiyor. 
Ligde yer alan 4 
başkent takımından 
Ankaraspor'un, bu 
sezon 50 YKr ve 1 
YTL olarak belirlediği 
bilet fiyatları, ligdeki 
en ucuz bilet olma 
özelliğini gösteriyor. 
Lacivert-beyazlı 
kulüp, kale arkası 
tribün bilet ücretlerini 
50 YKr, kapalı 
maratonu da 1 YTL 
olarak belirledi.
Ligde, taraftarına 
ucuz karşılaşma 
izleme olanağı 
sağlayan bir diğer 
takım Gaziantepspor 
oldu. Kırmızı-siyahlı 
ekip, bu sezonki 
maç biletlerini, dört 
büyüklerle oyna 
nacak karşılaşmalar 
hariç, kale arkası 
5 YTL, maraton 
tribün 10 YTL ve 
numaralı tribün 25 
YTL'den satacak. 
Vestel Manisapor da 
bilet fiyatlarını düşük 
tutarken, taraftarlar 
karşılaşmaları kale 
arkasından 5 YTL,

PFDK’dan 3 sporcuya ceza
Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulu 
(PFDK), yaptığı 
toplantının ardından 
futbolcu ve yöneti
cilere çeşitli cezalar 
verdi. Kurul, 12 
Ağustos tarihinde 
oynanan ve maçın 
son anlarında yaşa 
nan saha olayları 
nedeniyle tatil edilen 
Trabzonspor- 
Sivasspor maçında 
olaylara karışan 3 
Sivassporlu futbol
cuya 1'er resmi müs
abakadan men ceza
sı verirken, 
Sivasspor'un 
masörünü ise 2 maç 
ile cezalandırdı. 
Olaylı maçla ve 
Trabzonspor ile ilgili 
kararını açıklamayan 
PFDK, Sivasspor'dan

ABONE OLDUNUZ MU? 
OKUYUN - OKUTUN ABONE OLUN

açık tribünden 10 
YTL ve kapalı tribün
den 15 YTL ödeyerek 
izleyebilecek.
Turkcell Süper Lig'in 
istikrarlı ekiplerinden 
Sivasspor da bu 
sezonki bilet fiyat
larını, Galatasaray, 
Beşiktaş, Fenerbah 
çe ve Trabzonspor ile 
oynanacağı maçlar 
hariç, kale arkası 
tribün 5 YTL, mara
ton tribünü 10 YTL 
olarak belirledi.
Trabzonspor'da ise 
bilet fiyatlarının, açık 
tribün 5 YTL, mara
ton tribün 10 YTL, 
maraton özel tribün 
15 YTL, kapalı tribün 
25 YTL, VIP-2 tribün 
50 YTL, VIP-1 tribün 
100 YTL olduğu 
bildirildi. Bordo 
mavililer, "derbi" 
maçlar için ise özel 
fiyat belirleyecek. 
Fenerbahçe, Galata 
saray, Beşiktaş, 
Kayserispor, 
Ankaragücü, İstanbul 
Büyükşehir Beledi 
yespor, Kasımpaşa, 
Bursaspor ve 
Konyaspor'da ise 
kulüp yönetimleri, 
çeşitli nedenlerden 
dolayı maç 
bilet fiyatlarını 
açıklamadılar.
Turkcell Süper Lig'de 
yer alan takımlar 
arasında 2007-2008

Murat Sözgelmez, 
Muhamed Ali 
Kurtuluş ve Akın 
Vardar'ı 1 resmi müs
abakadan men etti. 
Sivasspor'un masörü 
I.Halil Eldek'i ise 
Trabzonspor müs
abakasında spor 
ahlakına aykırı 
davranışta bulun
maktan 2 resmi müs
abakadan men ceza

sezonunda şu ana 
kadar en fazla kom
bine bilet satışını 
Fenerbahçe yaptı. 
Sarı-lacivertli kulüp 
tarafından kombine 
bilet satışı 
konusunda 
resmi bir açıklama 
yapılmazken, 
yetkililer, bugüne 
kadar yaklaşık 27 bin 
civarında bilet 
satıldığını söyledi. 
Ligdeki takımlar 
içinde kombine bilet 
satışında lider olan 
Fenerbahçe'yi, 13 bin 
kombine bilet satan 
Beşiktaş izlerken, 
siyah beyazlı yönetim 
geçen ay sonunda 
kombine bilet satışını 
durdurma kararı aldı. 
Kombine bilet 
satışlarını sürdüren 
Galatasaray'da, kart 
satışları şu an için 
4701 adette kaldı. 
Fenerbahçe'nin, 
5 bin 400 YTL olarak 
belirlediği Fenerium 
alt tribünü D blok 
kombine bilet 
fiyatının, Denizlispor, 
Sivasspor, 
Gençler birliği, 
Gençlerbirliği 
OFTAŞ Spor, 
Çaykur Rizespor ve 
Denizli spor kulüp
lerinin kombine bilet 
fiyatlarının toplamın
dan daha pahalı 
olduğu görülüyor

sına çarptırdı. 
PFDK ayrıca, 11 
Ağustos tarihinde 
yapılan Ankaraspor- 
Ankaragücü maçında 
izinsiz pankart ile 
müsabakaya çıkarak 
talimatlara aykırı 
davranışta bulun
maktan evsahibi 
Ankaraspor'a bin 
YTL para cezası 
verdi.

j ‘Gemlik Körfez” internette www. gem I i kkorfezgazetes i. com
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Bağırsak bozukluğuna ltar$ı W yiyecekler
Yaz mevsiminde daha 
sık görülen ishaller, 
enfeksiyonlara bağlı 
oluşabildiği gibi 
besinlere bağlı olarak 
da ortaya çıkıyor. 
Karpuz, kavun, 
kayısı, acı biber gibi 
yiyeceklerin fazla 
miktarda tüketilmesi 
nedeniyle bağırsak 
dengesi bozuluyor. 
Bu ishaller en fazla 
24-48 saatte düzeli 
yor. Besin kaynaklı is 
hallere karşı yenecek 
besinleri sıralayan 
International Hospi 
tal'dan İç Hastalıkları 
Uzmanı Dr. İbrahim 
Bağcivan, “Muz, tuzlu 
çubuk kraker, leblebi, 
asidi kaçmış kolalı 
içecekler, çay, kahve, 
yoğurt, peynir 
ve ayran tüketmek 
basit ishali 
önler” dedi.
İshaller yazın hem 
yetişkinlerin hem 
çocukların sık 
karşı laştığı bir 
sağlık sorunu.
Yiyeceklere bağlı 
basit ishalleri, yine 
yiyeceklerle ve sıvı, 
tuz kaybım gidererek 
iyileştirmek 
mümkün. Ama ishal 
enfeksiyon nedeniyle 
ortaya çıkıyorsa, 
kanamalı ya da 
kanama sız olabiliyor. 
Tıbbi tedavi 
gerekiyor.

SÜT, SÜTLAÇ VE 
DONDURMA 
YEMEYİN
Kavun, kayısı, karpuz 
gibi şeker yükü çok 
fazla olan yiyecekler, 
çok tüketildiği zaman 
suyun bağırsaktan 
vücuda emilmesini 
gerektiren dengeyi 
tersine çeviriyor. 
Bağırsaktaki şeker 
yükü artıyor, bu yüz
den vücuttan bağır
sak içine su kaçışı 
tetikleniyor. Bu ne 
ütJrTı'tr efe ıkr'raı' ortaya 
çıkıyor. Birçok inşa 
nın başına gelebili 
yor. Hasta 24-48 saat 
içinde yiyip içtikleri 
ne dikkat ederse so 
run ortadan kalkıyor. 
Leblebi su tutulu- 

munu artırdığı, muz 
da potasyum içerdiği 
için, vücuttaki su ve 
potasyum kaybını 
önlemeye yarıyor. 
Tuz, çubuk kraker, 
çay, kahve, asidi 
kaçmış kola, yoğurt, 
peynir, ayran sıvı ve 
tuz kaybını önlemeye 
yardımcı oluyor. 
Ancak süt, sütlaç ve 
dondurma tüketilme
si, bağırsağın süte 
karşı toleransı ishal 
nedeniyle bozulduğu 
için sorurra rretferr 
oluyor. Özellikle de 
doğumsal laktaz ek 
sikliği olanlarda süt 
tüketilmesi, ishal 
sırasında gaz, 
kusma şikayetlerine 
yol açıyor.

İSHAL 1,5 AYDAN 
FAZLAYSA 
ARAŞTIRILMALI 
İshallerin çoğunda 
antibiyotik tedavi 
sinin gereksiz oldu 
ğunu, ciddi mikrobik 
enfeksiyon yoksa 
destek tedavisinin 
yeterli olduğunu 
belirten Dr. İbrahim 
Bağcivan, bazı ishal
lerin 1,5 aydan uzun 
sürdüğünü söyledi. 
Bu durumda ishalin 
neden uzadığının 
araştırıldığını belirten 
Dr. Bağcivan, 
“Böyle bir hastâda 
mutlaka bakteriye! 
olmayan emilim 
bozuklukları ya da 
başka hastalıkların 
araştırılması gere
kiyor. Çeşitli 
testler yapılmalı, 
endoskopi 
uygulanmalıdır.” 
Bu arada ishal 
sırasında ilaçların 
etkinliğinin 
azaldığını da 
unutmamak gere 
kiyor. Kronik ağır 
ishali olanlarda bu 
sorun yaşanıyor. 
Tansiyon hastaları 
ishal olduklarında, 
tansiyonlarının takip 
edilerek var olan 
ilaçlarını kullanmaları 
öneriliyor. Tansi 
yon seviyesi nor
malse ilaç alması 
isteniyor.

Yüzerek istediğiniz vücut 
ölçülerine sahip olun

Bazı insanların sa 
dece yaz aylarında 
hobi olarak yaptığı 
yüzme sporunun bir 
çok faydası bulunu 
yor. Uzmanlar, yüz
menin kalp kasının 
oksijen ihtiyacını 
azalttığını, kandaki 
yağları değiştirdiğini 
ve böylece kalp krizi 
geçirme oranını azalt 
tığını ifade ediyor. 
Yüzme ile birlikte 
birçok kas grubu 
aynı anda çalıştığı 
için yüzücünün kas 
rijiditesinin yerine 
geldiği, yağ dokusu
nun azaldığı, vücud
un istenen görünü 
me sahip olduğu 
belirtildi. Yüzme 
sporu yapan insan
larda beyne daha 
fazla kan pompa
landığından algı ve 
zeka gelişiminin 
daha hızlı olduğu 
öğrenildi. Yüzmede, 
vücut ağırlığı ’ 
azaldığı için kişiye 
yaptığı sporun kolay 
ve eğlenceli geldiği 
belirtilirken, yüzme 
de, normal bünyel
erde suyün verdiği 
serinlik sonucunda 
periferik damarların 
daralmasıyla birlikte 
efor ve kalp hızının 
arttığı kaydedildi. 
Yüzmenin insana 
kazandıracağı 
kondisyonun diğer 

sporlardan farklılık 
gösterdiğini 
kaydedildi. Yüzme 
sayesinde kişinin 
akciğer kapasitesi de 
zamanla artış göster
mektedir. Akciğer 
kapasitesinin artışı 
ise günlük hayatta 
oldukça önemlidir. 
Bu durum, oksijen 
miktarının düşük 
olduğu günlük hay
atta, vücudun diren 
cinin artırmakta, 
düşünme ve dikkat 
periyodunu uzatmak
ta, kas gücünün 
erken tükenmesini 
önlemekte ve cildin 
canlılığını sağlamak
tadır. Yatay olarak 
yapılan yüzme spo 
runda omurgalara 
binen yük azaldığı 
için yastıkçıkların 
rahatladığı da belir
tilirken, üzerinden 
basınç kalkan 
yastıkçıkların hızlan
mış kan dolaşımıyla 
kanlanarak beslen
mekte ve kendilerini 
onarabildikleri ifade 
edildi. Yüzmenin bir 
başka faydası da 
psikoloji üzerinedir. 
Su kişiye psikolojik 
açıdan rahatlama 
verdiği için, 
yüzmeyle ilgilenen 
kişilerin mutluluk 
hormonu (endorfin, 
serotonin) salınımı 
arttığı öğrenildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 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
TekelMd. 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 5131053
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
Anitur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

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

17 Ağustos 2007 Cuma 
AHSEN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 113 

Tel: 513 01 33 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2830 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora Sök. 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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a ÖZİl MUİNİlÖĞUflİNI OMU
“İyi bir gelecek Aykent ile başlar”

VS/ 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

nifl II I İMİ 171 İM Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, 
OKULUMUZUN çağa ayak uydurmasını bilir,Yeniliklere açıktır, yenilikleri alır ve hayata geçirir,Süreç odaklıdır,Paylaşımcıdır, başarıyı, mutluluğu, 
YETİŞTİRDİĞİ sevgiyi, hüznü, acıyı paylaşmayı Ibilir.Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır,Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
AAppMpjı ed Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,Özgüveni tamdır.
ÖĞRENCİLER ^er yercje 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

Deneyimli 
kadromuz ve 

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sîzlere en yakın 
özel okuluz

Tel: 513 50 84
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.k1 2.tr

Şirin Plaza’da açılan giren firma A’dan Z’ye otomobil sektöründe hizmet verecek

Trafik Müşavirliği ve
Sigortacılıkta yeni bir
isim Beyhanlar A.Ş.

Aristo» standı 
ilgi gördü

Şirin Plaza’da açılan 
B&B Beyhanlar 
Otomotiv Trafik 
Müşavirliği A.Ş. 
otomobil sektöründe 
müşterilerine 
A’dan Z’ye her 
türlü hizmeti sunuyor. 
Beyhanlar A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Bilal 
Beyhan, merkez 
lerinin İstanbul’da 
bulunduğunu, 
kurumsal şirket 
kimliği ile 
Gemliklilere 
hizmet vermeye 
başladıklarını 

ı belirterek 
şunları söyledi: 
“Beyhanlar A.Ş. 
olarak öncelikli 
amacımız müşteriye 
dürüst hizmet vermek, 
güven ve kalitedir.
Yeni Ve ikinci el araç 
alımı, satımı, sigorta

Türk Filmleri Kaunos’ta buluşuyor
Kaunos Altın Aslan 
Türk Filmleri 
Festivali, hafta 
sonu başlayacak. 
Muğla'nın Köyceğiz 
ilçesinde, 
18 Ağustos 
Cumartesi günü 
Özer Kızıltan'ın 
yönettiği "Takva" 
adlı filmin gösterimi 
ile başlayacak 
festivalde, 
"Cenneti Beklerken" 
ve "Eve Dönüş"ün 
de bulunduğu 
son dönem Türk 
filmlerinden 8'i de 
izleyici ile buluşacak.

hizmetleri, trafik, 
plaka, tescil, muayene, 
nakil, kayıt tesçil, yol 
belgesi, devir, temiz 
belgesi isteyen

müşterilerimize güven
li hizmet amaçlıyoruz. 
Her gün gelişen bir 
ilçe olan Gemlik’te 
büyüyen otomobil ■

sektörüne ara 
hizmet sunacağız.

Müşteri memnu
niyetini ön planda 
tutacağız.”

Kaunos Altın Aslan 
Türk Filmleri Festi 
vali,. 18 Ağustos 
Cumartesi günü 
Özer Kızıltan'ın 
yönettiği "Takva" 
adlı filmin 
gösterimi ile

başlayacak. 
Festivalin 
onur konuğu 
Fikret Hakan'ın 
aralarında 
"Yılanların Öcü", 
"Yedi Dağın Efesi 
adlı filmlerinin de 
bulunduğu bir 
seçki sunulacak. 
Sinema yazarı 
Agah Özgüç'ün 

koleksiyonunda 
yer alan afişlerden 
oluşan "Afişlerde 
Fikret Hakan" 
sergisinin de 
açılacağı festivalde, 
aralarında

"Polis", "Kader", 
"Mutluluk", "Adem'in 
Trenleri" ve "Mavi 
Gözlü Dev"in de 
bulunduğu son 
dönem Türk filmleri 
de gösterilecek. 
Festivalde, 2 TRT 
yapımı, Mevtana bel 
geseli ile ilk kez gös
terilecek olan "Mavi 
Kuş" filmi de izleyici 
ile buluşacak.
Atölye çalışmaları ve 
belgesel gösterimi 
gibi etkinliklerin de 
yer alacağı festival, 
25 Ağustos'ta 
sona erecek.

Berkay KARABULUT

Gemlik İskele 
Meydam’nda iki 
gündür özel araçları 
ile tanıtım yapan 
Ariston Gemlik Ana 
Bayii yetkilileri, 
halkın standa 
ilgisinin memnun 
edici olduğunu 
ifade ettiler.
Ariston Gemlik Ana 
Bayi personelleri 
yaptıkları açıklama
da İnfo Mobil 
araçları ile, yeni 
nesil kombilerin 
tanıtıldığını, teknoloji 
harikası ürünlere 
Gemlik halkından 
bir çok sipariş 
aldıklarını söylediler. 

KAŞ€D€ B®L«K YOK
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA
OJSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset |
MATBAACILIK YAYINCILIK - REKLAMCILIK ■

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK I
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95j ■

Aracın ilerleyen 
günlerde farklı 
mekanları da geze
ceğini ve tanıtım
larını sürdüreceğini 
söyleyen çalışanlar, 
bu yolla doğalgazın 
bulunduğu bir 
çok yere ulaşabile
ceklerini, indirim 
ve fırsatlardan 
da halkın 
ydTcnYdTretıSnYrrresrrtfı । 
sağlanacağını 
söylediler.
İskele Meydam’nda 
ki cazip imkanları 
kaçıran Gemlik 
halkı, Ariston Ana 
Bayinde de tâksit 
imkanlarından ve 
indirimlerden de 
yararlanabilecek.

http://www.aykentilkogretim.k1
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİVÂ.Sİ GAZETESİ
20 Ağustos 2007 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

IMHRNLRR OTOMOTİV 
TRRFİK MÜŞAVİRLİĞİ fi.Ş.

TÜM GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE GİRMİŞTİR, 

İbrahim Akıt Cad. 
Şirin Plaza No:7 GEMLİK

TEL: 0.224 513 33 49 
FAX: 0.224 513 33 50
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TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı seçimi ile ilk tur oylama bugün başlıyor

H.Cuınhurbaşkanıseçiiîiindeilkturbugiin
Kayseri Milletvekili AKP destekli Abdullah Gül ve MHP destekli Sabahattin Çakmakoğlu’nun aday gösterildiği 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk tur oylama bugün saat 15.oo’te başlayacak. TBMM’deki ikinci tur oylama 24 
Ağustos’ta, üçüncü tur oylama 28 Ağustos’ta ve dördüncü tur oylama ise 1 Eylül’de yapılacak. TBMM Başkanı 
Koksal Toptan’ın yöneteceği oylamada, seçimin yapılabilmesi için en az 367 milletvekilinin Genel Kurula katılması 
gerekiyor. CHP’nin oylamalara girmeyeceği MHP’nin ise tam kadro katılacağı öğrenildi. Haberi sayfa 7’de

Haydariye’nin 132. kurolulyıldönii mü kutlandı
Haydariye Köyü ’nün kuruluşunun 132. yıldönümü bu yıl da geleneksel bir 

şekilde kutlandı. Köy gününe Kaymakam Mehmet Baygül, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, SP İlçe Başkanı Recep Aygün ile 
davetliler ve çeşitli yerlerden gelen Haydariyeliler katıldı. Köy Meydanındaki 
çınarlar altında düzenlenen günde yapılan konuşmalardan sonra konuklara pilav, 
ayran ve tatlı ikram edildi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 4’de
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j Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

____________

12 R 22,5 Ma BÜYÜK KAMPANYA
Haydariye’de Köy Günü

Köy Günleri düzenlemesi son 10 yıldır 
yapılıyor.

Dün, Haydariye Köyü’nün kuruluş yıldönü 
mü ve buna bağlı olarak Köy Günü vardı.

Haydariye Köyü benim ilk gençlik yıllarımın 
geçtiği yerdi.

Dört yıl bu köyde öğretmenlik yaptım.
Oldukça kalıcı işlere de damgamı vurdum.
Haydariye’ye asfalt döşenmiş yoldan ulaş

mak o eskisi kadar zor değildi.
Arabam hiç teklemeden, kıvrılan virajları 

aşıp Haydariye’ye vardım. Devamı sayfa 5’de

I

Fulda Reglo Control (Düz) 
Fulda Reglo Force (Kar) 
Fulda Varto Control (Düz) 
Fulda Varto Force (Kar)

470.00 YTL
504.00 YTL
499.00 m
528.00 YTL

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

Çelik kasayı alıp kaçtılar
Hırsızlar, çelik kasayı açamayınca kasayı da alıp kayıplara karıştı. 3’de

Seçmen 
listeleri 
askıdan 

iniyor
Cumhurbaşkanı'nın 
halk tarafından se 
çilmesini de öngö 
ren Anayasa deği 
şikliği paketi için 
21 Ekim’de yapıla
cak referandumda 
kullanılacak olan 
seçmen listeleri 
bugün askıdan 

| indirilecek. 7"de

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

Aleviler...
Türkiye'nin aydınlık insanları..

Zekaları ve olaylara yaklaşımları fıkralara 
konu olmuş..

Alevilerin fıkraları salt mizah içermiyor, 
aynı zamanda derin bir felsefe ve mantık 
içeriyor. Alevilerin mizah anlayışı zengindir.******

Bektaşi'nin birine konuk gelecekmiş. 
Bektaşi konuğu nasıl ağırlar... Elde yok, 
ayakta yok.. Mahcup olmak da istemiyor... 
Komşusu Yahudi'nin bir sürü keçisi var
mış... Onlardan birini çaktırmadan alıp 
kesiyor... Ama çaktırmadığını sanan ken
disi... Yahudi, ağacın arkasından gözlermiş 
durumu... Diyor ki kendi kendine, "Kadıya 
gitsem.. Kadı Müslüman, o Müslüman, ben 
Yahudi... Davayı kazanamam. Hadi 
kazandım, Bektaşi'nin nesi var ki, ondan alıp 
bana versin... Biz artık Allah'ın huzurunda 
hesaplaşırız... Yıllar gediyor. Yahudi, Allah'ın 
huzurunda davacı oluyor, Bektaşi'den... 
Mahkeme kuruluyor..

Allah : - Sen Yahudi kulumun keçisini 
kesmişsin, diyor Bektaşi'ye...

- Kesmedim, diyor Bektaşi...
- Ben gözlerimle gördüm diyor, Yahudi..
- Allahım, diyor Bektaşi... Bir mahkemede 

bir adam hem şahit, hem davacı olamaz.
- Haklisin ama, diyor, Allah Ben her şeyi 

görürüm. Ben de gördüm, kestiğini...
| - Allahım, diyor Bektaşi...Ayni
I mahkemede, hem şahit, hem hakim oı'un- 

maz...
- Gene haklisin, diyor Allah...
O zaman getirin keçiyi ona soralım...
- Ne!... diyor Bektaşi... Keçi burada 

| mi?...Ver onu o zaman bu Yahudi'ye... Bitsin 
bu dava.

Oruç tutan Bektaşinin biri pek fena 
susamış. Vakit geçirmek için kırda giderken 
bakmış gürül gürül akan bir çeşme... Adeta 

kenenden geçmiş bir halde ağzını 
dayc., Kir lıkır içmeye başlamış. Bu sıra
da oradan geçen biri görüp :

- Aman erenler ne yaptın? 
Oruç gitti, diye seslenmiş. 
Bektaşi, ağzının iki yanından süzülen, 

sular bağrına doğru inerken cevap vermiş :
- Oruç gitti, ama fakire de can geldi!******
Adama sormuşlar:
- Kaç gün oruç tuttun?
- Hastalığım nedeniyle, ancak bir gün 

tutabildim!
Aynı soruyu, orada bulunan Bektaşiye 

sorunca, hiç istifini bozmadan yanıt vermiş :
- Bu arkadaş benden bir gün fazla tut

muş!

Bir kaç kafadar Ramazan ayında orucunu 
yiyen bir genci orucunu yediği için iyice bir 
hırpaladıktan sonrada sıkı sıkı tembih eder
ler.

" Bak birdaha orucunu yediğini 
görmeyek bu seferkinden daha beter 
ederik."

Aradan bir iki gün geçtikten sonra dayak 
yiyen genç bakar ki oruç tutmadığı için 
kendisini dövenlerden ikisi oturmuş yemek 
yeyiler hemen yanlarına giderek

"Gardaş iki gün önce ben oruç tut
mamıştım diye beni dögdüz.ahan siz de oru- 
cuzu tutmisiz. Ayıp olmimi?

"Gardaş biz tutmik ama tutdurık.

Çocuklar diş taramasından geçti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Zihinsel Özür
lüler Derneği'nin 
faaliyetleri arasında 
yer alan diş tara
maları sürüyor.
Geçtiğimiz aylarda 
yapılan Gemlik 
Zihinsel Engelliler 
Şölenine katılan 
Ege Üniversitesi 
Diş Hekimliği 
Fakültesi Ege Ağız 
Diş Sağlığı ve Diş 
Hekimleri Derneği 
Diş uzmanlarının 
katılımıyla çocuklara 
yönelik diş taraması 
yapılmıştı.
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri'nin 
girişimleriyle 
ikinci kez yapılan 
diş taramasında bu 
kez küçük büyük 
yaklaşık 100 kişinin 
diş bakımları 
gerçekleştirildi. 
Eşref Dinçer 
Mahallesi Veysel 
Karani Camii önünde 
ve karşısında 
bulunan kahvede 
yapılan diş bakımın
da Prof. Dr.
Ertuğrul Sağlam 
yönetimindeki diş 

I uzmanı doktorlar 
diş taramasına 
gelen kişilerin 
çürük dişleri alırken 
temizleme 
işlemi de yaptılar. 
Eşref Dinçer 
Mahallesi Muhtarı

Mahmut Eşref 
Şener'in de girişim
leriyle kahve içinde 
adeta diş kliniği 
yaratılırken Bursa 
Zihinsel Özürlüler 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri, 
faaliyetlerinin 
sadece özürlülere 
yönelik değil tüm 
ihtiyacı olan insan
lara da verilmekte 
olduğunu söyledi. 
Ülkenin hizmet 
götürülemeyen 
bir çok yerine 
giderek dernek 
olarak diş bakımı 
yaptıklarını söyleyen 
Prof. Dr. Ertuğrul 
Sağlam ekibiyle 
birlikte Türkiye 
sınırları içinde 
yılda yaklaşım

Î SATILIK - KİRALIK LÜX DAİRELER ye İŞYtRURİ
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK vt DEĞERLEME HİZMETLERİ VERİLİR 

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytaslnsaat.com
SIFIR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri 
S Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri 
V Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex dâire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri

www.baytasinsaat.com 
Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

3 bin kilometre 
kat edip hizmet 
vermeye çalıştık
larının altını çizdi. 
"Çocuklarımız için 
elete" parolasıyla gün 
boyu diş taraması 
yapan Ege Üniver
sitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Ege Ağız

Diş Sağlığı ve Diş 
Hekimleri Derneği 
elemanları diş tara
ması yapılan yere 
girmek istemeyen 
küçük çocukları ise 
dışarıda muayene 
ederek dişlerine iyi 
bakmaları için diş 
fırçası verdiler.

İKİNCİ EL DAİRELER
SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 

Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmam'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2

<✓ SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2 
Z SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2
y KİRALIK Daire, Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
Z KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
Z KİRALIK İşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

http://www.baytaslnsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Hırsızlar, çelik kasayı açamayınca kasayı da alıp kayıplara karıştı.

Çelik kasayı alıp kaçtılar
Bursa'da, giriş 
kapasım zorlayarak 
içeriye giren hırsızlar, 
içerisinde 3 bin dolar, 
tabanca, mücevher 
torbasını çalıp 
kaçtılar.

Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Kükürtlü 
Mahallesi Kiraz 
Sokak'ta oturan 
Nevin B (78), eve 
giren kişi veya kişi

Alışveriş yaparken 
çantayı kaptırdı

Bursa'nın merkez 
Nilüfer İlçesinde 
semt pazarında 
alışveriş yapan bir 
kadının çantası kim
liği belirsiz bir kişi 
tarafından çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İhsaniye 
Mahallesi'nde kuru
lan semt pazarında 
alışveriş yapan

Zuhal D. (35), 
içerisinde 230 YTL, 
banka kartları ve 
öğretmen kimliği 
bulunan çantasının 
bir kişi tarafnıdan 
çalındığını 
belirterek Nilüfer 
Polis Merkezi'ne 
müracaat etti.
Olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

Havaya ateş edince 
gözaltına alındı

Bursa'nın merkez Caddesi'ndeki
Osmangazi ilçesinde 
kurusıkı tabancayla 
havaya ateş eden bir 
kişi polis tarafından 
gözaltıga alındı.
Edinilen bilgiye göre, 
*155 Polis İmdat 
Hattı'na gelen 'bir 
kişinin tabancayla 
havaya ateş ettiği* 
yönündeki bir 
ihbar geldi.
Atatürk 

Tayyare Kültür 
Merkezi'nin arkasına 
gelen polis ekipleri, 
tabancayla havaya 
ateş ettiği belirlenen 
İsmail A. (19) isimli 
kişiyi gözaltına aldı. 
İsmail A.'nın kul
landığı kuru sıkı 
tabancaya da el 
konuldu. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Manzara seyrederken uçuruma yuvarlandı
Bursa’da bir 
restoranda şarkıcılık 
yapan Ümit Samet 
Erenler (23) sabaha 
karşı 
programını bitirdikten 
sonra 16 BPY 68 
plakalı otomobiliyle, 
"deniz manzarası 
seyretmek için" 
Mudanya-Zeytinbağı 
kara yolunun Yıldız 
tepe mevkisine geldi. 
Erenler, yol kenarına 
park ettiği aracına 
yaslanarak manzara 
izlediği sırada, 
Bursa’da bir has
tanede doktor olarak 
görev yapan Yusuf K. 
(37) yönetimindeki 16 
AC 599 plakalı oto
mobil, Yıldıztepe vira

jını alamayıp arkadan 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle aracıyla bir
likte savrulan Erenler, 
200 metrelik uçuruma 
uçtu. Ancak uçurum
da bir ağaca tutu
narak denize 
düşmekten son anda 
kurtulan Erenler, 
yaralı olarak kendi 
çabalarıyla yola çıktı 
ve yârdım istedi. 
Denize 30 metre kala 
kayalara takılarak 
durabilen ve hurda 
haline gelen otomobil 
ise bir saatlik çalışma 
sonucu uçurumdan 
çıkarıldı. Erenler, 
Mudanya Şaziye 
Rüştü Devlet Hasta 
nesinde tedaviye alı 

lerin içinde 3 bin 
dolar, çeşitli ziynet 
eşyaları ve ruhsatsız 
tabanca bulunan 
çelik kasanın 
çalındığını söyle 
yerek polise müra

caat etti. Nevin B., 
kasadaki tabancanın 
gazi babasından 
yadigar kaldığını 
kaydetti. Hırsızlıkla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Pencereden girdi 
altınları götürdü

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir eve 
giren hırsız, 
çok sayıda ziynet 
eşyasını çalarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kükürtlü 
Mahallesi Belde 
Caddesi'nde 
oturan Elif A.'nın

evinin penceresini 
zorlayarak 
içeriye grimeyi 
başaran hırsız, 
çelik kasada ve 
çekmecede 
bulunan
9 adet yüzük,
1 adet altın zincir, 
3 adet kolye, 
1 adet inci 
kolyeyi çaldı.

Kask kullanmayan 
motorsiklet sürücüsü 

canından oldu
Bursa'da, direksiyon 
hakimiyeti kaybolan 
motosikletin devril 
mesiyle meydana 
gelen kazada bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, 
Mustafa Uyar'ın 
(56) idaresindeki 
16 BUS 31 plakah 
motosiklet, Bursa- 
Istanbul yolu 18. 
kilometrede direk 
siyon hakimiyetini

kaybederek devrildi. 
Kask kullanmadığı 
iddia edilen motosik
let sürücüsü 
Uyar, olay yprinde 
hayatını kaybedetti. 
Motosikletin 
arka koltuğunda 
oturan ve hafif 
yaralanan Mehmet 
Bayraktar hastaneye 
kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

nırken, kazada aracı 
hafif hasar gören 
Yusuf K, ifadesi 
alınmak üzere polis 
merkezine götürüldü. 
Kazanın meydana 
geldiği bölgede yol

boyunca araç 
park etmenin 
yasak olduğu, bu 
konudaki trafik 
levhalarının dikkate 
alınması gerektiği 
bildirildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YauYORVM

Geçmişten bir nokta....
Dünyanın her yanında iş ve siyaset yakın 

ilişki içindedir.
Şeffaf toplumlarda bu ilişkinin niteliğini 

herkes izleyebilir.
İş hayatı da siyaseti etkiler, siyaset de iş 

hayatını etkiler.
İş hayatının çeşitli kesimleri, farklı serma 

ye grupları ve tabii ki çalışanların sendika 
lan, siyasal gelişmeler karşısından kendileri 
ne göre tavır alır ve bunu açıkça gösterirler.

Bizde ise böyle olmuyor. Olmadığının son 
örneği Tayyip Erdoğan ile Cem Uzan arasın
da yaşanan seçim zamanında yapılan 
polemik.

Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, 
ailelerinin en önemli şirketlerinden ikisine el 
konulmasından önce kardeşinin Başbakan’a 
gittiğini söyledi ve bu konuşmanın içeriğini 
Başbakan’ın açıklamasını istedi.

Erdoğan’a göre Hakan Uzan, şirketlere el 
konulmamasını istemek için gelmiş fakat 
kendisine sürecin işleyeceği bildirilmiş.

Olabilir. Bu konuşma içinde farklı vurgu
lar da yer almış olabilir.

Cem Uzan’ın ima ettiği, Erdoğan’ın, 
kardeşinden kendisinin politikadan çekilme 
sini istediği.

Bunun ne derece doğru olduğu henüz bi 
linmiyor.

Ama yanlış, olayın en başında başlıyor.
Bu da hakkında yasal işlemler başlatılmış 

olan sorunlu bir büyük sermaye grubunun 
başındaki kişiyi Başbakan Erdoğan'ın kabul 
etmesi ve kendisiyle görüşmesidir.

Bu görüşmenin olduğu tarihte grubun 
bankasına el konulmuştu ve iki büyük şirketi 
için de yasal süreç başlatılmıştı.

O zaman şu soruyu'sormak gerekiyor: 
Başbakan, ne isteyeceğini bildiği halde 

neden Hakan Uzan’ı kabul etti?
Siyasal iktidar sahipleri, ekonomik güç 

sahipleri ile doğrudan ilişki kurmakta bir 
sakınca görmüyor.

Bunun nedeni gerçekten Cem Uzan’ın ima 
ettiği gibi bazı isteklerde bulunmak da ola
bilir, sadece kendi gücünün zevkini tatmak 
da olabilir.

■İktidar duygusu insanın içini ve beynini 
bir kez tümüyle kaplamaya görsün, o zaman 
bu duygunun sürekli olarak tatmin edilmesi 
gerekir.

“Ayna ayna, en güzel en güçlü benim” 
demenin bir şekli olarak yine büyük güç 
sahiplerinin hayatlarını belirleyecek kararlar 
almak, hatta bunu gözleriyle görmek gibibir 
insani zaaf, ister istemez ortaya çıkar.

Erdoğan-Uzan görüşmesine dönersek, 
Başbakan’ın sorumluluğu bu konuşmanın 
tüm içeriğini açıklamaktır.

Eğer Cem Uzan konuşmanın içeriğiyle 
ilgili bir açıklama yapar ve Başbakan sadece 
bunu yalanlamak, kendini savunmak duru
munda kalırsa inandırıcı olamaz.

Siyasal güç sahipleri, güçlerini kul
lanırken kendilerini sınırlandırma ve en 
temel etik kurallara uyma zorunda olduk
larını unuttukları sürece başlarına böyle 
sıkıntılar gelmeye devam edecektir.

KflŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR 
Körfez Ofset

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

otmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Haydariye’nin 132, kuruluş yıldönümü kutlandı
Seyfettin SEKERSÖZ

Haydariye Köyü'nün 
kuruluşunun 132. 
yıldönümü kutlandı. 
Dün yapılan köy 
gününe Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, AKP 
ilçe Başkanı Enver 
Şahin ile yönetim 
kurulu üyeleri ve 
vatandaşlar katılırken, 
milletvekillerinin katıl
maması dikkat çekti. 
Haydariye Köyü 
Muhtarı Halil İbrahim 
Pak'ın davetlilere 
teşekkür ettiği konuş
masının ardından 
Kur’an-ı Kerim okun
du. İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin tarafın
dan dua yapıldı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
yaptığı konuşmada 
Haydariye Köyü’nün 
öncelikli köylerden 
olduğunu belirterek, 
her yönüyle gerekli 
hizmetin verildiğini 
söyledi.
HAYDARİYE KÖYÜ 
ÇIKMAZ SOKAK 
OLMAYACAK 
Gemlik'e olan tek 
bağlantılı yoluyla 
dikkat çeken 
Haydariye Köyü’nün 
artık çıkmaz sokak 
olmaktan kurtula

cağının müjdesini 
veren Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
yakın zamanda 
Haydariye ile Yalova 
arasındaki yolun 
asfaltlanarak ulaşıma 
açılacağını söyledi. 
Kırsal Kalkınma 
Projesi ile Haydariye 
Köyü’nün sorun
larının da giderek 
azalacağını vurgu
layan Kaymakam 
Baygül, yaşanılacak 
bir koy olan 
Haydariye’nin 
tek piknik alanı 
olan Dedelek'in 
genişletilerek yeniden 
düzenleneceğini 
ve elektrik 
verileceğini söyledi.

ile Yalova arasındaki yolun asfaltlanarak 1 
ulaşıma açılacağını söyledi.

Haydariye sınırları 
içinde yer alan 
Sudüştü şelalesinde 
bir gün mutlaka 
köy günü düzen
leneceğini söyleyen 
Kaymakam Baygül, 
buranın çevre 

düzenlemesiyle 
turizm hizmetine 
açılmasının proje
lendirilmekte 
olduğunu bildirdi. 
Baygül, konuş
masının sonunda ise 
"Bizler sîzlere layık 
olmaya devam ede-

Belediye Başkanı Mehmet Turgut. Haydariye I 
Köyü’nün öncelikli köylerden olduğunu ve her I, 

yönüyle gerekli hizmetin verildiğini belirtti, fl

ceğiz. Haydariye'yi 
daha güzel günler 
bekliyor" dedi.
Konuşmaların ardın
dan misafirlere

Gözde Yemek Sanayi ] 
tarafından hazırlanan 1 
geleneksel etli pilav fl 
ve ayran ile irmik 
tatlısı ikram edildi, j
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Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşil-Beyaz Halk 
Konserinde Kıraç hayranları İskele Meydam’nı doldurdu

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kıraç, unutulmaz bif alt
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından 
organize edilen 
Yeşil-Beyaz 
Halk Konserleri 
kapsamında 
Cumartesi günü 
Gemlik'e gelen 
Türk Rock müziği 
sanatçısı Kıraç 
hayranlarına 
unutamayacakları 
akşam yaşattı. ' 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ile 
Belediye Başkanı

eşlerinin de izlediği 
yeşil beyaz halk 
konserinde 
Cumartesi günü 
saat 21.00’de 
sahneye çıkan 
Kıraç, festival 
alanını tamamen 
dolduran hayranlarına 
son albümünden 
parçalar da 
okuyarak onları 
coşturdu;
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Kıraç'a yeşil beyaz 
işlemeli vazo 
hediye ederken, 
çiçek vererek 
katılımından 
dolayı teşekkür etti.. 
Büyükşehir 
merkez ilçelerinde 
düzenlenen yeşil 
beyaz halk 
konserleri içinde 
Gemlik'e gelerek 
hayranlarıyla 
buluşan Kıraç, 
sahnede kaldığı 
bir buçuk saat 
içinde söylediği 
şarkılarla 
izleyenleri coşturdu. 
Geniş güvenlik 
önlemlerinin 
alındığı Kıraç 
konserini izleyen

Gemlikliler 
güzel bir hafta 
sonu geçirmenin 
tadını çıkardılar.

Yeşil Beyaz Halk 
Konserleri kap

samında ilçemize 
gelen Kıraç’a Büyük 

şehir Belediye 
Başkanı Hikmet 

Şahin, vazo armağan 
ederek, teşekkür etti, 

(yanda)

Haydariye Köy Günü
Haydariye’de çalıştığım yıllar 1970 yıl

ların başıydı.
Köye ulaşmak oldukça zordu.
Haydariye bölgenin adeta doğu köyleri 

gibi birçok olanaktan yoksundu.
Köye düzenli gidip gelen bir araç yoktu.
Alışveriş edeceğiniz doğru dürüst bir 

bakkal yoktu.
Elektrik yoktu.
Yolu bozuk ve yer yer tehlikeli virajları 

vardı.
Okul binamız çok eskiydi.
Üç öğretmenle kaldığımız lojmanın taba 

nı beşik gibi sallanıyordu.
Köye gidebilmek için Kumla İskelesi’nde 

rahmetli Cemil Apak’ın veya Hasan’ın kam 
yonuna denk gelmek gerekirdi.

Yoksa yürüyerek çıkmak zorunda 
kalırdık köye.

Sırtımızda bir haftalık ekmek çuvalı ile..
Sonraları Adliye Köyü’nden minibüscü 

Hüsnü’nün Salı günlöri düzenli gelip 
gitmesi ihtiyaçlarımızın karşılanması 
açısından biraz kolaylık getirmişti.»

Kışı zordur Haydariye’nin..
Kar yağdığında bir metreyi geçerdi boyu.
Eridiğinde de çamur batağı olurdu her 

yer.
Çamuru da öyle bildiğiniz çamurdan de 

ğil.
Yapıştı mı ayaklarınıza kolay kolay bırak

maz sizi.
Haydariye Köyü’nde çalışırken, Köy Kal 

kınma Kooperatifi kurdum.
Aracı olmayan köye traktör, harman 

maki naları, pulluklar aldım.
Kooperatif binası yapımı için proje 

çizdirdim. Kumunu, taşını, çimentosunu 
getirttim. Ama bu bina yapılmadı.

Malzemeler de camfiçin kullanıldı.
Dün, 35 yıl sonra gittiğim Haydariye ile 

benim çalıştığım yıllar arasındaki 
Haydariye arasında büyük değişim göze 
çarpıyor.

Bir kez yolu asfaltlanmış, elektrik çoktan 
gelmiş, köyden göç edenler yeniden köye 
gelmeye başlamış, evler modernleşmiş, 
köylünün gelirinde ise pek değişiklik yok.

Haydariye yavaş yavaş keşfediliyor.
Yaylaları sevenler, Haydariye’den toprak 

alıp ev yapıyor.
Havası, suyu ve de yakınlığı nedeniyle.
Geleceğin Haydariyesi daha da güzel 

olacak.

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
(JSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Erdoğan, oylama öncesinde vekilleri toplayacak
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
cumhurbaşkanlığı 
seçiminin bugün 
yapılacak ilk tur oyla
ması öncesinde mil
letvekillerini toplaya
cak. Erdoğan, tüm 
vekillere Genel Kurul'a 
eksiksiz katılmaları 
talimatını verecek. 
Cumhurbaşkanlığı 
seçim süreci tamam
lanıncaya kadar vekil 
lere şehir dışına çıkma 
yasağı da getiren Erdo 
ğan, "Fire istemiyo
rum, gevşeklik olma 
sın" uyarısını yapacak. 
Başbakan Erdoğan, 
cumhurbaşkanlığı 
seçiminin bugünkü ilk 
tur oylaması öncesi 
milletvekillerini yakın 
markaja alacak.
Oylamada 'fire' yaşan

Sezer, 'Başbakan hayal kırıklığı yarattı1
Demokratik Sol Parti, 
(DSP) Genel Başkanı 
Zeki Sezer, Başba 
kan Erdoğan'ın Cum 
hurbaşkanı seçim 
sürecindeki tavrının 
“hayal kırıklığı”

I yarattığını söyledi.
I sezer, lürkı ye nin 
“gerilmeye değil, 

| gelişmeye” ihtiyacı 
i olduğunu söyledi.

Sezer, “Bugünkü 
Cumhurbaşkanı seçi
mi ve sonrasında da 
DSP sağduyuyla, 
ama ülkenin milletin, 
laikliğin, Cumhuriye 
tin gereğine göre 
hareket edecektir, 
Ama bu dayatmalar 
Türkiye'nin hayrına 
değil ye konuştu. 
DSP 7. Kurultayı 
Ankara Atatürk 
Kapalı Spor Salonu'n 
da dün yapıldı. DSP 
kurucu Genel Başka 
nı Rahşan Ecevit'in 
salona girişi büyük 
coşkuyla karşılanır 
ken, bu sırada Bülent 
Ecevit'in Rahşan 
Ecevit için yazdığı 
“El ele büyüttük 
sevgiyi” şiirinin 
çalın ması da duygu
lu anların.yaşanması- 
na neden oldu.
Öte yandan, Atatürk, 
Sezer ve Türk bay ra 
ğının bulunduğu 
posterlerin yanına 
Bülent Ecevit'in “Ben 
de buradayım” yazılı 
posteri çekilmesi 
salondaki duygu 
yoğunluğunu artırdı. 
Ecevit’in fotoğrafının * 
üzeri ışıkla aydın
latırken, partililer 
sık sık “Halkçı 
Ecevit” sloganı attı. 
DSP Genel Sekreteri 
Masum Türker, kurul
tay için gerekli ço 
ğunlun sağlandığını 
belirterek, kurultay 
gündeme geçti.
Kurultay, Atatürk,

maması için önce vekil 
leri bir yazıyla uyaran 
Erdoğan, bugün de 
AKP Genel Merkezi'n 
de parti grubunu 
toplayacak. Erdoğan, 
vekillerden önce de 
partisinin Merkez 
Yürütme Kurulu (MYK) 
üyeleriyle bir araya 
gelecek. Erdoğan, 
kritik oylama

Bülent Ecevit ve 
şehitler için saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıy
la başlandı. Yapılan 
seçimle Divan Baş 
kanlığına Trabzon İl 
Başkanı Sibel 
Suiçmez seçildi.
Divan Heyetinin oluş
masının ardından 
DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer, salona 
girdi. Sezer, bazı 
parti yöneticileriyle 
birlikte solana girer 
ken, partililer Sezer'i 
konfeti yağmuruna 
tuttu. Partililer, sık 
sık “Başbakan Se 
zer” sloganı attılar.
“ZEKİ SEZER: 
HAYAL KIRIKLIĞI 
YARATTILAR” 
Konuşmasına “sizi 
çok seviyorum” söz
leriyle başlayan Zeki 
Sezer, "Bu Ecevitsiz 
ilk kurultayımız, hü 
zünlüyüz. Ecevitsiz 
ilk kurultayı gerçek
leştirmenin hüznünü 
yaşıyoruz” dedi. 
Ecevit'in, "Halkının 
kendisine taktığı 
halkçı lakabını hak 
ettiğini” belirten 
Sezer, "Ecevit, 
bugün inanıyorum ki 
nur içinde yatıyor. 
Ama halkı onu bura
da yalnız bırakmıyor. 
Halkı onun ışığıyla 
yürümeye kararlı. 
Rahat uyu Ecevit, biz 
Meclis'teyiz, senin ışı 
ğın şenin ilkelerin bi 

öncesinde kurmay
larıyla durum 
değerlendirmesi 
yapacak. Erdoğan, 
saat 12.00'de de 
parti genel merkezinde 
milletvekilleriyle 
toplantı yapacak.
Toplantıya AKP'nin 
cumhurbaşkanı 
adayı Abdullah 
Gül de katılacak.

ze yol göstermeye 
devam edecek” dedi. 
Ecevit'lerin, 1980 
darbesinden sonra 
“Türkiye'nin güven 
cesi olan” DSP’yi 
kurduğunu ifade 
eden Sezer, önümüz 
deki dönemde De 
mokratik sol anlayı 
şın iktidar olacağını 
savundu.
-CUMHURBAŞKANI 
ELEŞTİRİSİ
Sezer, bugün İlk tur 
oylaması yapılacak 
Cumhur başkanı 
seçimi için AKP'den 
“uzlaşı” arayışına 
gitmelerini bekledik
lerini anımsattı.
Sezer, “Bekledik ki 
iktidar partisi, bek
ledik ki başbakan 
daha önce söylediği 
gibi uzlaşı ve diyalog 
arasın. Meclis 
başkanlığının seçim 
de olduğu gibi uzlaşı 
arasın olmadı. Hayal 
kırıklığı oldu. Şimdi 
dayatmayla karşımı 
za çıkıyorlar. Türki 
ye'nin gerilmeye de 
ğil, gelişmeye ihtiya 
cı var. Cumhurbaşka 
nı seçimi ve son
rasında da DSP 
sağduyuyla, ama 
ülkenin milletin, 
laikliğin, 
Cumhuriyetin 
gere ğine göre 
hareket edecektir. 
Ama bu dayatmalar 
Türkiye'nin 
hayrına değil.”

‘Gül, görevini törensiz teslim alacak’
AKP'nin cumhur
başkanı Abdullah 
Gül, seçilmesi 
halinde aynı gün 
TBMM'de yemin 
ederek, Çankaya 
Köşkü’ndeki koltuğu
na oturacak.
Çankaya Köşkü'nde 
geleneksel olarak 
gerçekleştirilen 
devir-teslim töreni 
ise, bu kez Cumhur 
başkanı Ahmet Nec 
det Sezer'in isteğiyle 
yapılmayacak.
AKP, cumhurbaşkanı 
adayı ve Kayseri 
Milletvekili Abdullah 
Gül'ün seçilmesi 
halinde yol haritasını 
belirledi. Buna göre 
28 Agustos'ta yapıla
cak üçüncü turda 
seçilmesine kesin 
gözüyle bakılan Gül, 
aynı gün TBMM'de 
cumhurbaşkanı 
andını içecek. TBMM 
Genel Kurulu'nda bir 
teşekkür konuşması 
yaparak adaylık süre 
cinde verdiği mesaj 
lan tekrarlaması bek
lenen Gül, yemin töre 
ninin hemen ardın
dan Anıtkabir'i ziya 
ret edecek. Gül. 11. 
Cumhurbaşkanı sıfa 
tıyla Atatürk'ün 
mozolesine çelenk

Hükümet ve sendikalar bugün görüşecek
Hükümet adına Kamu 
İşveren Kurulu'nun, 
kamu görevlileri 
adına da Kamu-Sen 
ve Memur-Sen'in 
katıldığı toplu görüş 
melerin ikinci turu 
bugün Başbakanlrk'ta 
yapılacak.
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin'in 
başkanlık edeceği 
toplantı, Başbakanlık 
Merkez Bina'da 
saat 10.00'da 
başlayacak.
Toplantıya, Türkiye 
Kamu-Sen Genel 
Başkanı Birçan 
Akyıldız, Memur- 
Sen Genel Başkanı 
Ahmet Aksu, yetkili 
sendikaların genel 
başkanları ile Kamu 
İşveren Kurulu 
üyeleri katılacak. 
Toplu sözleşme 
talebi kabul edilme 
diği için toplu 
görüşmelere 

T MM “SUYUNU BOŞA HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

bırakarak, Anıtkabir 
Özel Defteri'ni imza
layacak.
Gül’ün seçildiği gün 
Çankaya Köşkü'ne 
çıkarak Cumhurbaş 
kanlığı koltuğuna 
oturması bekleniyor. 
Ancak Çankaya 
Köşkü bu kez devir- 
teslim törenine ev 
sahipliği yapmaya
cak. Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Se 
zer'in isteğiyle devir- 
teslim töreni yapıl- • 
mayacak. Sezer'in, 
halefi Gül'ün seçil 
mesi halinde aynı 
gün Çankaya Köş 
kü'nden ayrılması 
bekleniyor.
AKP yönetimi, Cum 
hurbaşkanı Sezer'in 
görev süresinin 
16 Mayıs 2007 tari
hinde dolduğunu, bu 
nedenle yemin etme 
ve devir-teslim için 
beklenmeyeceğini 
vurguluyor. Parti 
yetkilileri, Gül'ün 
seçildiği gün yemin 
ederek Köşk'e çıka
cağını bildirdi. 
Abdullah Gül, seçil 
mesi halinde aynı 
gün TBMM Genel 
Kurulu'nda Anaya 
sa'nın 103. madde 
sinde yer alan cum 

katılmama kararı alan 
Kamu Emekçileri 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(KESK) ve bu 
konfederasyona bağlı 
Kültür Sanat-Sen 
yetkilileri toplantıda 
yer almayacak. 
KESK üyeleri, 
taleplerini dile 
getirmek için 
21 Ağustos Sah 
günü saat 12.30'da 
Güvenpark'ta 
bir eylem yapacak. 
Toplantıda yetkili 
sendikalar hizmet 
kollarındaki 
sorunları ortaya 
koyup, taleplerini 
Kamu İşveren 
Kurulu'na iletecekler. 
Yasaya-göre, 
15 Ağustos'ta 
başlayan ve 15 
gün içinde sonuçlan
ması gereken toplu 
görüşmelerde anlaş
maya varılması 
durumunda muta

hurbaşkanı andını 
okuyacak.
Cumhurbaşkanı andı 
şöyle: 
"Cumhurbaşkanı 
sıfatıyla, devletin var
lığı ve bağımsızlığını, 
vatanın ve milletin 
bölünmez bütünlü 
ğünü, milletin kayıt
sız ve şartsız ege
menliğini koruyacağı
ma, Anayasa, huku 
kun üstünlüğüne, 
demokrasiye, Atatürk 
ilke ve inkılaplarına 
ve laik cumhuriyet 
ilkesine bağlı kalaca 
ğıma, milletin huzur 
ve refahı, milli daya 
nışma ve adalet anla 
yışı içinde herkesin 
insan haklarında ve 
temel hürriyetlerin 
den yararlanması 
ülküsünden ayrılma 
yacağıma, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin şan 
ve şerefini korumak, 
yüceltmek ve üzeri 
me aldığım görevi 
tarafsızlıkla yerine 
getirmek için 
bütün gücümle 
çalışacağıma 
Büyük Türk 
Milleti ve tarih 
huzurunda, 
namusum ve 
şerefim üzerine 
ant içerim." 

bakat metni 
imzalanarak 
Bakanlar Kurulu'na 
sunulacak. 
Anlaşmazlık 
durumunda ise 
uyuşmazlık tutanağı 
tutulacak ve 
Yüksek Hakem 
Kurulu Başkanı ve 
4 öğretim görevlisin
den oluşan 
Uzlaştırma Kurulu 
devreye girecek. 
Kurulun 5 gün 
içinde vereceği 
karara tarafların 
katılması durumun
da, sonuç 
mutabakat metni 
olarak Bakanlar 
Kurulu'na 
sunulacak.
Uzlaştırma Kurulu 
kararına tarafların 
katılmaması duru
munda ise anlaşma 
ve anlaşmazlık 
konularının tümü 
Bakanlar Kurulu'na 
gönderilecek
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Seçmen listelen 
askıdan iniyor

Cumhurbaşkanı'nın 
halk tarafından 
seçilmesini de 
öngören Anayasa 
değişikliği paketi 
için 21 Ekim'de 
yapılacak referan
dumda kullanılacak 
seçmen listeleri 
bugün saat 17.00'de 
askıdan indirilecek. 
Yüksek Seçim 
Kurulu'nun 
(YSK) belirlediği 
takvime göre, 
6 Ağustos Pazartesi 
günü saat 08.00'de 
muhtarlıklarda 
askıya çıkarılan ve 
güncellenecek 
olan seçmen 

listeleri, 22 Temmuz 
milletvekili genel 
seçimindeki 
listelerinden 
oluşacak.
Referandumla ilgili 
seçmen listeleri 
bugün mesai 
bitiminde askıdan 
indirilecek.
Yaklaşık 2 hafta 
askıda kalan seç
men listelerinde 
ismi bulunmayan 
ve referandum 
tarihine kadar 
18 yaşını dolduran
lar muhtarlıklardan 
alacakları formları 
doldurarak, 
seçmen olabilecek

cak. Seçimlerde ıkı 
Kayseri , Mijletye kili, 
AKP destekli Abdul 
lah Gül ve MHP des 
tekli Sabahattin 
Çakmakoğlu aday. 
11.Cumhurbaşkanı 
seçimi için TBMM'de 
ki ikinci tur oylama 
24 Ağu,stos'ta, üçün 
cü tur oylama 28 
Ağustos'ta ve dördün 
cü tur oylama ise 1 
Eylül'de yapılacak. 
Gül, ilk iki turda 367 
milletvekilinin oyunu 
alamazsa üçüncü 
turda gerekli olan 276 
oyu rahatlıkla alarak 
Cumhurbaşkanı 
seçilecek.
TBMM Genel Kurulu'n 
da ilk tur oylama , 
bugün saat 15.00'te 
başlayacak. TBMM 
Başkanı Koksal 
Toptan'ın yöneteceği 
oylamada, seçimin 
yapılabilmesi için en 
az 367 milletvekilinin 
Genel Kurul'da bulun
ması gerekiyor. 
Cumhurbaşkanı seçi
minde partilerin izle 
yecekleri stratejiler 
de netlik kazanıyor 
CHP, oylamalara 
girmeyecek, ancak 
seçimleri izlemek üze 
re bir veya iki ğrup- 

larıjıa oy yerecek. 
DTP ise Gul'a oy 
verip vermeyeceğini j 
bugünkü grup toplan
tısında karara bağla 
yacak. 13 milletvekilli 
DSP'liler ise Gül'ün 
adaylığına karşı. Beş 
bağımsız milletveki 
lirraen Mesut Yılmaz 
Ve Kamer Genç'in de 
red oyu vermesi bek
lenirken, Seyyit Ey 
yüpoğlu, Ufuk Uras 
ve Hamit Geylani ile 
BBP'li Muhsin Yazıcı 
oğlu'nun evet oyu 
vermesi bekleniyor. 
Buna göre, Gül'ün ilk 
turda -tüm AKP'lilerin 
katılması halinde- en 
az 340 oy alacak. 
DTP'liler ve bazı 
bağımsızların evet 
oyu vermesi halinde 
Gül'ün en fazla 363 
oy alacağı ifade 
ediliyor.
367 MİLLETVEKİLİ 
ŞARTI
Abdullah Gül'ün aday 
lığını açıklaması son
rasında kamuoyunda, 
Yargıtay Onursal 
Başsavcısı Sabih 
Kanadoğlu'nun başlat 
tığı seçimin her turun 
da Genel Kurul'da en 
az 367 milletvekilinin 

yönündeki görüşleri 
tartışılmaya başlan
mıştı.
CHP, Genel Kurul'a 
katılmayacağını açık
ladıktan sonra ilk tur 
da 367 milletvekilinin 
bulunmaması duru
munda da oylamayı 
Anayasa Mahkeme 
si'ne taşıyacağını 
açıkladı. 6 Mayıs'ta 
yapılan ilk tur oyla
mada Süleyman 
Bölünmez, Hamza 
Albayrak, CHP'li Esat 
Canan, Necdet Bu 
dak, Mehmet Eraslan, 
DYP'li Ümmet Kan 
doğan ve Miraç Kan 
doğan, Fuat Geçen 
de katıldı buna rağ
men ancak 358 
rakamına ulaşılabildi. 
“YÜKSEK YARGI 
367 ŞART” DEDİ 
CHP'nin ilk tur oyla
mada TBMM içtüzük 
ihlali yapıldığı yönün
deki başvurusunu 
görüşen Anayasa 
Mahkemesi, 11.Cum 
hurbaşkanı seçim
lerinde sayım yapıl
mamasının İçtüzük 
ihlali olduğunu belir 
terek, 1. oylamanın 
yürütmesini durdur
du. Mahkeme, ayrıca 
Cumhurbaşkanı 
seçimine 367 mil

letvekilinin katıl
masının zorunluluk 
olduğuna hükmetti. 
Anayasa Mahkemesi 
367'ye ilişkin kararı 
nın ilk incelemesinde 
eski Anayasa Mahke 
mesi Başkanı Tülay 
Tuğcu, “Anayasa, İç 
tüzüğe aykırı duru
mun denetimini ön 
görmemiştir ve Ana 
yasa Mahkemesi'ni 
de görevlendirme 
miştir” diye başvuru
nun reddini isterken, 
daha sonra çoğun
luğun kararına uya
cağını ifade etti. 
Başkanvekili Haşim 
Kılıç ise 367'nin 
“kaos” yaratacağını 
savundu. Kılıç, 
toplantı nisabını 367 
olarak aramanın 1982 
Anayasası'nı yapan
ların istedikeri bir 
durum olmadığını 
belirterek, 
“Cumhur başkanlığı 
seçimleri bundan 
sonra istenen toplantı 
nisabıyla daha büyük 
sorunların kaynağı 
olmaya adaydır. 
Tam da bu noktada 
demokratik hayat, 
yerini, daha 
ağır kaoslara bırak
mak gibi hiç de 
düşünülmeyen 
sonuçlara neden 
olabilecektir” dedi.
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Otomolıil lakla allı; haralı
Bursa'nın Mustafake 
malpaşa ilçesinde 
takla atan bir otomo
bilde 5 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Balıkesir'den Bursa 
yönüne giden Cengiz 
Esen idaresindeki 06 
TE 238 plakalı özel 
otomobil, Türkiye 
Jokey Kulubü tesis
leri önünde, 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini

kaybetmesiyle takla 
attı. Kazada 
yaralanan Cengiz 
Esen (50), Nilay Esen 
(44), Kübra Esen (20), 
Mustafa Esen (14) ve 
akrabaları Özal 
Özyiğit (14) 
Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Yaralıların hayati 
tehlikesinin bulun
madığı öğrenildi.

Travesti cinayetimin 
katil zanhsjtutuklandı
Bursa'da bıçakla
narak öldürülen 
22 yaşındaki Ece 
takma isimli Abdul 
lah Uçele'nin katil

zanlısı M.I. (59), 
çıkarıldığı adli 
mercilere tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN 
OKUYUN
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Hava korsanlarının sorgusu sürüyor
Kıbrıs Ercan 
Havalimanı'ndan 
kalkan Atlasjet 
Havayollarının 
uçağını bomba süsü 
verilmiş oyun 
hamuruyla kaçırmaya 
çalışan iki hava 
korsanının Antalya 
Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şubesi'nde sorgusu 
devam ediyor.
Emniyet yetkililerinden 
alınan bilgiye göre 
korsanlardan Mehmet 
Reşat Özlü'nün (27) 
Şanlıurfa'nın
Akçakale ilçesine bağlı 
Köseören köyü 
nüfusuna kayıtlı 
Arap asıllı olduğu, 
2002 yılında KKTC'ye 
Doğu Akdeniz 
Üniversitesi'ne 
kayıt yaptırdığı, 
bir yıl sonra da 
Girne Amerikan 
Üniversitesi Türk 
Dili Öğretmenliği 
Bölümü'ne kay
dolduğu öğrenildi. 
Okulda başarı 
sağlayamayan 
Özlü'nün KKTC'de

kalabilmek için 
her dönem kayıt 
yenilediği, ancak 
bu yılın başında 
yeni kayıt yaptırmadığı 
anlaşıldı.
Üzerinden 2007 yılının 
öğrenci kimliği çıkan 
Özlü'nün ailesine 
halen okuduğunu 
söylemesine rağmen, 
herhangi bir 
üniversitede bu 
yıl kaydının gözük 
mediği ifade edildi. 
Özlü'nün KKTC'deki 
tüm irtibatlarının 
mercek altına 
alındığını ifade 
eden emniyet

yetkilileri, “Her ikisi 
de yaptıkları işten 
pişman olduklarını 
söylediler. İlk çapta 
olayı Filistin'e destek 
amacıyla yaptıklarını 
söyleselerde konunun 
bu işle bir bağlantısı 
yok. Amaçları uçağı 
Iran yada Suriye'ye 
kaçırıp o ülkelerden 
birine iltica edip 
yeni bir hayata 
başlamakmış’’ 
diye konuştular.
Diğer hava korsanı 
Filistinli Mommen 
Abdül Aziz Talik'in 
de Mısır pasaportu 
taşıdığı kaydeden

emniyet yetkilileri, 
bu ülkeden şahsa 
ilişkin bilgi almaya 
çalıştıklarını da 
belirttiler.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü İnterpol 
Daire Başkanlığından 
gelen bilgide 
Talik'in herhangi 
bir kaydı bulun
madığının altını 
çizen emniyet 
yetkilileri', "Ancak 
bu pasaportun doğru
luğu ya da başka 
bir isme sahip olup 
olmadığını, geçmişte 
bir örgüt bağlantısı 
olup olmadığını 
araştırıyoruz” 
diye konuştular.
Sorguları halen 
devam eden 
2 korsana ilişkin 
ek gözaltı süresi 
alınacağını kaydeden 
emniyet yetkilileri, 
soruşturmanın 
bizzat Antalya 
Cumhuriyet 
Başsavcısı 
tarafından da takip 
edildiğini ifade 
ettiler.

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

t?
i İETT otobüsüne molotof kokteylli saldırı

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

KİLSfflLheMMIIZİW8İZİOE |
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?

3 Ayrı Daireli Müstakil Ey (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

î:

s1

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

İstanbul’da Gazi 
Mahallesi’nde 2 ayrı 
İETT otobüsüne 
molotof kokteylli 
saldırı düzenlendi. 
Yolcuları indiren 
maskeli şahısların 
attığı molotof 
sonrası otobüslerde 
yangın çıktı. 
Olayda yaralanan 
olmadığı belirtilirken, 
itfaiye ekipleri 
yanan otobüslere 
müdahale etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, dün saat 15.30 
sıralarında İsmet 
Paşa Caddesi üzerin 
de yüzleri maskeli 
şahıslar, yoldan 
geçmekte olan 
Yunus Emre Mahalle 
si-Yenikapı arasında 
çalışan İETT oto
büsünü durdurdu. 
Yolcuları dışarı

çıkartan şahıslar, 
otobüsün içine 
molotof kokteyl 
attı. Otobüs çıkan 
yangın sonrası 
tamamen kül 
olurken, eylemciler 
kaçmaya başladı. 
Kaçan şahıslar, 
Yunus Emre 
Mahallesi-Şişli 
arasında çalışan 
Şair Abay Lisesi 
otobüs durağındaki 
başka bir İETT 
otobüsüne de

yolcuları indirdikten 
sonra molotof 
kokteylli saldırıda 
bulundu. Sokakların 
çöp kutularıyla 
kapatıldığı olay 
yerinde ufak 
çaplı yangın çıktı. 
Bölgeye polis, 
itfaiye ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri, 
yangını söndürme 
çalışmalarına başladı

Şeftali çekirdeği ölümüne neden oldu

Madde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Rize'de yemek boru 
suna şeftali çekirdeği 
kaçtığı için hastane 
de tedavi gören an 
cak durumunun ağır
laşması nedeniyle 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Farabi Hastanesi'ne 
sevkedilen genç ka 
din hayatını kaybetti, 
Edinilen bilgiye göre, 
Rize'nin Derepazarı 
llçesi'ne bağlı Çukur 
köy Köyü'nde oturan 
ve akıl hastası oldu 
ğu öğrenilen Hasibe

Turan (28) isimli genç 
kadın, 22 Temmuz 
2007 günü şeftali 
çekirdeğinin yemek 
borusuna kaçması 
sonucu rahatsızlandı. 
Ailesi tarafından 
önce Rize 82. Yıl 
Devlet Hastanesi'ne 
götürülen Turan, da 
ha sonra Rize Devlet 
Hastanesi'ne ardın
dan da Karadeniz 
Teknik Üniversitesi 
(KTÜ) Farabi Hasta 
nesi'ne sevk edildi. 
Turan'ın yemek

borusundaki şeftali i 
çekirdeği daha sonra j 
midesine yerleşirken,! 
yapılan ameliyatla şef
tali çekirdeği çıkartıl i 
dı. Ancak durumu 
düzelmeyen ve bura-1 
da 1 aydır tedavi 
gören Turan, ameliyat 
sonrası iki kez de 
göğüs cerrahisinde I 
operasyon geçirdi. 
Akciğerleri kötüleşen 
ve durumu ağırlaşan I 
Turan, yapı lan tüm 1 
müdahalelere rağmen 
hayatını kaybetti.
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İkinci el oto 
piyasası canlandı
Otomotiv sektörü 
nün kalbi durumun 
daki Bursa'da ikinci 
el oto pazarı da se 
çim sonrası yaşanan 
uluslararası dalga 
(anmaların atlatılma 
sı ile hareketlendi. 
Çalı Yolu üzerindeki 
Nilüfer Belediyesi 
Vakfı Açık Oto 
Pazarında yaklaşık 2 
bin değişik marka 
ticari araç ve otomo
bil 5 bin ile 25 bin 
YTL arasında 
fiyatlarla satışa 
sunuluyor.
Otomobil satışların
da yılbaşından bu 
tarafa yaşanan dur
gunluk seçimlerden 
sonra atlatıldı.
Yüzlerce vatandaş, 
otomobil bayilerinin 
birinci elde yaptığı 
kampanyalı satışlar
la canlanması ile 
ikinci el araçlarını

pazara getiriyorlar. 
Bu arada birikimi 
olan birçok vatan
daş da bütçesine 
göre her çeşit aracı 
Bursa'da Açık Oto 
Pazarı'nda bulabili 
yor. Bursa dışında 
İstanbul, Balıkesir, 
Eskişehir, Kocaeli ve 
Bilecik'ten gelen va 
tandaşların da ilgi 
gösterdikleri Nilüfer' 
deki pazarda araç 
fiyatları da uygun 
bulunuyor.
Çalı Yolu üzerindeki 
pazarda 80 bin 
kilometredeki 
2004 model Ford 
Transit araç 
18 bin 500 liraya 
alıcı bulürken, 
Şahin ve Doğan 
grupları model ve 
kilometresine göre 
5 bin ile 8 bin lira 
arasında değere 
kavuşuyor.

ELEMAN ARANIYOR
BURAK TORNA'da çalışacak 

vasıflı veya vasıfsız 
taşlamacı elemanı aranıyor.

Orhangazi Taşlamacılar Sitesi 
GSM: 0.532 277 53 30

SATILIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
yazlık daire SATILIKTIR.

K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21 
Diş Hekimi Özcan VURAL 

Cep : 0.536 817 21 05

SATILIK DAİRE
Kafoğlu Apartmanı 

A Blok’ta 140 m2 3+1 
asansörlü, kaloriferli, 
3. Kat Daire satılıktır 

0 532 445 10 00
KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
TECRÜBELİ

MOBİLYA USTASI 
ARANIYOR 

KİLİM MOBİLYA 

TEL 5(0.224) 513 65 00

ELEMANLAR ARANIYOR
TRAFİK 

MÜŞAVİRLİĞİNDEN 
ANLAYAN BAY VEYA 
BAYAN ELEMAN ve 
BAYAN SEKRETER 

ALINACAKTIR 
BEVHRNLRR R.Ş. 

TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ 
TEL : (0.224) 513 33 49

KAYIP
Kız Meslek Lisesinden aldığım tasdik

namemi kaybettim. Hükümsüzdür.
DUYGU TOPRAK (ÇALIŞKAN)

■■»■ili
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.
BERKAY ET

Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 9194
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Turuncum Dershanesinden 
Ücretsiz Bilgisayar Kursu

Sezer’e, “C4’lü 
ölüm” tehdidi

Berkay KARABULUT

İlçemizde İngilizce, 
bilgisayar, açık 
öğretim dersleri 
ve ÖSS hazırlık 
kursları alanlarında 
hizmet veren 
Gemlik Turuncum 
Dershanesi, yeni 
dönem kurslarında 
"Gemlik'te her 
yaştan her kesime 
bilgisayar öğretelim" 
kampanyasıyla 
kayıtlarına başladı.

Gemlik Turuncum 
Dershanesi müdürü, 
Armağan Burcu'dan 
aldığımız bilgiye 
göre; Eylül ayı 
itibariyle başlayacak 
olan yeni dönemde, 
İngilizce Kursuna 
kayıt olacak öğren
cilere 3 aylık 
bilgisayar kursunu 
ücretsiz olarak 
verileceğini duyurdu. 
3 aylık eğitim 
sonunda mezun 
olan öğrenciler,

MEB onaylı 
bilgisayar 
işletmenliği 
sertifikası 
alacağını söyleyen 
Gemlik Turuncum 
Dershanesi 
Müdürü Armağan 
Burcu; "Aynı zaman
da dershaneye 
kayıt olan her 
öğrenciye de 
bilgisayar kursunu 
ücretsiz olarak 
vereceğiz. 
Bilgisayar çağında

olduğumuz bu 
dönemde her 
yaştan her kesime 
bilgisayar öğretmek 
amacındayız.
Dershanemiz işinin 
uzmanı hocaları, 
uygun fiyatları ve 
kampanyalarıyla 
Gemlik'te bir 
numara olmayı 
sürdürecektir. 
Gemlik Turuncum 
Dershanesi olarak 
fırsatlarımız devam 
edecektir" dedi.

Öğretmenlerde atama heyecanı
Milli Eğitim Bakan 
lığının (MEB) yapa 
cağı 10 bini kadrolu, 
10 bini sözleşmeli 
20 bin öğretmen 
ataması için başvuru
ları sona erdi.
Eğitim kurumlarının 
öğretmen ihtiyacını 
karşılamak üzere 
ilk atama biçimiyle 
28 alandan 9 bin 300 
ilk atama, açıktan 
atama ve açıktan ilk 
atama biçimiyle 
27 alandan 250, 
kurumlar arası İlk 
atama ve kurumlar 
arası yeniden atama 
biçimiylp 25 alandan
100, eğitimi
alanına milli sporcu 
olanlardan sınavsız 
350 olmak üzere 
toplam 10 bin 
kadroya atama 
yapılacak.
Yoğun ihtiyaç bulu
nan 17 alandan 
toplam 10 bin konten-

Ağustos 2007 tari
hinde gerçekleştirile-' 
cek. Başvuruya iliş 
kin bilgiler MEB'in 
"http://personel.meb. 
gov.tr" internet adre 
sinde yayınlanacak 
olan "2007-2 Öğret
menlik İçin Başvuru 
ve Atama Kılavu 
zu"nda yer alacak. 
MEB'in atama 
yapacağı branşlar, 
kontenjanları ve 
taban puanları şöyle: 
"Beden Eğitimi (1055 
kişi-73 puan), Bilgi 
sayar (1215 kişi-65 
puan), Biyoloji (44 
kişi-89 puan), Coğ 
rafya (365 kişi 76 pu 
an), Din kültürü ve 
Ahlak Bilgisi (1315 
kişi-72 puan), Felsefe 
(54 kişi-84 puan), Fen 
Bilgisi/Fen ve Tek 
noloji (1000 kişi-85 
puan). Fizik (17 kişi- 
91 puan), Görme 
Engelliler Sınıf Öğret-

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'e yönelik 
“C4'lü ölüm" 
tehdidi, Ankara 
polisini alarma 
geçirdi. 
Edinilen göre, 
Ankara Emniyet 
Müdürlüğü'ne, 
13 Temmuz 2007 
tarihinde, “O 
cumhurbaşkanına 
söyleyin, yaptıkları 
yeter artık. O, 
C4'ü hak etti" 
yazılı bir mesaj 
geldi. Bombalı 
ölüm tehdidi içeren 
mesajın ardından

harekete geçen 
ekipler, mesajın 
Osmaniye'den 
gönderildiğini 
belirledi.
Ankara'dan 
özel bir ekip, 
Osmaniye'de 
yaptıkları 
araştırmada 
mesajın "Hakan 
Polatlı" takma 
adıyla gönderildi
ğini belirledi. 
Polis, “Hakan 
Polat"ın gerçek 
kimliğini 
belirlemek için 
çalışıyor.

Bursa’nın

jana sözleşmeli öğret ' mer. ği (34 kişi-50 
puan), İmam Hatipmenlik için de başvu

ru alınacak. 20 bin 
kadroya öğretmen 
atamaları ise 22

Liseleri Meslek 
Dersleri (34 kişi-84 
puan), İmam Hatip

Liseleri Meslek
Dersleri Arapça (12 
kişi-72 puan), İlköğre
tim Matematik 
(1425 kişi-72 puan), 
İngilizce (2020 kişi-68 
puan), İşitme Engelli 
ler Sınıf Öğretmenliği 
(33 kişi-66 puan), Kim 
ya (34 kişi-90 puan), 
Matematik (34 kişi-93 
puan), Müzik (410 
kişi-58 puan), Okul 
Öncesi Öğretmen- 
liği/Çocuk Gelişimi ve 
Eğitim Öğretmenliği 
(1370 kişi-69 puan), 
Rehber Öğretmen 
(435 kişi-72 puan), 
Resim-lş/Resim/

Görsel Sanatlar (410 
kişi-69 puan), Sanat 
Tarihi (5 kişi-81 
puan), Sınıf Öğret
menliği (4215 kişi-, 
78 puan), Sosyal 
Bilgiler (760 kişi-80 
puan), Tarih 
(160 kişi-83 puan), 
Teknoloji ve 
Tasarım (610 kişi- 
50 puan), Türk Dili 
ve Edebiyatı/Dil ve 
Anlatım/Türk Edebi 
yatı (415 kişi-81 pu 
an), Türkçe (2415 
kişi-67 puan), Zihin 
Engelliler Sınıf 
Öğretmenliği (104 
kişi-61 puan)."-

250 büyük 
firması yarın 
açıklanıyor

Havalar daha da ısınacak
Hafta boyunca yur
dun kuzeydoğu 
kesimlerinde yerel 
ve kısa süreli gök 
gürültülü sağanak 
yağış beklenirken, 
diğer bölgelerde 
sıcak hava etkisini 
göstermeye devam 
edecek.
Devlet Meteoroloji

İşleri Genel Müdür 
lüğü'nden yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, bugün Doğu 
Karadeniz, Doğu 
Anadolu'nun kuzeyi 
ile Van çevresinde, 
salı günü Doğu Ana 
dolu'nun kuzeydoğu 
sunda, çarşamba 
günü de Doğu Kara

deniz kıyılarında ye 
rel.ve kısa sureli gök 
gürültülü sağanak 
yağış geçişleri 
bekleniyor.
Yağışların hafta 
ortasından sonra 
Doğu Karadehiz 
kıyıları ile* Doğu 
Anadolu'nun doğu 
sunda aralıklarla

etkisini 
sürdüreceği 
tahmin ediliyor. 
Güney, iç ve batı 
bölgelerde ise hava 
sıcaklığının hafta 
boyunca mevsim 
normallerinin 2 ila 
4 derece üzerinde 
seyretmesi;
bekleniyor.’*

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) "Bursa’nın 
250 Büyük Firması 
Araştırması"nın 
sonuçlarım 
açıklamaya 
hazırlanıyor.- 
Bu yıl onuncu 
kez yapMan 
"Bursa’nın 250

hizmet binasında 
düzenlenecek 
basın toplantısı ile 
açıklanacak. 
"Bursa’nın 250 
Büyük Firması 
Araştırması", 
şirketlerin yaptıkları 
net iç ve dış satış 
(ciro) tutarları, 
brüt katma.

‘Gemlik Körfez’jnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Büyük Firması 
Araştırması"nın 
sonuçları BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Celal 
Sönmez tarafından 
21 Ağustos 2007 
Salı günü saat 
11.00'de Oda

değerleri, öz 
sermayeler^ net 
aktifleri, dönem 
karlan, ihracatları, 
ücretle çalışanlar 
ortalaması ve 
üretimden satışlar 
dikkate alınarak 
hazırlanıyor.

http://personel.meb
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Büyükşehir Konutlarının temeli atılıyor Orhangazi İlçe Emniyet
Bursa'yı ulaşım ve 
altyapı yatırımlarıyla 
daha yaşanabilir hale 
getiren, 'marka bir 
kent' için vizyon pro
jeleri hayata geçiren 
Büyükşehir Belediye 
si, şimdi de toplu 
konuta start veriyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, kentin 
yıllardır kangren hali 
ne gelen sorunlarına 
bir bir çözüm ürettik
lerini belirterek, 
"Bursa, yerel yöne
timler tarihinde 
görülmemiş yatırım
larla kentin bir yan
dan yıllardır biriken 
sorunlarını çözüyo 
ruz, diğer yandan 
aydınlık geleceğe 
taşıyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye 
si'nin kentin herala 
nındaki sıkıntılarına 
çözüm ürettiğini altını 
çizerek, 41 ayda hiz 
mete açılan 9 kavşa 
ğın yanı sıra Batı- 
Doğu Arıtma Tesisle 
riyle Bursa'nın tari
hindeki en büyük çev 
re yatırımını bitirdik
lerini ifade eden 
Şahin, "İnşaatları 
devam eden Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi, Merinos Kül

türparkı, Kent Meyda 
nı ve Çarşı, Kent Hali 
ile Balibey Hanı gibi 
bir çok vizyon bittiğin 
de Bursa, yaşanmak
tan daha mutluluk 
duyulacak bir şehir 
olacak" diye konuştu. 
Göreve gelmeden 
önce Bursa'nın konut 
açığına da çözüm 
üreteceklerini söyle 
diklerini hatırlatan 
Şahin, bu konudaki ., 
sözlerini de önümüz 
deki hafta sonu haya
ta geçireceklerini 
belirtti. Şahin, Hamit 
ler'de Başbakanlık 
Toplu Konut İdaresi 
(TOKİ) işbirliği ile 
gerçekleştirecekleri 
432'si alt gelir grubu 
na hitap edecek olan 
948 konutun temelini 
25 Ağustos Cumarte 
si saat 13.00'da ata
caklarını bildirdi. ’..

HAMİTLER YENİDEN 
DOĞUYOR
Çarpık yapılaşma so . 
nucu oluşmuş ancak 
bugün k'entin en ge 
niş yaşam alanların
dan biri haline gelen 
Hamitler Mahallesi, 
toplu konutlarla bir
likte yapılacak spor 
tesisleri, güvenlik 
binası, ilköğretim oku 
lu, lise, cami/alışve 
Fiş merkezi gibi sos 
yal donatı alanlarıyla 
adeta yeniden doğa
cak. 4, 6, 8, 12 ve 1.5 
katlı olmak üzere 5 
farklı şekilde proje
lendirilen konutlarda 
2+1,3+1 ve 4+1 
seçenekleri yer alıyor. 
24 ay içinde bitirilme
si planlan konutlar
dan hak sahipleri, 
aylık taksitlerini evle 
rini teslim aldıktan 
sonra ödemeye baş

(ayacaklar.
Bu arada Büyükşehir 
Belediyesi, hak sahip 
(erinin sözleşme imza 
lamalarına yönelik 
duyuruyu adreslerine 
gönderdi. Tebligata 
göre, konut almaya 
hak kazananlar, 3 Ey 
lül-14 Eylül tarihleri 
arasında Ziraat Ban 
kası Fevzi Çakmak 
Şubesi'nde sözleş 
melerini imzalamaları 
gerekiyor. Şehit ailesi 
kategorisinde konut 
almaya hak kazanan
larda aynı tarihler 
arasında ve aynı 
banka şubesinde 
sözleşmelerini imza
layabilecekler. Bu 
tarihler arasında söz 
leşme imzalamayan 
hak sahiplerinin 
konut alma hakkını 
kaybedeceği 
belirtildi. Şehit 
ailesi kategorisinde 
konut alma ya hak 
kazananlarda 
aynı tarihlerinde 
sözleşmelerini imza
lamaları gerekiyor. 
Yetkililer,' konuyla 
ilgili daha ayrıntılı . 
bilgiye Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
"www.bursa-bel.tr" 
adresinden- ulaşıla
bileceğini bildirdi.

Müdürlüğü’
Orhangazi İlçe 
Emniyet Müdürü 
Mustafa Özkan'ın 
Bilecik Polis 
Okulu'na Müdür 
Yardımcısı olarak 
atanmasının 
ardından boşalan 
müdürlük koltuğu
na, İznik Emniyet 
Müdür Vekili Mahir
Yücetürk atandı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan atamada 
İznik Emniyet Müdür 
Vekili Mahir Yücetürk

Komşu ülkelere ihracat artıyor
Yılın 6 ayında, kom 
şu ve ççvre ülkelere 
ihracat yüzde 43,5 
oranında artışla 18,4 
milyar doları buldu. 
Bus Ülkelerin ihracat
taki payı ise yüzde 
37,2 olarak gerçek
leşti. Dış Ticaret 
Müsteşarlığı "Ocak- 
Haziran Dönemi İhra
catım Değerlendirme 
Rapo ru"ndan alınan 
bilgilere göre, top 
lam 7 ülkeden olu 
şan komşu ülkelere 
ihracat, yüzde 29 
artış göstererek 5

ne atama

Orhanga zi'ye, Orhan 
gazi İlçe Emniyet 
Müdür Vekili Muzaf 
fer Baş ise, İznik İlçe 
Emniyet Müdürü 
olarak atandı.

milyar dolara yüksel
di. Bu grup içerisin 
de ilk. sıraları yüzde 
2,7'lik payla Irak, 
yüzde 2,2'lik pay ile 
Yunanistan ve yüzde 
1,9'luk payla Bulgâ 
ristan, yüzde 1,2 pay 
ile İran aldı. Irak'a 1 
milyar 320.4 milyon 
dolarlık, Yunanis 
tan'a 1 milyar 91.4 
milyon dolarlık, Bul 
garistan'a 960.4 mil 
yon dolarlık, İran'a , 
573.9 milyon 
dolarlık ihracat 
gerçekleştirildi

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İ $ İ M İ Z ....

Körfez Ofset
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK

m
TECRÜBEMMİŞ

■ ___ ■ -• ■ ' ■. ••'

hizmetinizdeyiz

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü bask( işleri 

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

islimünîıUtaMıjM

http://www.bursa-bel.tr
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:enerbahçe, Antep’i yedeklerle geçti
Turkcell Süper Lig'e 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyespor yenil
gisiyle başlayan 
Fenerbahçe, 2. hafta 
karşılaşmasında 
Gaziantepspor'u 
sahasında 2-1 yendi. 
Kezman, Alex, 
Roberto Carlos, 
Tümer, Lugano ve 
Deniz gibi yıldızları 
18 kişilik maç kadro
suna almayan Zico 
gençlerden kurulu 11 
ile saha çıktı.
Mücadeleye hızlyı 
başlayan Fener 
bahçe, 7. dakikada 
Kemal'in golü ile 
1-0 öne geçti. 15. 
dakikada da 
Semih ile 2 farklı 
üstünlüğü yakalayan

Milli takım aday kadrosu açıklandı
Romanya ile 22 
Ağustos Çarşamba 
günü deplasmanda 
özel maç yapacak 
A Milli Futbol 
Takımı'nın aday 
kadrosu açıklandı. 
Futbol 
Federasyonu'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, teknik direktör . 
Fatih Terim'in 
belirlediği aday 
kadroda, şu oyuncu
lar bulunuyor: 
Rüştü Reçber, Hakan 
Arıkan, İbrahim 
Üzülmez, İbrahim 
Toraman,Gökhan 
Zan (Beşiktaş), 
Servet '"etin, Volkan 
Yank. da Turan, 
Sabri Sarıoğlu, 
Hakan Şükür 
(Galatasaray), Serdar 
Kulbilge, Mehmet 
Aurelio, Tümer Metin 
(Fenerbahçe), 
Hüseyin Cimşir, 
Gökdeniz Karadeniz 
(Trabzonşpor), 
Gökhan Ünal, 
Mehmet Topuz 
(Kayserispor), Hamit 
Altıntop (Bayern 
Münih), Halil Altıntop 
(Schalke 04), Emre 
Belözoğlu (Newcastle 
United), Tuncay Şanlı 
(Middlesbrough),

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı

TRANSFOMERS
ÖLÜM TOHUMLARI

sarı-lacivertliler, 
ilk yarının uzatma 
dakikalarında 
De Nigris'in golüne 
engel olamayınca 
soyunma odasına 
2-1 üstün gitti. 
İkinci yarı orta 
saha mücadelesi 
şeklinde geçerken,

Nihat Kahveci 
(Villarreal).
MİLLİLER TOPLANDI 
Milli takım aday 
kadrosu, Romanya 
maçı riazu ilkidir 
için de dün İstanbul'
da toplandı.
Milli Takımlar Teknik 
Direktörü Fatih Terim, 
20 Ağustos Pazartesi 
günü bir başın 
toplantısı düzenleye
cek. Milliler, aynı 
gün saat 19.30'da 
Florya Metin Oktay 
Tesisleri'nde ilk idma 
nını gerçekleştirecek. 
A Milli Takım, 21 
Ağustos Sah günü 
ise saat 11.00'de 
Bükreş'e hareket 

(Rezervasyon Tel : 513 33 21) 

Seanslar

14.00 - 16.00
12.00- 14.15- 16.15

sarı-lacivertli 
futbolcular 
yakaladıkları 
pozisyonları 
değerlendiremediler. 
Fenerbahçe ligin 
ikinci haftasında 
Gaziantepspor'u 2-1 
yenerek haftayı 3 
puanla kapattı.

edecek ve saat 
19.30'da yapacağı 
antrenmanla hazırlık
larını tamamlayacak. 
Bu arada Türkiye ile 
rxûı"<îı7y'â a~3Sı'ı'î^>3 
22 Ağustos Çarşam
ba günü yapılacak 
karşılaşmanın 
Steaua Stadı'ndan, 
Lia Manoliu Stadı’na 
alındığı bildirildi. 
Daha önce Steaua 
Stadı'nda yapılacağı 
açıklanan karşılaşma 
yapılan değişiklik : 
sonrası Lia Manoliu 
Stadı'nda saat 
21.00'de başlayacak. 
Milli takım, yapacağı 
karşılaşmanın ardın
dan yurda dönecek

Voleybolcular başarıya imza attı
Tayland'ın başkenti 
Bangkok'da 
devam eden 24. 
Üniversiteler Yaz 
Spor Oyunlan'nda, 
Türkiye Erkek 
Voleybol Milli 
Takımı şampiyon 
oldu.
Finalde Kanada 
ile karşılaşan 
Türk Milli Takımı, 
çekişmeli geçen 
mücadelede, rakibini 
3-1 yenerek şampi 
yonluğa ulaştı.
İlk seti 25-11 kazanan 
Ay-Yıldızlılar, ikinci

Ateş; ‘Kimseye kırgın değilim’
"Türkiye'den sadece Trabzonşpor ile görüştüm ama Avrupa'ya gideceğim"
Galatasaray'ın yeni 
Sezon öncesi gözden 
çıkardığı futbolcular
dan Necati Ateş, 
sarı-kırmızıh kulüpte 
hiç kimseye kırgın
lığının olmadığını 
söyledi.
Necati, futbolun 
içinde her şeyin 
bulunduğunu 
belirterek, "Yeri 
gelir istenmeye
bilirsiniz, yeri gelir 
istenirsiniz. Hiç 
kimseye kırgın 
değilim, benim 
kimseyle sorunum 
olamaz. Ben futbol
cuyum, futbolumu 
oynarım. Hem 
Galatasaray benim 
kulübüm, belki de 
bir gün geri 
döneceğim" dedi.

Bordo mavililer moral buldu
Olaylı Sivasspor 
maçının ardından, 
başkent deplas 
manında
Gençlerbirliği 
OFTAŞ ile karşılaşan 
Trabzonşpor 
sahadan 2-0'lık 
skorla ayrılarak 
haftayı 3 puanla 
kapattı.
İlk yarısı golsüz 
eşitlikle tamamlanan 
mücadelenin ikinci 
yarısına Trabzonşpor, 
47. dakikada Umut 
Bulut'un golüyle 
başladı. Ligin 
yeni ekiplerinden 
Gençlerbirliği 
OFTAŞ Spor, 
başarılı grafiği 
bordo-mavili ekip 
karşısında da 
sergilese de

seti 25-23 kaybetti.
Üçüncü seti 25-16 
kazanarak tekrar öne

geçen milliler, son 
seti de 25-21 alarak 
mutlu sona ulaştı.

Avrupa'da futbol 
oynamayı 
düşündüğünü dile 
getiren Necati Ateş, 
"Türkiye'den hiçbir 
takımla görüşme 
halinde değilim. 
Sadece Trabzonşpor 
aradı ve görüştüm 
ama ben Avrupa'ya 

yakaladığı 
pozisyonları 
değerlendiremedi. 
90. dakikada Olgay, 
ceza alanında 
Ayman'ı düşürünce 
karşılaşmanın hake
mi Fırat Aydınus 
penaltı noktasını 
gösterdi. Gökdeniz'in 
kullandığı penaltı 
atışında, kaleci 
Ferhat gole izin

gitmeyi istiyorum" 
ifadesini kullandı!
Necati, Avrupa'dan 
birkaç kulüpten 
teklif aldığını 
kaydederken, 
2-3 gün içinde her 
şeyin belli olabile
ceğini sözlerine 
ekledi

vermedi. Fbrhat'dan 
dönen topa yeniden 
vuran Gökdeniz, 
meşin yuvârlağı 
ağlara gönderdi: J 
2-0. Bordo mavili 
ekip başkent deplas
manında aldığı gali
biyetle ilk hafta 
yaşanan olayları 
unuttu ve lige yeni 
bir başlangıç 
yapmış oldu.■

«Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kolesterolün en büyük düşmanı ceviz
Kolesterolü yok 
etmenin en önemli 
yollarından birinin 
ceviz olduğunu belir
tilerek, "Kolesterol 
sorunu olanlar ilim
izde bolca yetişen 
cevizden günde en az 
iki tane yemelidir." 
tavsiyesi yapıldı. 
Kanda aşırı miktarda 
bulunan kolesterolün 
zaman içinde damar 
duvarında birikmeye 
başladığı bilgisini 
veren Aydın Sağlık 
Müdürü Mehmet 
Çobanoğlu, bu 
birikim sonucu o 
damarda daralma ve 
tıkanma oluştuğunu 
söyledi.
Kolesterolün biriktiği 
damarla vücut ilişki
lerinden sorun 
yaşandığını belirten 
Müdür Çobanoğlu, 
"Bunun sonucu 
olarak hastalıklar 
ortaya çıkar. Kalbi 
besleyen damarlarda 
kolesterol birikimi 
sonucu göğüs ağrısı, 
kalp krizi ve kalp 
yetmezliği gibi 
sorunlar ortaya 
çıkabilir. Beyni 
besleyen boyun 
damarlarında 
kolesterol birikimi

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

olması felçlere, 
dengesiz yürümeye 
ve bilinç kaybına 
neden olabilir.
Böbrek damarlarında 
kolesterol birikimi 
olması yüksek 
tansiyon ve böbrek 
yetmezliği gibi 
ciddi sağlık sorunları 
ortaya çıkar. Bu 
nedenle kolesterol 
yüksekliğini 
önlemek, yüksekse 
düşürmek çok 
önemlidir." diye 
konuştu.
Kolesterol 
rahatsızlığının 
çözümü ıçıiı 1A1 
tedavi yönteminin 
mevcut olduğuna 
dikkat çeken

Çobanoğlu, 
kanaldaki kolesterol 
tıbbi ilaç kullanmayı 
zorunlu kılıyorsa 
uzman bir doktorun 
kontrolünde 
önerilen ilaçların 
kullanılmasını 
tavsiye etti. 
İkinci yolun ise bu 
rahatsızlığa 
yakalanmamak 
için yaşam boyu 
iyileştirici diyet 
uygulanmas 
olduğuna işaret 
eden Çobanoğlu, 
şunları söyledi: 
"İlaç kullanımı 
b’uZıVuıTûS'Cı* CAuaı ıı‘ 
diyet mutlaka uygu
lanmalıdır. Bu anlam
da öğünlerimizde 

daha az doymuş yağ 
tüketilmeye çalışıl
malı. Kolesterolü 
yüksek olan vatan
daşlarımız tam yağlı 
süt, yoğunlaştırılmış 
süt, şanti, kaymak, 
taklit süt, yağlı 
peynir, yumurta, 
işkembe çorbası, 
paça, balık yumur
tası, havyar, 
belirsiz yağda 
kızartılmış ürünler, 
yağlı etler, sosis, 
salam, sucuk, 
dondurma, 
baklava, kremalı 
pasta, bütün 
hazır çikolatalı 
ürünler, hindistan 
cevizi, tuzlu 
eğlencelik, hazır 
salata soslarından 
mutlaka kaçınmalıdır. 
Kolesterolü olan 
vatandaşlarımız 
günde en az iki tane 
ceviz tüketmeli, 
yemeklerde zeytin 
yağı ya da soya 
yağı kullanmalı, 
bulgur tüketmeli, 
meyveleri kabuklu 
olarak yemeli, 
mevsime uygun 
sebze ve meyveler 
lerCıiY euı'ımen, 
her gün egzersiz 
yapılmalıdır."

Çocuklara 
şurup verirken 

iyi düşünün

Yazın artık son gün
lerini yaşıyoruz.
Son bahar ile 
birlikte grip riski 
de artacak.
Ancak uzmanlar 
özellikle 2 yaş 
altı çocuklara 
şurup verilirken 
dikkatli olunması 
için şimdiden 
uyarıyorlar.
Amerikan Gıda ve 
İlaç Kurumu F.D.A. 
öksürük ve soğuk 
algınlığı ilaçlarının 
bilinçsiz kullanımının 
özellikle iki yaş altı

I çocuklarda ölüme 
kadar gidebilecek 
tehlikeler oluştur
duğunu açıkladı. 
Aileleri doktor kon
trolünde olmadan 
şurup gibi ilaçları 
vermemeleri 

konusunda ikaz 
eden kurum, 
uyarıların dinlen
memesi halinde 
daha sıkı önlem ala
caklarını belirtti.

Çocukların büyük
lere oranla çok daha 
fazla gribe yakalan
ması nedeniyle 
eczanelerden bilinen 
şurupları ve ilaçları 
alan aileler, F.D.A.’ya 
göre çocuklarının 
hayatlarını riske 
atıyor. F.D.A’nın 
bu açıklamasına 
karşı iiaçiarın 
etkili ve zararsız 
olduğunu öne süren 
firmalar, ailelerin 
çocuklarına birbiriyle 
çakışan ilaçlar 
verdiklerini 
savunuyor

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 1'10
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 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 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
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 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 Ağustos 2007 Pazartesi 
ENGİN ECZANESİ 
İstikla Cad. No: 1/B 

Tel: 513 3716 GEMLİK

Gemlik Karfez
• ■■LİH'İH İLK «OHLOK SİTAKİ KAİITIKİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2832 

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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Öld OMIlKÖĞflfliffl OM
“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 
4.5.67 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

Deneyimli 
kadromuz ve 

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sîzlere en yakın 
özel okuluz

Tel: 513 50 84
Dkl 11 I İMİ 171 İM Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, 
Ut\ULUlvlUZ.UIM 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,
nCRPMCİl PR Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,Özgüveni tamdır.
UoKtlMCILCK Her yercje ve her ortamda kendini ispatlar. Engel tanımaz, " Başaracağım " der, başarır..

Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.
Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.k12.tr

Banoto Kumla’dan memnun ayrıldı
Ercüment ESEN

Bu yıl 3. düzenlenen 
ve geleneksel 
hale getirilmesi, 
planlanan "Banoto 
araç tanıtım fuan"nda 
Fiat otomobiller 
Kumlalılara tanıtıldı. 
Yaklaşık iki haftadan 
beri Yunuslar 
mevkiinde Kumlalı 
yazlıkçıların beğeni
sine sunulan 
Fiat'ın yeni model 
araçlarına Kumla'lı 
yazlıkçıların ilgisinin 
oldukça memnun 
edici olduğunu 
söyleyen Banoto 
Satış Temsilcisi , 
Fatih Bekar, Oto 
Fuarının bu yıl 7. 
Küçük Kumla yaz 
festivali zamanına 
denk gelmesinin de 
ilgiyi arttırdığını festi
val^ ma kadar 
Kumu ..iarın veya 
günü birlik gezmeye 
gelenlerin beğenisine

‘Tantanalı Temaşa’ 
devam ediyor

sunulması planlanan 
araç tanıtım fuarının 
yoğun ilgi nedeniyle 
bir hafta kadar daha 
uzatıldığını söyledi. 
Pazar günü son 
kez halkın beğenisine 
sunulan fuarı 
kaçıranlar, uygun 
fiyat ve taksit imkan
larından Banoto 
Bursa Şubesinde 
yararlanma fırsatı 
bulabilecekler.

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZ GELDİ
SÜRMEDEN KARAR VERMEYİN İ

S

BIK® TÜRKİYE’NİN 
Z EN KALİTELİ ve

W EKONOMİK 1
İMSAKİYELER EN 

I UYGUN FİYATLARLA ...

İ Körfez Ofset
MATBAACILIK■ YAYINCILIK■ REKLAMCILIK

isttlCaüoraSoLAtaHral

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin tiyat 
royu geniş kitlelere 
ulaştırmak amacıyla 
başlattığı köy köy 
dolaşan geziçi tiyat, 
ro, yaz turnesini 
sürdürüyor.
Türk tiyatrosunun 
geleneksel öğele 
rinden örneklerin de 
yer bulduğu oyunun 
Cumalıkızık'ın otan
tik atmosferiyle 
buluşması, izleyen
lere keyifli bir 
nostalji yaşanı. 
'Tantanalı Temaşa' 
adlı geleneksel seyir
lik oyununu Bursâ'da 
9 ilçe ve beldede 
sahnelemek hede
fiyle yola çıkan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir, 
Tiyatrosu oyuncuları, 
Cumalıkızık'ta 
beğeniyle izlendi. 
Büyük küçük çok 
sayıda vatandaşı 
okul bahçesinde bir 
araya getiren oyunun 
yönetmeni Ertan 
Akman, "Tantanalı 
Temaşa, bizim ke 
yifle sahnelediğimiz 
bir oyun. Tiyatro 
sanatının temel özel
likleri ön planda 
tutularak derlenen 
Tantanalı Temaşa'nın 
yalnızca Ramazan 
ayında değil, her 
zaman izlenebilir 
olduğunu göstcrmeK 
istedik." dedi.
Şehit Tiyatrosu, sürp

riz oyunlarıyla yeni 
döneme hazırlanıyor 
Yeni sezonda 'Çocu 
ğum' ve 'Rumuz 
Goncagül' gibi eski 
oyunlarının yanı sıra 
isimlerini sır gibi 
sakladığı yeni oyun
larını da BursalIların 
beğenisine sunacak
larını ifade eden Ak 
man, yaz turnesinin 
büyük ilgi gördüğü 
nün altını çizdi. 
Ramazan ayında 
'Tantanalı Temaşa'yı 
Dursa nın merkezi 
yerlerinde sergileye
ceklerini açıklayan 
Ertan Akman, yaşa
ma geçirilen gezici 
tiyatro projesiyle 
tiyatroya gösterilen 
ilginin her geçen gün 
arttığına dikkat çekti. 
Akman, kendilerine 
gönülden destek 
veren ve her türlü 
sıkıntılarını çözüm J 
leyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı . 
Hikmet Şahin'e de 
teşekkür etti. 
'Tantanalı Temaşa'da 
kanto, gölge oyunu, 
ortaoyunu ile W. Sha 
kespeare'in ünlü ese 
ri.Othello'nun Direk 
lerarası'nda "Arap'ın 
İntikamı" adıyla sah- 
nelenişini hicveden 
bir bölümün yanı 
sıra 'İbiş' ve 'Hokka 
baz' gibi sevilen 
kaı akterler de seyir
cilere keyifli anlar 
yaşattı.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı
Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 514 14 61
Cep Tel : (0.505) 824 03 79
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BSYHANIAR OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

TÜM GEMLİK LİLERİN 
HİZMETİNE GİRMİŞTİR, 

İbrahim Akıt Cad.
Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

TEL: 0.224 513 33 49 
FAX: 0.224 513 33 50

TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı seçimi için ilk tur oylama dün yapıldı

Gül, ilk turda seçilemedi
Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulu’nda yapıldı. Yapılan oylamada AKP’nin adayı Kayseri Milletvekili Abdullah Gül 341, MHP’nin adayı Sabahattin 
Çakmakoğlu 70, DSP Eskişehir Milletvekili Hüseyin Tayfun İçli ise 13 oy alırken, 23 oy boş çıktı. TBMM Başkanı 

. Koksal Toptan’ın yönettiği genel kurulda çekilen kura ile 5 kişilik Tasnif Komisyonu oluşturuldu. Haberi sayfa 7’de

Celal Bayar anılacak
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, ölüm yıldönümünde yarın Umurbey’de düzenlenecek resmi 

törenle anılacak. Celal Bayar Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 10.oo’da Celal Bayar’ı 
anma töreni anıt mezarı başında saygı duruşu ile başlayacak. Resmi tören ise daha sonra 
Kütüphane Salonu’nda Celal Bayar’in kızı ve Vakıf Başkanı Dr. Nilüfer Gürsoy’un yapacağı açılış 
konuşması ardından eski Milletvekili Mehmet Dölger’in konuşması He sürecek. Bayar’ı anma 
törenleri Umurbey Caminde öğle namazından sonra okunacak mevlit He sona erecek.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış good$yeab
3 .&İ .. ____________ __

12 R 22,5 'da BUYUK KAMPANYA
Gül 3. turda Cumhurbaşkanı

'İ Türkiye’yi 22 Temmuz erken seçimlerine 
götüren Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığına 
aday olması, seçimlerden sonra yeniden 
Gül’ün adaylığı ile süreç devam ediyor.

Seçim sonuçlarına bakarak, uzlaşma ara
madan Gül’ün Cumhurbaşkanı olmasında dire
nen ve bu eylemini demokrasinin gereği ola 
rak gören AKP’nin isteği olacak.

Dün, TBMM’nde Cumhurbaşkanlığı için 
yapılan birinci tur oylamaya, CHP dışında tüm 
siyasi partiler ve bağımsız adaylar katıldı.

Devamı sayfa 5’de

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 11 75

Fulda Regio Control (Düz)
Fulda Regio Force (Kar) 
Fulda Varto Control (Düz)

1 Fulda Varto Force (Kar)

470.00 YTL
504.00 YR
499.00 YTL
528.00 YTL

Hırsızlar 
düğün 

salonlarına 
dadandı

Bursa’nın prestiji yenileniyor
Atatürk Caddesi’ndeki saat kulesi yenileniyor. Haberi sayfa 2’de

Sünnet düğünlerine 
dadanan hırsızlar, 
sünnet çocuklarının 
yastıklarına takılan 
altınları çalarak 
kayıplara karışıyor. 
Haberi sayfa 3’de

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

Buluşma
Türkiye’de bir istinaf Mahkemesi

Neler oluyor Türkiye'de..
Akıl alacak gibi değil..
Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimine kil

itlenmişken..
Güneydoğu da gerçekleşenler akıllara 

durgunluk veriyor.
Askerle uğraşıyorlar..
Ordu'nun işine karışma girişimlerinde 

bulunuyorlar.
Hepsinin altında tek bir neden yatıyor..
Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz 

bekçisini bertaraf etmek..
Şu hale bakın ve Türkiye gerçeğini daha 

iyi algılayın..
Tasarlananları, tasarlayanları, tasarımın 

yerli aktörlerini iyi gözleyin ve tanıyın..
Tanıyınki..
Son seçimde..
AB'ye..
ABD'ye..
Barzani'ye..
Talabani'ye..
Kıbrıs Rum Kesimine.
Oy verenlerin oranı düşsün..
Daha da yükselmesin.
Diyarbakır da bir resmi bina inşaatı.

Önündeki tabelada şunlar yazıyor:
Diyarbakır İstinaf mahkemesi Binası 

İnşaatı.
Construction of Court of Appeal Building 

| Diyarbakır.
Hibe Sözleşme Bedeli: 7 milyon 284 bin 

euro.
Financed by ( Parayı veren ): European 

Union ( Avrupa Birliği)
Faydalanıcı : T.C Adalet Bakanlığı.

Republic of Turkey, Ministry of
Justice.
Şu anda ülkemizde istinaf mahkemeleri 

yoktur.
AKP hükümeti bu mahkemeleri kurmak 

için, yasa tasarısı hazırlamaktadır.
Yani tasarı henüz kanunlaşmamıştır.
Tes- ,;'f bu ya; bu mahkemelerin kurul- 

mas j de ısrarlı bir biçimde istemekte
dir.

AB’nin projesi ülkemizin bölünmesi son
rası, bu mahkemelerin eyalet mahkemeleri 
olarak kullanılmasıdır.

AB bunu açık açık dile getirmektedir.
AB sonuçtan o derece emindir ki, 7 mil 

yon euroyu bir çırpıda bağışlamış, mahkeme 
binasının inşaatına bile başlamıştır.

Üstelik nerede?
Tesadüf bu ya; yine Diyaruakır'da..
Özgür ülkemin, özgür meclisinin, özgür r 

insanları..
Özgür ülkemde özgür meclisimin kararı 

bile olmadan, yasası bile olmadan, özgür 
ülkem daha bölünmeden, AB bu mahkeme 
inşaatını nasıl yaptırabilmektedir ?

Bu sorunun yanıtını kim nasıl verecek..
Aslında..
Türkiye için tasarlanan ve de sahneye 

konulanlar..
AKP'nin boyunu çoktan aşmış durumda..
Peki AKP...
Neden..
Niçin..
Sesini çıkarmıyor..
Olanı biteni görmezlikten geliyor..
BOP’un bir ayağı olmak..
AKP'nin çok mu işine geliyor?

I ‘Gemlik Körfez’ internette
j www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bursa’nın prestiji yenileniyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kentin 
prestij noktalarından 
biri olan Atatürk 
Caddesi'ndeki 
saat kulesini 
yeniliyor.
Başta ulaşım 
olmak üzere, çevre, 
kentsel dönüşüm 
ve sosyal alandaki 
projeleri ile 
Bursa’yı yeniden 
imar eden 
Büyükşehir 
Belediyesi, şehrin 
prestij mekanlarında
ki yenilikleri de 
aksatmıyor.
Randımanlı çalış
mayan ve eski 
görüntüsü ile kent 
merkezinde bir 
utanç abidesi olarak 
duran Atatürk 
Caddesi’ndeki saat 
kulesi, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
çalışması ile 
değiştiriliyor.
Büyükşehir Belediye 
si tarafından proje
lendirilen yeni saat 
kulesi, görkemi ile 
olduğu kadar üzerin 
de yer alan ipek böce 
ği, Hacivat-Karagöz, 
Uludağ’ı simgeleyen 
kayak resmi, OsmanlI 
tuğrası ve otomotiv 
motifleri ile Bursa’yı 
da özetliyor. Şehir ya 
da yurt dışından 
kente gelen turist
lerin hemen her gün

önünden geçtikleri 
saat kulesi, yeni haliy 
le göze hitap eder 
ken, motifleriyle 
şehrin tarihi doku 
sunu ve bugünkü 
özelliklerini yansıtı 
yor. 3 kademeden 
oluşan ve 9.90 metre 
yüksekliğinde tasar
lanan saat kulesi 
çelik konstrüksiyon 
üzerine kaplanan 
limra taşından oluşu 
yor. OsmanlI mimari 
sinin özelliklerini 
taşıyan saatin en 
üstünde yine aynı 
dönem mimarı eser
lerinde sıkça rast
lanan kubbe oluşumu 
yer alıyor.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Bursa’yı bir 
uçtan diğerine yatırım 
lar ile donatırken, 
prestij noktalarını da 
göz ardı etmediklerini 
söyledi. Atatürk 
Caddesi’nin Bur 
sa’nın vitrini oldu 
ğunu ifade eden 
Şahin, “Bir dükkanın 
vitrinini göz alıcı 
tasarlayamazsanız 
içine kimse girmez. 
Şehirler de böyledir. 
İnsanların öncelikle 
gözlerine çarpan 
mekanlar en iyi şe 
kilde düzenlenmeli, 
Bursa’nın prestiji 
olan saat kulesini de 
bu düşünce ile

ÎSATILIK-KİRA1IK LÜK DAİRELER ve İŞYERLERİ
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK ve DEĞERLEME Hini VERU 

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ye müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri 

www.baytasinsaat.com
Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

yeniliyoruz.
Yalnızca yeni olması 
önemli değil.
Kent merkezindeki 
bu yapı şehrin tarihi 
dokusu ile birlikte 
bugün dünyaya mal 
olan özelliklerini de 
yansıtmalıdır.
Biz de bu düşünce
den hareketle

yeni saatimizin 
tasarımına Bursa’yı 
simgeleyen Hacivat 
Karagöz’ü, ipek 
böceğini, otomotivi 
ve kayak ile Osmanlı 
tuğrasını koyduk.
Tüm Bursalılar’ın 
beğeneceğine 
inanıyorum” 
diye konuştu.

İKİNCİ EL DAİRELER
SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 

Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmam'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2 
y SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2 
S SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır. Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2 
✓ KİRALIK DaireA Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
<Z KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2

KİRALIK İşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 uı2

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Sünnet çocuklarının yastığına takılan altınları alıp kayıplara karışıyorlar

Waı düğün salonlarına Mı Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Son günlerde 
meydana gelen 
hırsızlık olaylarına 
bir yenisi daha 
eklendi. 
Bilhassa sünnet 
düğünlerine dadanan 
hırsızlar, sünnet 
çocuklarının 
yastıklarına takılan 
altınları çalarak 
kayıplara karışıyor. 
Gazetemize gelen 
bilgilere göre, 
son bir hafta içinde 
Belediye Düğün 
Salonu’nda ve 
diğer düğün 
salonlarına sokulan 
küçük hırsızlar, 
düğünde oynayan 
çocuklar arasına 
karışarak, sünnet 
çocuklarına davetliler 
tarafından takılan

Bursa'da kaza bilançosu: 4 ölü 10 yaralı
Bursa'da meydana 
gelen trafik kazaların
da aralarında bir 
öğretim görevlisi 
doktorun da bulun
duğu 4 kişi öldü, 10 
kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 
Bursa-Balıkesir 
yolunun 56. kilometre 
sinde düğün konvo 
yunda bulunan Cez 
mi Yıldız (52) idare 
sindeki 35 DAM 04 
plakalı araç, Kirmikir 
Köyü yolu kavşağın
dan anayola kontrol
süz bir şekilde çıkış 
yaptığı iddia edilen 
Mehmet Mollaoğlu 
nun (38) kullandığı 
16 GH 608 plakalı 
otomobil ile çarpıştı. 
Kazada ağır 
yaralanan Uludağ 
Üniversitesi 
Veterinerlik Fakültesi 
Klinik Öncesi Bilimler

Diyarbakır'dan getirdikleri esrarı Bursa’da satmaya ttlılaı
Diyarbakır'dan getirt
tikleri 33 kilo esrarı 
piyasa sürmek iddi
asıyla Bursa'da 
gözaltına alınan 5 
kişi, çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şubesi ekipleri, 

altınları çalarak 
düğün salonlarından 
ayrılıyorlar.
DİKKAT 
ÇEKMİYORLAR 
Hırsızlık konusunda 
büyükleri tarafından 
eğitildikleri belli 
olan küçük 
hırsızlar, düğün 
salonlarında 
çocuk oldukları için 
dikkat çekmiyorlar. 
Önce diğer 
çocuklarla kaynaşan 
küçük hırsızlar, 
daha sonra 
büyüklerinden 
aldıkları talimat 
gereği sünnet 
çocuklarının 
bilhassa yataklarının 
başucuna konan 
yastıklara takılan 
altınları çalarak,

Bölümü Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 
Araştırma Görevlisi 
Dr. Levent Kocabıyık 
(33), Tıp Fakültesi 
Hastanesi Acil Servi 
si'ne getirildi. Koca 
bıyık, yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Kazada 
yaralanan Dr. Kocabı 
yık'nın eşi Mihrimah 
Kocabıyık, sürücü 
Mehmet Mollaoğlu, 
Sabriye Mollaoğlu 
(77), Osman Mollaoğ 
lu (39) ve Mehmet 
Zayit Mollaoğlu (11) 
ile diğer araçta bulu
nan sürücü Cezmi 
Yıldız, Kumru Yıldız 
(24) ve Özgür Atmaca 
(21) da Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralıların 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Diğer kaza ise Yalova

'Zincir' ismini verdik
leri operasyon kap
samında bir kişinin 
Diyarbakır'dan 
satmak için esrar 
getirdiği ihbarı 
üzerine harekete 
geçti. A.A. (34) isimli 
şahsın Diyarbakır'dan 
hareket ettiği istih
baratını alan Narkotik 
Büro dedektifleri, 
zanlıyı Bursa 

kimseye çaktırmadan 
salonu terkediyorlar. 
Düğün sahipleri 
iş işten geçtikten 
sonra altınların 
çaalındığını 
farkediyorlar. 
Son günlerde 
meydana gelen 
bu tür olaylar 
üzerine düğün salon 
sahipleri düğün 
sahiplerini uyararak, 
altınların başında 
beklemelerini istedi. 
DÜĞÜN 
SALONUNDA 
ÇANTASINI 
KAPTIRDI 
Öte yandan 
Bursa’daki bir 
düğünde yine 
hırsızlık olayı 
meydana geldi.
Bursa'nın merkez 

yolu Dürdane ram
pasında meydana 
geldi. Arkadaşı Meh 
met Bayraktar ile 
bindikleri 16 BUS 31 
plakalı scooter ile 
Gemlik ilçesine balık 
tutmaya giden Muşta 
fa Uyar (56), söz 
konusu yerde direk
siyon hakimiyetini 
kaybetti. Kayarak ye 
re düşen Uyar, olay 
yerinde feci şekilde 
can verdi. Yaralanan 
arkadaşı Mehmet 
Bayraktar ise Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.
Mustafakemalpaşa 
ilçesinin Hamidiye 
Mahallesi, Çağlayan 
Sokak üzerinde mey
dana gelen diğer 
kazada ise K.B. (35) 
idaresindeki 16 EBT 
91 plakalı kamyonet, 
Ayşe Pınar 

girişinde durdurdu. 
06 plakalı aracın 
bagajında yapılan 
aramada çuvallar 
içine gizlenmiş 
33 kilo esrar ele 
geçirildi. Zanlının 
esrarları Bursa'da 
Y.D. (49), çocukları 
C.D. (18), E.D. (21) ve 
yeğenleri F.D. (33) 
aracılığıyla piyasaya 
sürmeyi planladığı 

Osmangazi ilçesinde 
arkadaşının 
düğününe giden 
bayanın çantası 
çalındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Zafer 
Mahallesi Kaya 
Sokak'taki 
arkadaşının 
düğününe giden 
Şehnaz D. (18), 
masa üzerine 
bıraktığı çantası 
çalınınca polise 
müracaat etti. 
İçerisinde sürücü 
belgesi, öğrenci 
kimlik kartı, cep tele
fonu ve 75 YTL 
parasının bulunduğu 
çantanın bulunmasını 
isteyen Şehnaz D. 
olayla ilgili polise 
ifade yerdi.

Tuna (21) ile Reşide 
Akbulut'a (49) 
çarptı. Araç ile 
duvar arasına 
sıkışan Ayşe Pınar 
Tuna Ağır yaralı 
olarak Tıp Fakültesi 
hastanesi'ne 
kaldırılırken, yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı. Diğer yaralı 
Reşide Akbulut'un 
ise kaldırıldığı 
hastanede 
tedavisi sürüyor. 
Bu arada, 3 gün 
önce, Ankara 
yolu Hal Kavşağı'nda 
O.Y. (29) idaresindeki 
16 CES 78 plakalı 
aracın altında 
kalarak ağır 
yaralanan Kocaeli 
Altun (75), tedavi 
gördüğü Devlet 
Hastanesi'nde 
öldü.

öğrenildi. Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
ifadeleri alındıktan 
sonra "teşekkül 
halinde uyuşturucu 
madde satmak" 
suçundan adliyeye 
sevk edilen 
5 kişi adli merciler 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
konuldu.

İyi hali varmış!..,
Trabzon’dan bir katliam haberi geldi. 

“Serseri mayın” lâkabına pek uygun bir 
geçmişe ve kişiliğe sahip bir kişi, Çaykara 
ilçesi oturan kayınpederinin kapışına 
dayandı.

Tüfeğini alarak Mercedes’inden inen cani, 
kayınpederini, baldızını, baldızının 12 yaşın
daki ikizlerini kurşuna dizerek öldürdü.

O sırada olay yerinden geçen bir vatan
daşı da “tanık bırakmamak” için vurarak 
öldüren cani, otomobiline binip son sürat 
uzaklaştı.

Bu cani 1999 yılında bir çete suçundan 
yakalanıp tutuklanmış, cezaevinde de bir 
uyuşturucu sanığına tehdit ve işkence uygu
layarak ailesinden 50 bin Mark para almak
tan ikinci bir davanın sanığı olmu.

Bu kişi iki davada da 20’şer yıl hapis 
cezasına çarptırıldı.

Batı’da bu durumdaki bir sanık 40 yıl 
yatar.

O bir halk düşmanıdır ve halkı ondan 
korumanın gereği onu tecrit etmektir.

Bizde öyle olmuyor.
Sanık lehine hükümler, kapatıldığı ceza

evinde ağır suçlar işle meye devam eden 
böylesi yaratıklar için bile geçerli olabiliyor.

Aynı şey bu katil için de oldu.
Mahkûmun erken tahliyesi ile ilgili , 

mahkeme kararının bozulması için Adalet | 
Bakanı tarafından Yargıtay’a yapılan başvuru 
işe yaramamış.

Bu kişi 1999 yılında girdiği cezaevinden 
6.5 yıl sonra çıktı.

Adalet olsa 40 yıl yatacak, dün öldürdük
leri de yaşamaya devam edecekti,.^

Toplum vicdanınrkanatan bu adaletsizlik
lerin hakim ve savcıları da üzdüğünü bili 
yoruz.

Sıkıntının iki kaynağı var.
Biri yasalardaki boşluklar, İkincisi karar 

mercii olan mahkemelerin alışkanlıkları...
Ceza indirimi sağlayan hükümlerden 

yararlanmanın şartları vardır
Dünyanın her yerinde.
Bizde, ıslah olma yolunda en küçük bir 

istek göstermeyen hükümlüler bile yarar
lanıyor indirimlerden.

Ceza indirimi kolay kazanılan bir avantaj 
olmamalıdır.

Merhametsiz bir ölüm makinesi, kravat 
takıp başım eğince "iyi hal” indirimi kazana- 
mamalıdır.

Şartlı salıverilme hakkı bütün mahkûmlara 
değil sadece, davranışları ve ruhsal değişimi 
ile pişmanlığını uzman kurullara da kanıt
layan suçlulara tanınmalıdır.

Dünyada böyle...
Millet Meclisi, cumhurbaşkanı seçimini 

tamamladıktan sonra ceza adaletindeki bu 
aksaklıkları gidermeyi, çalışma takviminin en 
üst sırasına koymalıdır.

“Adalet mülkün temeli” olmalı, doğru...
Ama bizde tartışmalı.

Tatbikatta olmuyor..
Çünkü günahsız kurbanların kanları o 

temeli çürütmeye devan*! ediyor!
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Saadet Partisi
Gemlik İlçe Teşkilatı 
olağan aylık ilçe 
divan toplantılarının 
sonuncusunu 
Haydariye Köyü 
Dedelik piknik 
alanında 
gerçekleştirdi. 
Toplantıya Saadet 
Partisi Bursa İl 
Başkam Hilmi 
Tanış, Gemlik İlçe 
Başkanı Recep 
Ayqün. hanım ve 

I gençlik kolları 
üyeleri, mahalle^ 
belde ve köy temsilci
leri ile çok sayıda 
partili katıldı.
Piknik havasında 

geçen toplantıda 
konuşan İlçe Başkanı 
Recep Aygun, 22 
Temmuz tarihinde 
yapılan 23. dönem 
milletvekili genel 
seçimlerinde canla 
başla çalışan tüm, 
teşkilat üyelerine 
teşekkür ederken, 
çalışmalarını seçim 
sonrasında da 
aralıksız devam 
edeceğini kaydetti. 
Ayaün önümüzdeki 
günlerde kadın 
kollarının organizas 
yonu ile bir toplu 
sünnet şöleni gerçek
leştireceklerini 
vurgularken^ 

yaz aylarında 
ilçe divan toplan
tılarını yine piknikli 
olarak farklı mesire 
yerlerinde .yapmaya 
devam edeceklerini 
de ekledi.
Toplantıda konuşan 
SP İl Başkanı Hilmi 
Tanış ise, 22 Temmuz 
seçimlerinde halkın 
AKP'ye mağdur, 
durumda kaldığına 
inandığından 
dolayı oy; verdiğini 
kaydederken, bu 
olayı terörist başı 
Abdullah Öcalan'ın 
yakalanması sonrasın 
da haberi kamuoyuna 
ilan eden Ecevit'in 

seçimden zaferle 
çıkmasına benzetti. 
AKP'nin cumhur
başkanlığı mağ
duriyetini çok iyi 
kullandığına dikkat 
çeken Tanış, "Emekli 
ve çalışana, devlet 
memuruna işçiye zam 
verdilerde mi cumhur- 
başkam Sezer karşı 
çıktı ve veto etti.
Fındık, zeytin, buğ
day, şeker pancarına 
yüksek taban fiyatı mı 
verdilerde Sezer veto, 
etti. Durum artık 
sözün bittiği yerdir.
Halkın ortaya koy
duğu tablo bunu 
gerektiriyor. Bizler 

M illi Görüşçüler 
olarak doğru olanı 
söylemeye devam 
edeceğiz. İnşallah 
önümüzde ki günler 
milletimiz ve 
memleketimiz için 
hayırlar getirir" 
şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardın
dan parti temsilciler
ine birer teşekkür 
plaketi takdim 
edilirken, yüzde 
25 oy alınan
Haydariye Koyu 
temsilcisi Ali Aytaç'a 
plaketi İl Başkanı
Hilmi Tanış tarafından 
verildi. Törende ayrı
ca Hilmi Tanış'a 

Gemlik ilçe teşkilatına | 
desteklerinden dolayı I 
bir plakette İlçe 
Başkanı Recep Aygün 
tarafından verildi.
Partililerin yoğun 
katılım gösterdiği 
piknikli ilçe divan 
toplantısında daha 
sonra ilçe yönetim 
kurulu birimleri, a 
belde mahalle ve köy 
faaliyet raporları 
okundu.
Etkinlikte katılımcılara 
etli pııav iKram 
edilirken, 
organizasyon 
günün ilerleyen 
saatlerine kadar 
devam etti.

Vergi Dairesi’nden esnafa 
k-vıt dişilik konusunda 

destek çağrısı
Bursa Vergi 
Dairesi Başkanı 
İbrahim Saydam, 
esnaf odalarını 
ziyaret ederek 
kayıt dişilik

konusunda 
destek
olmalarını istedi.
BESOB Başkanı
Arif Tak ve oda 
baş! nları ile

biraraya gelen 
İbrahim Saydam, 
esnaf yapılanması 
ile ilgili bilgi 
alırken, sorunları 
da dinledi.

T MA^ “SUYUNU BOŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” ' ’ ■<
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Görükle yeni konuklara hazır
Uludağ Üniversite- 
si'nin kampüsünün. 
bulunduğu
Görükle, konaklama 
ve sosyal ihtiyaçlara 
yönelik koşullarıyla 
önemli bir 
merkez olma 
özelliğine sahip 
bulunuyor.
Planlı gelişim , 
süreciyle dikkatleri 
üzerine çeken 
Görükle; aynı 
zamanda Uludağ 
Üniversitesi’nin 
de yer alması

nedeniyle 
"yüksek öğrenim" 
öğrencileri için 
de merkez 
durumuna geldi. 
Bursa dışından 
gelen üniversite 
gençliği için özellikle 
"barınma" önem 
taşırken, bu 
doğrultuda özellikle 
"apart-yurt" 
sektörü, yaygınlık 
ve kalite açısından 
önemli bir 
imkan sunuyor.
Sektörde yer

alanlar, Uludağ 
Üniversitesi 
Kampusu'nda 
tanıtım bankoları 
kuracaklar.
Bir .diğer yandan 
"sosyal yaşam" 
açısından oluşan 
taleplerin de 
değerlendirildiği 
belde, yurt 
genelindeki 
üniversite 
bölgeleri 
arasında özel, 
ayrıcalıklı yöre 
sahip bulunuyor
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Gemlik Ticaret Borsası’nda açıklama geldi

“Kurumlar arası gerginlik |C|GüneBakış
Kadri GÜLER

bölgemizin yararına değildir”
Gemlik Ticaret 
Borsası’ndan yapılan 
yazılı açıklamada, 
“Zeytincilik ve 
sorunları” konulu 
toplantıya davet 
edilmedikleri için 
bazı kurumlardan 
gelen tepki üzerine 
"Gemlik Ticaret 
Borsası olarak 
tek düşüncemiz ve 
derdimiz bir marka 
olan Gemlik zeytinini 
daha üst seviyelere 
çıkartmak ve 
bu iş ile ilgilenen 
insanların nemalan- 
malarını sağlamak
tır." denildi.
Ticaret Borsası’ndan 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
Borsa olarak somut 
eylemler de bulun
dukları belirtilerek, 
bunun kanıtını da 
"Gemlik zeytini 
coğrafi işaretinin 
menşeini almaktır” 
denildi.
Yapılan yazılı 
açıklamada şu 
görüşlere yer verildi: 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın genç bir 
borsa olduğuna 
dikkat çekilerek, 
“ Birikimlerimizden 
yararlanılmaması 
bizleri üzmektedir.

Sayın Belediye 
Başkanımızın 
düzenlediği toplan
tıya davet edilme 
yişimizi doğru 
bulmamaktayız.
Bu toplantıya 
Orhangazi Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
İznik ve Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi 
Odası başkanlar/ 
telefon ile davet 
edildiği halde, Gemlik 
Ticaret Borsası 
yetkililerini çağırmak 
unutulmuştur.
Yine Sayın Başkanı 
mız yaklaşık iki ay 
önce düzenledikleri 
"Zeytincilik ve 
Sorunları” ile ilgili 
toplantıya Gemlik 
Ticaret Borsası’nın 
ev sahibi olarak 
çağırmamıştır. ’’ 
AKIT’A CEVAP 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın yazılı 
açıklamasında 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt’ın yerel 
basına yaptığı açıkla
maya da cevap geldi. 
"Buna göre, Sayın 
Kemal Akıt’ın 
gazetelere verdiği 
beyanatta söz 
konu su toplantıya 
kurumumuzu davet

ettikleri ifade edil 
mektedir. Doğrudur 
ancak, telefon ile 
yapılan bu davette 
festival ile ilgili bir 
toplantı yapılacağı ve 
daha sonra topluca 
yemek yenileceği 
belirtilmiştir. Biz de 
kendilerine Türkiye 
Zeytin ve Zeytinyağı 
Konsey toplantısının 
aynı gün ve saatte 
Bursa’da yapıldığınu 
bu toplantının çok 
önemli olduğunu, 
ama toplantı erken 
biterse Gemlik’teki 
toplantıya katıla
cağımızı bildirdik. 
Yukarıda da belirt
tiğimiz gibi kurum 
olarak somut ve 
sonuç alabilir eylem
ler ile ilgiliyiz. Bu 
nedenle Türkiye 
Zeytin ve Zeytinyağ 
Konseyi’ni çok 
önemsiyoruz. Bu 
konudaki mücadele 
yapılmazsa kurucu
ları Egeliler olan 
konseyte Marmara 
Bölgesi yeterince 
temsil edilmeyecektir. 
Çünkü karar 
mercii onlar olacaktır. 
Bölgeler arası 
problemlerin çok 
farklı olduğu 
düşünüldüğünde

olayın ne kadar 
vahim boyutlara 
ulaşacağı anlaşıla
caktır. Bu nedenle, 
Bursa'da düzenlenen 
toplantının aynı 
gün ve saatte 
Gemlik’te bir 
toplantı düzenlen
mesini uygun bul
madık. Bursa’da 
yapılan toplantıya 
yöremiz Belediye 
Başkanları, mesleki 
kuruluşların yönetici
leri hatta bölge 
milletvekillerimiz 
ile birlikte organize 
katılıp, sorunlarımızı 
gümbür gümbür dile 
getirmeliydik. Türkiye 
Zeytin ve Zeytinyağı 
Konseyi’nin oluştura
cağı organlara üst 
düzeyde temsilci ola
bilmek için büyük bir 
mücadele içindeyiz. 
Bu mücadelemiz 
sadece bölgemiz 
yararınadır. Bundan 
kişi olarak hiçbir 
pay biçmemekteyiz. 
Kurumlar arası bir 
gerginliğin de 
bölgemiz yararına 
olmadığı inanma 
maktayız. Birlik ve 
beraberlik içinde böl
gemiz sorunlarını en 
iyi şekilde çözülebile
ceğine inanıyoruz”

Gül 3. turda Cumhurbaşkanı
CHP işin başından seçimler öncesi 

ortaya koyduğu tavrı sürdürüyor.
CHP’ye göre Gül’ün adaylığı, Cumhuriyet 

ilkeleriyle bağdaşmaması..
Bu nedenle Gül’ün Cumhurbaşkanlığını 

şimdiden kabul etmiyorlar.
Bu durum CHP’ye göre Abdullah Gül bi 

rinci turda olmasa da Anayasa ya göre 3. 
turda seçileceğine göre meşru bir Cumhur 
başkanı değildir.

CHP’nin düşüncesine katılan var katıl
mayan var.

CHP’liler Cumhurbaşkanlığı makamının 
mecliste çoğunluğa sahip partinin isteğiyle 
değil uzlaşma ile seçilmesi gereğini savu 
nuyor.

CHP’yi bir tarafa bırakırsak,-kardeş par
tisi DSP, CHP’liler gibi düşünmüyor.

Onlar dünkü birinci tur Cumhurbaşkan 
lığı oylamasına katıldı ve kendi adayları 
Tayfur İçli’yi desteklediler.

MHP de aynı yöntemi uyguladı.
Adayları Sabahattin Çakmakoğlu’na 70 

oy verdiler.
DTP boş oy kullanırken, ÖDP eski Genel 

Başkanı da Gül’e oy vermedi.
361 milletvekilinin katıldığı oylamada 

AKP 340 milletvekili Gül’e tam kadro destek 
verdi, bir bağımsız milletvekili de Gül’ü des 
tekleyince Gül’ün aldığı oy 341 oldu.

Cumhurbaşkanlığında tablo belli oldu.
Cuma günü 2. tur oylamada değişen bir 

şey olmayacak.
3. Turda ise en çok oy alan iki adaydan 

en yüksek oyu alan Anayasa gereği Cumhur
başkanı seçilecek.

Yani Abdullah Gül, 3. turda 11. 
başkanı olacak.

Türkiye önünde çok sorunları 
ülke.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin

Cumhur

olan bir

uzlaşma
ile sağlanamaması önümüzde yeni sorun
ları doğuracak.

Bu felaket tellallığı değil görülen gerçek.

Bakımsız apartmanlar araçlara ve işyerlerine zarar veriyor
Bora Sokak’taki Baytaş Apartmam’nın dış cephesinden düşen sıva ve 
balkon fayansları bir işyerinin ve bir aracın zarar görmesine neden oldu
İnşaatların bitmesin
den onlarca yıl 
geçmesine rağmen 
dış cepheleri bakım 
yapmayan apartman
lar çevrelerine zarar 
vermeyi sürdürüyor. 
Önceki gün, İstiklal 
Caddesi Bora 
Sokak’ta bulunan

Baytaş Apartmanı 
A Blokun dış cep 
hesinde kabaran 
bir balkon sıvası ve 
fayansının koparak 
yola düşmesi üzerine 
yolda park halinde 
bulunan özel bir araç 
ile karşılarında 
bulunan bir

mobilya mağazası 
zarar gördü.
Şans eseri yoldan 
geçenlerin başına 
düşmeyen büyük 
sıva ve fayans 
parçaları araçlara 
maddi zarar verirken, 
mobilya mağazasının 
da 6 metre büyük
lüğündeki camının 
bir bölümünün kırıl
masına neden oldu. 
ESNAF TEDİRGİN
Uzun süreden beri 
Baytaş Apartmanı A 
Blokun dış cephesin
deki sıva kabarıklık
larının yola düşerek 
çevreye zarar 
vereceğinin görülme
si üzerine apartman 
sakinlerinin 
uyarıldığını söyleyen 
çevre esnafı, 
kimsenin uyarılara 
kulak asmadığını

söylediler.
Sıvaların zaman 
zaman küçük 
parçalar halinde 
dökülmesine karşın 
son olayda büyük bir 
parçaların düşmesi 
araç ve bir işyerinde 
zarar açmasına 
karşın yoldan geçen 
bir kişinin üzerine 
düşmemiş olması 
şans olarak 
nitelendirildi.
Olaydan sonra, trafik 
ekiplerinin olay 
yerine gelerek rapor 
tuttuğu belirtilirken, 
belediye zabıta 
ekiplerinin de dün 
olay yerine gelerek 
incelemede 
bulunduğu öğrenildi. 
Belediye görevlile 
rinin apartman 
sakinlerini uyaracağı 
bildirildi.
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Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Sezer’e sileni
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer'in ata
malar konusunda 
tarafsız davran
madığını belirterek, 
"Sayın Sezer 22 
Temmuz'dan sonraki 
atamaları 'siz müstafi 
hükümetsiniz* diye 
imzalamadı. Ama 
müstafi hükümet 
olarak altına imza 
koyduğum YAŞ 
kararlarım onayladı. 
Maalesef sayın 
Cumhurbaşkanı taraf
sız davranmadı" dedi. 
Erdoğan, cumhur
başkanlığı makamının 
hem icracı hem 
tarafsız olmak zorunda 
olduğunu belirterek, 
"Abdullah Bey 
Çankaya Köşkü'ne 
çıktıktan sonra hem 
icracı hem tarafsız 
olacak" diye konuştu. 
Başbakan Erdoğan, 
cumhurbaşkanlığı 
seçiminin dünkü ilk 
tur oylaması 
öncesinde milletvekil- 
leriyle biraraya geldi. 
AKP Genel Merkezi'n 
de gerçekleştirilen 

| toplantı yaklaşık 
I 1 saat sürdü.

Erdoğan görüşmenin 
I ardından milletvekil- 

leriyle öğle yemeği 
yedi Edinilen bilgiye 
göre basına kapalı 
olarak gerçekleştirilen 
toplantıda Başbakan 
Erdoğan, milletvekil
lerine cumhurbaşkan
lığı seçim sürecinde 
Ankara'dan ayrılma
maları talimatını verdi. 
Tüm ve'r Jen Genel 
Kurul'a eksiksiz katıl
malarını isteyen 
Erdoğan, "Fire 
istemiyorum. 
Gevşeklik olmasın"

uyarısını yaptı. 
Başbakan Erdoğan, 
konuşmasında ata
malar konusunda 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer'in 
tavrını da eleştirdi. 
Sezer'in atamalar 
konusunda tarafsız 
davranmadığını 
belirten Erdoğan, 
"Sayın Sezer 22 
Temmuz'dan sonraki 
atamalarımızı 'Siz 
müstafi hükümetsiniz' 
diyerek imzalamadı. 
Ancak istifamızı 
sunduktan sonra 
katıldığım ve altına 
imza koyduğum 
Yüksek Askeri 
Şura kararlarını 
onayladı. Kendisi 
görev süresi dolduğu 
halde YÖK ve 
Danıştay'a önemli 
atamalar yaptı. 
Sayın Sezer maalesef 
tarafsız davranma 
mıştır" şeklinde 
konuştu.
Erdoğan, cumhur
başkanlığı makamının 
hem icracı hem 
tarafsız olmak 
zorunda olduğunun da 
altını çizerek, 
"Abdullah Gül 
bizim adayımızdır 
ancak cumhurbaşkan

lığı makamına otur
duktan sonra hem 
icracı hem tarafsız 
olacaktır" dedi. 
Erdoğan, Sezer'in 
orman vasfını kaybet
miş arazilerin satışını 
öngören 2b düzen
lemesiyle ilgili tavrını 
da hatırlatarak, "Bu 
düzenleme hayata 
geçmediği için 50 mil
yar dolar kaybımız 
var" şeklinde konuştu. 
Başbakan Erdoğan, 
AKP'nin yeni 
Anayasa hazırlıklarının 
teknik anlamda 
sona erdiğini de 
toplantıda açıkladı. 
Söz konusu çalış
manın 1 Ekim'de 
Meclis gündemine 
geleceğini belirten 
Erdoğan, cumhur
başkanının halk 
tarafından seçilmesini 
de öngören 
Anayasa değişiklik 
paketiyle ilgili 
referandumun 
mutlaka 21 Ekim'de 
yapılacağını da 
tekrarladı.
Erdoğan, Türk 
halkının referandum
lara alışması 
gerektiğini 
sözlerine ekledi.

Saykal, ‘Laik Cumhuriyet tehlike altında’
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, İslam 

। ülkeleri içinde tek 
örnek olan Türki 
ye'de, laik Cumhuri 
yet'in tehlike altında 
olduğunu savunarak, 
"Bu sürecin sorum
luluğunu almamak 
için cumhurbaşkanı 
seçimlerinde Genel 
Kurula girmeye
ceğiz" dedi.
Baykal, partisinin 
basına kapalı yapılan 
TBMM grubunda, 
cumhurbaşkanı se 
çim sürecine ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulundu. Deniz 
Baykal, cumhur
başkanı adayı, AKP 
Kayseri Millet vekili

Abdullah Gül'ün, 
Türkiye'yi toparlaya
cak bir cumhur
başkanı olamayaca 
ğını savundu.
Yapılacak cumhur
başkanı seçimini say 
gıyla karşılayacak
larını ifade eden Bay 
kal, cumhurbaşkanı 
nın olumsuz bir 
potansiyel yarat
masını engellemeye 
çalıştıklarını belirtti. 
Gül'e eleştiriler 
yönelten Baykal, 
Gül'ün siyasi geçmi 
şinde, çok sakıncalı 
iddiaların altında 
imzası bulunduğunu 
öne sürdü. Abdullah 
Gül'ün, "Cumhuri 
yet'in ilkelerinin hal

ka zorla dayatıldığı" 
yönünde bir açıkla
ması bulunduğunu 
iddia eden Deniz 
Baykal, açıklamanın, 
Gül'ün bu ilkelerle 
kavgasını gösterdiği
ni savundu.
Baykal, 
konuşmasında, 
Gül'ün geçmişteki 
açıklamalarından da 
örnekler verdi.
CHP lideri Baykal, 
ılımlı İslam sürecinin 
de vam ettiğini, 
cumhurbaşkanı 
seçiminden sonra 
bu değişimin 
hızlanacağını, 
Cumhuriyet'e yönelik 
tehdidi gördüklerini 
ileri sürdü.

Mesut Yılmaz’dan Giil’e uyarılar |
Eski Başbakan ve
Rize Bağımsız 
Milletvekili Mesut 
Yılmaz, Cumhurbaş 
kanı adayı Abdullah 
Gül'e önemli mesajlar 
verdi. Yılmaz Gül'e 
kamuoyu önünde 
söylediklerinin arka 
sında olmasını 
tavsiye etti.
Gül, Yılmaz'ı 
TBMM'deki odasında 
ziyaret etti. Yılmaz'la 
yaklaşık 40 dakika 
görüşen Gül çıkışta, 
“Sayın Yılmaz'ın Ge 
nel Kurul'a katılıyor 
olması en büyük 
destektir. Gizli oy 
olduğu için kendi
lerinin ne yönde oy 
kullanacağını sorma 
dım” demekle yetin
di. Gül'ün ardından 
gazetecilerle sohbet 
eden Yılmaz, Gül'ün 
adaylığı konusunda 
önyargısının olmadı 
ğını yüzde 47'lik bir 
oy oranıyla Meclis'e 
gelen AKP'nin Gül'ü 
aday göstermesi ve 
Gül'ün kendisinin de 
aday olmasının 
Anayasal bir hak 
olduğunu söyledi. 
Yılmaz, buna karşın 
Gül'e bazı kaygılarını 
ilettiğini belirtti.
Yılmaz, Gül'e Türki 
ye'nin şu anda tehli 
keli bir toplumsal . 
ayrışmaya gittiğini

hatırlattığını, Gül'ün 
ise kendisine, 
“bunun farkında 
olduğunu” söylediği
ni ifade etti. Yılmaz, 
40 dakikalık görüşme 
de çok şeyler konu 
şulduğunu .Türban 
konusunun gündeme 
gelmediğini belirte 
rek, “Gül hakkındaki 
bazı kaygılarımı ve 
izlenimlerimi kendi 
me şaklıyorum. Bunu 
kamuoyu önünde 
tartışmayı doğru 
bulmuyorum” dedi. 
Yılmaz, Gül'e “Türki 
ye bir ayrışmaya 
doğru gidiyor, Türki 
ye birliğini koruyacak 
mekanizmalara da 
sahiptir ancak bunu 
demokrasi'içinde 
sağlamak daha 
önemlidir” görüşleri
ni aktardığını, bun
dan sonraki tutu
munu izleyeceğini ve 
Türkiye için olumlu 
yönde bir tavır izler 
se kendisine her ko

nuda destek vere
ceğini söylediğini 
aktardı.
Yılmaz,.Gül'ün aksi 
yönde bir tavır 
izlemesi halinde 
ise bir parlamenter 
olarak eleştirilerini 
bir görev olarak 
yapacağını kaydetti. 
Yılmaz, “Türkiye'deki 
ayrışmayı demokratik 
yollarla çözmenin 
doğru olacağına 
ilişkin” Gül'e söyle 
diği sözleri hatırlatan 
bir gazeteciye 
“Ben Gül'ün 
adaylığı konusunda 
önyar gısızım, 
önemli olan 
kamuoyu önünde 
söylediklerini 
Cumhurbaşkanı 
seçildikten sonra da 
yerine getirmesidir. 
Sayın Gül bana 
açıklamaları . 
konusunda samimi 
olduğunu söyledi” 
şeklinde ifade 
etti.

Gül, temaslarını tamamladı
TBMM’de temsil 
edilen partiler ile 
bağımsız milletvekil
lerine yaptığı ziyaret
leri tamamlayan 11. 
Cumhurbaşkanı 
adayı, AKP Kayseri 
Milletvekili Abdullah 
Gül, "Bundan sonra 
bütün görev, yüce 
Meclise düşmektedir. 
Yüce Meclisin değerli 
üyeleri, kararı nasıl 
verirlerse, onu hep
imiz saygı ile 
karşılayacağız" dedi. 
TBMM'de, ÖDP İstan
bul Milletvekili Ufuk 
Uras, Bağımsız Tun 
celi Milletvekili Ka 
mer Genç ve Bağım 
sız Rize Milletvekili £ 
Mesut Yılmaz'ı 
ziyaret ederek; 
adaylığı için destek 
isteyen Gül, daha 
sonra basın 
mensuplarına kısa 
açıklamada bulun- 
du.Abdullah Gül,

adaylığını açıkladığı 
basın toplantısında, 
"şayet seçilirse, nele 
re dikkat edeceğini, 
nasıl bir cumhurbaş 
kanı olacağını kamu 
oyu ile paylaştığını" 
ifade ederek, bütün 
siyasi partilerden 
randevu istediği ve 
biri hariç, grubu olan 
siyasi partileri ziyaret 
ettiğini söyledi.

Mecliste tek mil
letvekili olan siyasi 
partileri ve bağımsız 
millet vekillerini de 
ziyaret ettiğini anla
tan Gül, "Herhalde 
bu demok rasinin 
Türkiye'de ne kadar 
iyi çalıştığına en iyi 
örnektir ve bunun 
iyi bir tecrübe 
olduğunu görüyo
rum" diye konuştu.

T MA JSUYUNU BOŞA HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Gül, ilk turda sepilemedi
Abdullah Gül 341, Şabahattin Çakmakoğlu 
70, Hüseyin Tayfin İçli ise 13 oy aldı

TBMM Genel 
Kurulunda, Türkiye 
Cumhurİyeti'nin 
11. cumhur
başkanının seçiminin 
ilk tur oylama 
işlemi tamamlandı. 
Sabahattin Çak
makoğlu 70, 
Abdullah Gül 341, 
Hüseyin Tayfun 
İçli 13 , boş oy 
23 kullanıldı.
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan, 
cumhurbaşkanı 
adayları, AKP 
Kayseri Milletvekili

Abdullah Gül, 
MHP Kayseri 
Milletvekili Sabahattin 
Çakmakoğlu ile 
DSP Eskişehir 
Milletvekili
Tayfun İçli’nin 
cumhurbaşkanı 
adaylığına ilişkin 
12 ayrı önergeyi 
okutarak, 
milletvekillerinin 
bilgisine sundu. 
Koksal Toptan, 
daha sonra, 
cumhurbaşkanı 
seçimi için yapılacak 
gizli oylamada,

dikkat edilecek 
hususlar hakkında 
milletvekillerine 
bilgi verdi.
Çekilen kurayla 
5 kişilik tasnif 
komisyonu 
oluşturulduktan 
sonra cumhurbaşkanı 
seçiminin gizli 
oylaması yapıldı, 
seçimi için TBMM'de 
ki ikinci tur oylama 24 
Ağustos'ta, üçün cü 
tur oylama 28 
Ağustos'ta ve dördün 
cü tur oylama ise 
1 Eylül'de yapılacak.

MGK bugün toplanıyor Pına
Milli Güvenlik Köşkü'nde olağan Toplantıda, ■
Kurulu (MGK), toplanacak. toplantısı iç ve dış
bugün
Çankaya

toplanacak.
MGK'nın iki 
ayda bir yapılan

toplantısı
saat 13.30'da 
başlayacak.

iç ve dış
gelişmeler 
değerlendirilecek.

v
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İkinci tur görüşmeler sona erdi Genç; ‘Çankaya’ya çıkınca
Toplu görüşmelerin 
ikinci turu sona erdi. 
Taraflar, 22 Ağustos 
Çarşamba günü tekrar 
bir araya gelecek. 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin 
başkanlığında 
Başbakanlık Merkez 
Bina'da gerçekleşti 
rilen toplu görüşme 
lerin ikinci turu yak
laşık 1,5 saat sürdü. 
Toplantıda, yetkili 
memur sendikalarının 
hizmet kollarına ilişkin 
talepleri ele alındı. 
Toplu görüşmelerin 
üçüncü turu 22 . 
Ağustos Çarşamba 
günü saat 10.00'da 
gerçekleştirilecek.
Toplu görüşmelerde, 

ı hükümete taleplerini 
iletecek sendikalar ve 
hizmet kollarına ilişkin 
beklentilerinden 
bazıları şöyle: 
"-Eğitim çalışanlarının 
maaşları AB standart
larına çıkartılmalı. 
-Okullara güvenlik 
görevlisi ve sağlık 
personeli kadrosu tah

i BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTANI
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

''Isaiimimlmk a sizi adiniz
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 Sltesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140

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 atarı makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli 

ffa ■ 1 ’ . . . ‘ ....
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik 

- -......... ..........................................- ■ --------- ...... -■■■

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

SEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 211

sis edilmeli.
-Çalışanlar, kurumların 
ürettiği mal ve 
hizmetlerden işçiler 
gibi ücretsiz ya da 
indirimli yararlanmalı.
-Futbol müs
abakalarında ödemel
er, seans değil müs
abaka başına öden
meli
-Çalışma odalarında 
kameralı takip uygula
malarına son ver
ilmeli.
-Cami lojmanı 
(imamevi) ihtiyacı 
karşılanmalı.
-Halkın sağlık bilin 
cinin yükseltilmesi, 
çevre ve toplum 
sağlığının korunması 
ve geliştirilmesi, 
sağlıklı nesillerin oluş

masına katkı sağla
ması gibi amaçlar için 
TRT bünyesinde 
Sağlık TV kurulmalı. 
-Ülkede yaşana kuş 
gribi nedeniyle, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı 
merkez ve taşra 
kurumlarında mesai 
saatleri dışında, 
bayramda, tatil gün
lerinde hizmet veren 
çalışanlara fazla çalış
malarına karşın ne 
fazla mesai ödenmiş 
neden fazla çalış
malarına karşı izin 
verilmiştir. Bu ve buna 
benzer olağanüstü 
durumlarda çalışan
ların fazla mesailerinin 
karşılanması için 
gerekli çalışmalar 
yapılmalı.

takkelileri doldurma1
Cumhurbaşkanı adayı 
Abdullah Gül, ÖDP 
Genel Başkanı Ufuk 
Uras ve Bağımsız 
Tunceli Milletvekili 
Kamer Genç ile 
görüştü. Uras tarafın
dan kapıda karşılanan 
Gül, 20 dakika süren 
görüşmenin ardından 
yaptığı açıklamada, 
adaylığını duyurduk
tan sonra tüm siyasi 
partilerden randevu 
istediğini, TBMM'de 
grubu olan ve 
olmayan partilerin 
yanı sıra bağımsız 
milletvekilleriyle de 
görüştüğünü anlattı. 
Uras'a adaylığıyla ilgili 
kısa bilgi verdiğini 
ifade eden Gül, 
kendisine teşekkür 
etti. Gül, sonucun 
ülkeye hayırlı olması 
dileğinde bulundu. 
Ufuk Uras, Gül'ün 
adaylığının hem meş 
ru hem de demokratik 
bir hak olduğunu 
belirterek, Genel 
Kurula katılacağını 
bildirdi. Genel Kurula 
katılmamayı, cumhur
başkanlığı konusunda 
boykotçu politikalar 
izlemeyi çöcükçâ bir 
tavır olarak değer
lendirdiğini belirten 
Uras, Gül'e, "Parla 
mentonun meşruiyeti 
ve demokrasi içinde ’ 
hayırlısı neyse o 
olsun. Şimdiden sizi 
kutluyorum" dedi. 
Uras, Gül'ü uğurladık- 
tan .sonra gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
esas olanın demok 
raşiyi savunmak

'.öldüğünü; Parlamen 
, tonun meşruiyeti 
içinde cumhurbaşkanı 
seçileceğini kayded
erek, şunları söyledi: 
"Sayın Abdulah Gül, 
AKP'nin izlediği poli
tikaların en önemli

MHP’nin köşk adayı çekilmeyecek
MHP Gemel Başkanı 
Devlet Bahçeli, 
MHP’nin adayı 
olan Sebahattin 
Çakmakoğlu'hu 
geri çekilmeyeceğini 
oylamalarda sonuna 
kadar devam 
edeceklerini söyledi. 
MHP Genel 
Başkanı Devlet 
Bahçeli, cumhur
başkanı adayı 
Kayseri Milletvekili 
Sabahattin Çak- 
makoğlu'nun aday 
lıktan çekilmesinin 
söz konusu olmadı 
ğını bildirdi 
TBMM Genel 
Kurulunda cumhur
başkanı seçiminin ilk 
tur oylamasına katı

taşıyıcısı olduğu için - 
gerek dış politikada, 
gerek ekonomideki 
politikaları- tasvip 
etmediğimiz için 
Genel Kurula katıla
cağım ama kendisine 
oy vermeyeceğim. 
Biliyorsunuz bizim 
parlamentoya girmem
izin en önemli prob
lemlerden biri, yüzde 
10 barajının savünul- 
masıydı. Bütün bu 
politikaların takipçisi 
olan bir şahsiyet 
olması nedeniyle 
kendilerine olumlu, 
lehte oy vermeye
ceğim. Ama Parla 
mentoya, Genel 
Kurula girmek 
gerekiyor. Genel 
Kurulun meşruiyeti 
içerisinde bu sorunu 
çözmek gerekiyor. 
Genel Kurula katılma
mak, cumhurbaşkan
lığı makamını protesto 
etmek, bu ülkede 
demokrasi dışı güç
lerin işine yarar. Buna 
fırsat vermemek lazım. 
Hep birlikte demok 
rasiyi savunmamamız 
gerekiyor. Genel 
Kurula katılmamak,, 
çok büyük hata olur." 
Uras, bir soru üzerine, 
lehte oy vereceği 
başka bir aday 
olmadığını belirtti.

lan Bahçeli, çıkışta 
gazetecilerin sorusu 
üzerine, "İlk türün 
tabi sonucu bunlar. 
İnşallah hayırlı oiur" 
dedi. MHP lideri 
Bahçeli, "Adaylarının 

Gül ile görüşmesinde 
barajın gündeme gelip 
gelmediği sorusuna 
Uras, "Konuşmadık 
ama barajın bundan 
sonra değişebileceği 
konusu, bir öneme 
sahiptir. Bunu koru
mak bir demokrasi 
ayıbı olur. Sanırım 
barajı 25'e çıkarma
zlar, AB'deki gibi 
yüzde 5'e indirirler. 
Seçim ve Siyasi 
Partiler Yasası ise 
daha gündemde 
değil" karşılığını 
verdi.
Abdullah Gül'ün, 
"demokratik, laik 
ve sösyaThukuk 
devletine uygun bir 
cumhurbaşkanlığı 
yapacağını" anlattığını 
aktaran Uras, başta 
üyesi olduğu KESK 
olmak üzere sivil 
toplum örgütleriyle 
görüşmesinden mem
nuniyet duyduğunu 
söyledi. Kendisinin 
Genel Kurula katılacak 
olmasından Gül'ün 
memnun olduğunu 
kaydeden Uras, 
CHP'nin tavrının 
konuşulup konuşul
madığı sorusuna, 
"CHP'nin tavrı 
üzerinde konuşmaya 
değer bir şey 
bulmadık" dedi.

çekilmesinin söz 
konusu olup 
olmadığına" ilişkin 
bir soru üzerine de 
"Hayır, sonuna 
kadar" yanıtını 
verdi. .
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Devlette kiralık 
taşıt dönemi

Kamu kuruluşları da 
artık 'kiralık taşıt ve 
kiralık şoförle' 
hizmeti tercih ediyor. 
Uygulamanın başla 
dığı 2006 yılı Mart 
ayından bu yana, 
1.250 kiralık taşıt 
için Maliye Bakanlı 
ğından izin alındMv 
Devlette kiralık taşıt
la hizmet anlayışı 
giderek yaygınlaşı 
yor. Taşıt Kanunun 
da 2005 yılı içinde 
yapılan bir değişik- . 
likle, kamuda taşıt 
kiralamanın yolu 
açıldı. İlgili Kanunda, 
hizmet alımı 
suretiyle edinilecek 
taşıtların cinsi, 
adedi, yaşı, hangi 
hizmetlerde kul
lanılacağı, kaynağı, 
yabancı menşeli 
olup olmayacağı 
ve diğer hususlarla 
ilgili esâs Ve 
Usullerin

Bakanlar Kurulu 
tarafından 
saptanması 
öngörüldü.
Bakanlar Kurulu da 
geçen yılın Mart 
ayında, "Hizmet 
Ahmı Suretiyle 
Taşıt Edinilmesine 
İlişkin Esas ve 
Usuller"! yürürlüğe 
koydu.
Kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği taşıt 
ihtiyacının hizmet 
alımı yoluyla 
karşılanmasının 
temel amacı da 
"Kamudaki taşıt 
giderlerinin asgari 
seviyeye indirilmesi 
ve kaynakların 
savurganlığa 
yol açılmadan, 
bütçe olanaklarıyla 
uyumlu bir biçimde 
kullanımının 
sağlanması" 
olarak ortaya 
konuldu

ELEMAN ARANIYOR
BURAK TORNA'da çalışacak 

vasıflı veya vasıfsız 
taşlamacı elemanı aranıyor.

Orhangazi Taşlamacılar Sitesi 
GSM: 0.532 277 53 30

SATILIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
yazlık daire SATILIKTIR.

K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21 
Diş Hekimi Özcan VURAL 

Cep : 0.536 817 21 05

SATILIK DAİRE^
Kafoğlu Apartmanı 

A Blok’ta 140 m2 3+1 
asansörlü, kaloriferli, 
3. Kat Daire satılıktır 

0 532 445 10 00
KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE
Tel: 513 96 83 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
TECRÜBELİ 

MOBİLYA USTASI 
ARANIYOR 

KİLİM MOBİLYA 

TEL: (0.224) 513 65 00

ELEMANLAR ARANIYOR
TRAFİK 

MÜŞAVİRLİĞİNDEN 
ANLAYAN BAY VEYA 
BAYAN ELEMAN ve 
BAYAN SEKRETER 

ALINACAKTIR
BEYHRNLRR R.Ş. 

TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ
TEL : (0.224) 513 33 49

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

■■ ıt Mili
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Büyükşehir’den Zafer Bayramı hediyesi

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kent 
içindeki ulaşımı 
ulaşılır hale getiren 
yatırımlarını bir 
biri ardına hizmete 
açıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
asfaltlama çalışmaları 
sona gelen, 
çevre düzenlemesi ile 
korkuluk, tratuvar 
gibi ince işçilikleri

I
' devam eden Küçük 

Sanayi Köprülü 
Kavşağı inşaatında 
incelemelerde 
bulundu. Büyükşehir

Belediyesi Fen 
İşleri Daire Başkanı 
Fehmi Ökten’den 
inşaatın gidişatı 
ile bilgiler alan 
Başkan Şahin, 
yüzde 99 oranında 
tamamlanan 
kavşağın Zafer 
Bayramı’ndan bir 
gün önce 29 
Ağustos’ta törenle 
trafiğe açılacağını 
söyledi. Zafer 
Bayramı’nda 
BursalIlara yeni 
bir kavşak hediye 
edeceklerini 
belirten Başkan 
Şahin, “Göreve

geldiğimiz günden 
bu yana kentin her 
alandaki sorunlarının 
çözümü için 
çalışıyoruz. Başta 
ulaşım olmak üzere, 
kentsel dönüşüm, 
sosyal projeler, 
kültürel ve sportif 
aktiviteler ile marka 
kent Bursa yolunda 
hızla ilerliyoruz. 
Bursa’nın modern 
bir ulaşım ağına 
kavuşması için 
yatırımlarımı ardı 
ardına hayata 
geçiriyoruz. 40 ayı 
geri bıraktık.
Bu 40 ay içerisinde 

9 kavşak ve bat-çık 
olarak tabir edilen 
alt geçidi hemşehri
lerimizin hizmetine 
sunduk. Bu ayın 
sonunda yeni bir 
kavşağımızı daha 
hizmete açmanın 
heyecanını yaşıyoruz. 
Kentin en yoğun 
arterlerinden biri 
olan İzmir Yolu, 
29 Ağustos Çarşam
ba günü saat 
11.30’da açılacak 
Küçük Sanayi 
Köprülü Kavşağı 
ile nefes alacak" 
dedi.
BURSA’NIN BİR

UCUNDAN DİĞERİNE 
KESİNTİSİZ- 
YOLCULUK 
Bursa’nın bir 
ucundan diğerine 
kesintisiz yolculuk 
Küçük Sanayi 
Köprülü Kavşağı 
ile Bursa, 5 
kilometrelik 
alternatif yol 
kazandırılırken, 
4 yoncadan oluşan 
kavşakta bir köprü 
ve bir de alt geçit 
yer alıyor.
Kavşağın kullanıma 
açılmasıyla birlikte 
Bursa’dan ve İzmir’
den gelip Küçük

Sanayi ya da 
Hipodrom i 
stikametine 
gidecek 
araçlar, sinyalizas 
yona takılmadan 
gidecekleri yere 
ulaşabilecekler. 
Zaman kaybını 
engellediği kadar 
yakıt tüketiminde 
de önemli bir 
tasarruf 
sağlayan 
bu yatırımlar 
ile BursalIların 
kesintisiz ulaşım 
konforunu 
bir yenisi daha 
eklenecek.

Sokaktaki çocuklardan alışveriş 
yapanlara ceza geliyor

Yaz tatilinde sokakta 
çalışan çocuklara 
yönelik çeşitli tedbir
ler alınırken, çocuk 
yaştaki sokak 
satıcılarından 
mendil, sakız gibi 
eşya alan kişilere 
de para cezası 
geliyor. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Çocuk Şubesi 
Müdürlüğü, 
uyarıları dikkate 
almayan ailelerin 
sokakta 
çalıştırdığı 
11 çocuğu 
mahkeme 
kararıyla devlet 
tarafından 
koruma altına 
aldırıldığını

açıkladı. Y malzeme alanlara kapsamında ceza
etkililer, sokak ; da Kabahatlar kesileceğini
satıcısı çocuklardan Kanunu . bildirdi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Feribotta facia
Izmir-İstanbul seferi
ni yapan feribotun 
Sarayburnu iskele
sine yanaşmak ister 
ken halatının geril 
mesi sonucu mey
dana kazada güven
lik görevlisi hayatını 
kaybederken, 2 kişi 
ise ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Izmir-İstanbul seferi
ni yapan "Ankara" 
adlı feribot Saraybur 
nu iskelesine yanaş
mak istedi. Bu sırada 
iskelede çalışan 
Zekeriya Timur adlı 
güvenlik görevlisi 
geminin halatlarını ; 
bağlamak için 
çalışırken, gemi

aniden hareket etti. 
Halatların gerilmesi 
nedeniyle meydana 
gelen kazada Zekeri 
ya Timur hayatını 
kaybederken, 2 kişi 
ise ağır yaralandı. 
Kaza nedeniyle iske 
lede büyük bir 
kargaşa yaşandı. 
Olay yerine sevk 
edilen ambulanslar, 
yaralı lara ilk 
müdahaleyi yaptı. 
Ardından Eliza 
Uyar (71) Taksim 
İlkyardım Hastane 
si'ne, diğer yaralı 
Cera Alfasa (34) 
ise Özel Vatan 
Hastanesi'nd 
gönderildi.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı, Gemlik 

Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 
ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

FEVZİ AĞDEMİR

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

GÜLAY AĞDEMİR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çocuklardan anlamlı çalışma OKS’de 2. yerleştirme 
başvuruları başladı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreterliği Çocuk 
Meclisi üyeleri, 
doğal değerler 
hakkında bilgi 
edinme ve çevre 
bilincinin arttırılması 
amaçlanan proje 
kapsamında 
Soğanlı Botanik 
Park’ta ekolojik 
tarım yapmaya 
başladı.
Hızlı sanayileşme 
ve kentleşme ile 
birlikte doğal 
kaynaklara duyulan 
ihtiyacın doğurduğu 
problemlere engel 
olmak ve geleceğin 
büyüklerine sağlıklı 
bir yaşam bırakmak 
isteyen Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, çocuk
ların çevre bilinç
lerinin arttırılması 
ve doğal değerler 
hakkında bilgilendiril 
meleri amacıyla, 
Osmangazi İlçesi’ne 
bağlı Soğanlı Botanik 
Park’ta ekolojik 
tarıma yönelik 
bir ‘Uygulama 
Bahçesi’ oluşturdu. 
Projede Büyükşehir

Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Çocuk 
Meclisi’nin yaşları 
10 ila 16 arasında 
değişen 17 üyesi 
görev aldı.
Önce Hürriyet Ziraat 
Meslek Lisesi’nde 
1 günü teorik, 4 günü 
uygulamalı olmak 
üzere 5 günlük tarım 
eğitimi alan çocuklar, 
daha sonra da özel 
firmaların sağladığı 
sebze ve meyve 
fidanlarını bahçeye 
dikti. İlk hasadı 
gerçekleştirmenin 
sevincini yaşayan 
çocuklar, anlamlı 
projede yer almaktan 
dolayı mutluluk 
duyduklarını ve 
çalışma sayesinde 
yaşadıkları çevreye 

karşı duyarlılık 
kazandıklarını 
dile getirdi.
Doğal dengenin 
sırrını çözüyorlar 
Çarpık kentleşmenin 
sonucu olarak 
pek çok insanın, 
tükettikleri sebze 
ve meyvelerin 
hangi şartlarda 
yetiştiğini 
bilmediğine dikkat 
çeken Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, çocukların 
uygulama 
bahçesinde, toprağın, 
suyun, havanın 
önemini kavradığını 
ve doğal dengenin 
sırrını çözdüklerini 
ifade etti.

Çocukların el 
emeğiyle ürettikleri 
ürünlerin Çocuk 
Esirgeme Kurumu ile 
Huzurevi’nde 
değerlendirileceğini 
bildiren Büyükşehir 
Belediyesi 
Yerel Gündem 
21 Genel Sekreteri 
Tahsin Bulut, 
büyük önem 
verdikleri uygulama 
bahçesinin 
sürdürülebilirliğine 
işaret ederek, 
“Çevreye karşı 
duyarlılıkta çocuk 
yaşta alınan sorumlu
luklar geleceği kur
tarmak adına önemli 
birer adımdır. Çocuk
larımız uygulama 
bahçesinde hem 
çevre bilinçlerini 
geliştiriyor hem de 
elleriyle yetiştirdikleri 
sebze ve meyveleri 
tanıma imkanı bulu 
yor. Organik tarım 
perspektifinde 
gerçekleştirilen çalış
ma sayesinde çocuk
lar, yetiştirdikleri 
ürünlerle aynı zaman
da kendi kişiliklerinin 
de gelişmesine katkı
da bulunuyorlar” 
diye konuştu.

Ortaöğretim Kurum 
lan Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Sınavı(OKS) ikinci 
yerleştirme başvuru
ları başladı. İlk yer
leştirme sonucunda 
açık kalan konten
janlara, birinci yer
leştirme sonucuna 
göre kesin kayıt 
hakkı kazandığı 
halde kaydını yaptır
mamış olanlar, birin
ci yerleştirme sonu
cu kesin kayıt hakkı 
kazanıp kaydını 
yaptıranlar, birinci 
yerleştirme sonucu 
kesin kayıt hakkı 
kazanıp, kaydını 
yaptırdığı halde kay
dını geri alanlar, 
birinci yerleştirme 
sonucu OKS-TM 
veya OKS-MF puan 
türlerinden 160 ve 

üstü puan alıp her
hangi bir okula yer
leşemeyen adaylar 
başvurabilecek. 
Başvurular, 24 
Ağustosa kadar alı
nacak. Herhangi bir 
okula kayıt hakkı 
kazanmış olsun veya 
olmasın bu yerleştir 
meye girmek isteyen 
tüm adayların mezun 
oldukları ilköğretim 
okuluna başvurma 
lan zorunlu. MEB, 
yerleştirme sonuç 
larını 28 Ağustos 
2007 tarihinde 
"meb.gov.tr" internet 
adresinden açıklaya
cak. Yerleştirme 
sonucunda kesin 
kayıt hakkı kazanan 
adayların kayıtları 
29 Ağustos-5 Eylül 
2007 tarihleri 
arasında yapılacak.

meb.gov.tr
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Bursa’da maç sonrası olay: ti) yaralı 12 Dev Adamdansofiprova
Bursasporlu t a rafta r- 
larca taşlanan rakip 
takımın taraftarlarını 
taşıyan 3 otobüsün 
birbirine çarpması 
sonucu 10 kişi 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
maçın ardından 
konvoy halinde 
Atatürk Stadı’ndan 
ayrılan Galatasaray 
taraftarlarını 
taşıyan 3 otobüse, 
stat yakınındaki 
Çekirge Caddesi'nin 
her iki tarafından 
kimi Bursasporlu 
taraftarlarca 
taş atıldı. Atılan 
taşlarla camları 
kırılan otobüsler 
birbirine çarptı. 
Kazanın hemen 
ardından 
otobüslerden inen 
GalatasaraylI 
taraftarlar kimi 
işyeri ve araçların 
camlarını kırdı.
Kaza nedeniyle 
çeşitli yerlerinden 
yaralanan

ASGD Futbol Turnuvası başlıyor
| Anadolu Spor 
Gazetecileri Derneği 
(ASGD) Bursa Şubesi 
ile Osmangazi Bele 
diyespor Kulübü'nün 
bu yıl 3.'sünü düzen
lediği dörtlü futbol 
turnuvası, Merinos 
Stadı’nda 21-23 . 
Ağustos tarihlerinde 
gerçekl»' »irilecek. 
Tarihi iv, |,nos 
Tren İstasyonu'nda 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, ASGD 
Başkanı Orhan 
Güney ve turnuvaya 
katılacak takımların 
idari temsilcilerinin 
katıldığı toplantıda 
turnuvayla ilgili 
bilgiler verildi. 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, 4 takımının 
katılacağı turnuvanın 
kent için çok güzel 
olacağını belirterek,

Galatasaray 
taraftarlarından 
7'sinin tedavileri, 
olay yerine gelen 
112 acil servis 
ekiplerince ayakta 
yapılırken, 3'ü 
Bursa Devlet 
Haştanesi'ne 
kaldırıldı.
Olay yerine gelen 
çok sayıda çevik 
kuvvet ekibi, 
GalatasaraylI 
taraftarları sakin-

"Bu tür aktiviteleri 
yerel yönetimleç^ 
olarak destekliyoruz. 
Bursaspor'un kentin 
gözbebeği olduğunu 
biliyoruz. Bursamız 
bir dünya şehri ve 
marka kent olmasını 
istiyoruz. Bunu 
gerçekleştirmek 
için de biz kent 
dinamikleri olarak 
aktif olmalıyız. 
Sporun içinde 

"olmalıyız ve destek 
vermeliyiz. Bunu 
turnuva ayrıca 
TFF 3. Lig takım
larının kendilerini 
göstermesi için 
fırsa» olacağına 
inanıp orum" dedi. 
Toplantıda konuşan 
Bursa ASGD 
Başkanı Orhan 
Güney ise, turnu
vanın Bursa'da 
bir marka olduğunu 
belirterek, Osman

(eştirmeye çalışırken, 
bölgedeki Bursaspor 
taraftarlarını da 
uzaklaştırdı.
Kaza ve meydana 
gelen taşkınlık 
olayları nedeniyle 
Çekirge Caddesi 
araç trafiğine 
kapatıldı. 
Caddenin, kaza 
yapan otobüslerin 
kaldırılmasının 
ardından trafiğe 
açılacağı bildirildi 

gazi Belediyesi'ne 
sağladığı destekten 
dolayı teşekkür 
etti. Oyak Renault, 
Nilüfer Belediyespor, 
Orhangazispor 
ve Bursa 
Merinosspor'un 
katılacağı belirtilen 
turnuva 21,-23 
Ağustos tarihlerinde 
Merinos Stadı'nda 
yapılacak. Bugün 
başlayacak 
turnuvada Nilüfer 
Belediyespor ile 
Orhangazispor, 
Oyak Renault ile 
Bursa Merinosspor 
karşılaşacak.
23 Ağustos tarihinde 
ise final maçı 
ve üçüncülük- 
dördüncülük 
maçının oynanacağı 
bildirildi.
Turnuva maçlarının 
biletlerinin 1 YTL 
olacağı belirtildi.

Ispanya'da 3-16 
Eylül tarihleri. 
arasında yapılacak 
Avrupa Basketbol 
Şampiyonası 
finalleri öncesinde 
A Milli Takım için 
son sınav niteliğini 
taşıyan "Efes 
Pilsen World Cup 
6", 22-26 Ağustos 
tarihleri arasında 
İzmir Halkapınar 
Spor Salonu'nda 
yapılacak.
İzmirli basketbolse 
verler, Çin, Sırbistan, 
Hırvatistan, Polonya 
ve Letonya milli 
takımlarının 
katılacağı turnuvada 
basketbola 
doyacak.
Turnuva, "12 Dev 
Adam" için Avrupa 
Şampiyonası öncesi 
son sınav niteliğini 
taşıyor.
EFes Pilsen World

Serdar Kurtuluş A Milli Takımında
Milli Takımlar 
Teknik Direktörü

I Fatih Terim, 
| Fenerbahçe'nin 
I Gaziantepspor ile 
oynadığı lig maçında 
sakatlanan Mehmet 
Aurelio'yu kadrodan 
çıkarttıklarını, bu 
oyuncunun yerine 
Beşiktaşlı Serdar 
Kurtuluş'u A Milli 
Takım'a aldıklarını 
söyledi.
Terini, Romanya 
ile oynayacakları 
hazırlık maçına 
kısa bir süre 
olduğunu belirterek, 
"Aurelio’yu istesek 
oynatabilirdik. Ancak 
riske girmemek için 
bu oyuncuyu 
kulübüne gönderip, 
yerine Ümit Milli 
Takım'da bulunan 
Serdar Kurtuluş'u 
A Milli’ Takım'a 
çağırdık" dedi.
Milli Takım Doktoru

Bursaspor’da Osman Çelik krizi

Cup Bir Dünya 
Markası 
Türkiye Basketbol 
Federasyonu Başkanı 
Turgay Demirel, 
Türkiye Basketbol 
Federasyonu’nun 
resmi internet 
sitesinde yaptığı 
açıklamada, Efes 
Pilsen World Cup 
6 organizasyonuna, 
federasyonun 
uluslararası

Cengiz Dinç ise 
Gaziantepspor 
maçında sağ ayak 
bileğine aldığı 
darbeye bağlı 
olarak şişme 
meydana gelen 
Aurelio'nun

. şikayetlerininhenüz 
geçmediğini belir
tirken, "İbrahim 
Toraman'ın sol 

arenadaki 
saygınlığını ve 
etkinliğini 
en güzel şekilde 
gözler önüne 
sermesi ve her 
yıl Avrupa'nın en 
önde gelen milli 
takımlarını Türkiye'de 
bir araya getirmesi 
bakımından çok 
önem verdiklerini 
söyledi.

uyluk adalesinde 
darbe neticesinde 
ezilme ve ödem 
mevcut.
Rüştü'hun hafif 
gribal enfeksiyonu 
var. Hakan 
Şükür'ün de hafif 
bir-bel ağrısı var. 
Bu Oyuncuların 
tedavileri sürüyor" 
diye konuştu.

GEMÜK SİNEMA GÜN1ÎĞÜ
VEKÜS SİINEMASI

Filmin Adı 
TRANSFOMERS 
ÖLÜM TOHUMLARI

(Rezervasyon Tel : 513 33 21) 
Seanslar
14.00- 16.00
12.00 - 14.15- 16.15

। ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bursaspor Başkanı 
Ali Karasu, 2. 
Başkan ve Basın 
Sözcüsü Qsman 
Çelik ile çalışmak 
istemediğini 
açıkladı.
Cihan Muhabirine 
açıklamalarda 
bulunan Bursaspor 
Başkanı Karasu, 
Bursaspor 2.
Başkanı ve Basıp 
Sözcüsü Osman

Çelik ile çalışmak 
istemediğini söyle
di. Karasu, Çelik'in 
yönetim kurulu 
üyeliğine devam 
edebileceğini 
ancak 2. başkanlık 
ve basın sözcülüğü 
görevinden 
alınması için yöne
tim kurulunu 
olağanüstü toplan
tıya çağırdığını 
kaydetti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Zinde ve enerjik olmanın ipuçları
Çoık sayıda insan 
yaşam kalitesini düşü 
ren ve çalışma haya 
tıniönemli ölçüde 
etkileyen yorgunluk 
veunutkanhktan 
şikayetçi. Kronik 
yorgünluk ve hafıza 
zayıflığının beslenme, 
yaşam ve spor biçi 
miyle ilişkili olduğu 
nu söyleyen Taylight 
Sağlık Merkezi’nden 
Diyetisyen Berrin 
Yiğit, daha zinde ve 
enerjik olmanın 
ipuçlarını veriyor. 
İDEAL KİLONUZA 
ULAŞIN 
Her ekstra kilo kaslar 
ve eklemler için 
ekstra yük bindirmek
te ve bu zamanla 
vücudun kendini 
bitkin hissetmesine 
neden olup, günlük 
hareketlerde dahi 
sakatlanma riskleri 
nin artmasına neden 
olabilmektedir. Bu 
nun için ideal kiloya 
inmek ancak bunu 
yaparken çok kalori 
kısıtlaması yapılan 
diyetlerle vücudu 
enerjisiz bırakmamak 
gerekir. Uzman eşli 
ğinde yeterli enerji ve 
besin öğeleri ahmını 
kıstas almalısınız. 
DOKTORUNUZA 
DANIŞARAK VİTAMİN 
DESTEĞİ ALIN 
Vücudun aldığı 
besinleri enerjiye 
dönüştürebilmesi için

enzimatik reaksiyon
ları düzenli sürdür 
mesi bunun için de 
vitamin ve mineralleri 
yeterli alması gerek
lidir. Bunun için 
yeterli dengeli bes 
lenmek gerekir, günü 
müzde besinlerin 
erozyana uğraması, 
yoğun çalışma saat
leri içinde hızlıca, 
besin değeri düşük 
yemeklerle beslen
mek, vitamin ve min
eral ihtiyaçlarının 
karşılanmamasına 
neden olabilir. Bunun 
için doktorunuza 
danışarak sizin için 
en uygun desteği 
alabilirsiniz.
YEMEKLERİNİZİ 
BAHARATLARLA 
SÜSLEYİN
Yapılan çalışmalarda 
yemeklere, yoğurda, 
söğüş sebzelere öze
tle ekleyebileceğiniz 
her yemeğe ilave 
edilecek baharatların 
vücudu hızlandıran 

ve yağ yakımını artı 
ran etkileri gözlenmiş 
tir. American Journal 
of Clinical Nutrition 
dergisinin 2006 Tem 
muz sayısında yayın
lanan bir çalışmaya 
göre, kırmızı biber 
eklenmiş diyetle 
beslenenlerin yemek 
sonrası insulin 
seviyelerindeki ani 
yükselişleri 
engellediğini, bunun 
da kan şekeri denge
si ve indirek yağ 
yakımı üzerine etkili 
olabiliyor.
PLANLI OLUN 
Yatağa yattığınızda o 
gününüzü değer
lendirin, yarınınızı 
planlayın. Böylece 
ara atıştırmaları için 
yanınıza gerekli 
besinleri hazırlama 
olanağınız olacaktık 
Aksi takdirde o acil 
açlık sinyallerinde 
zararlı kaçamaklar 
yapmanız an 
meselesi.

CAYDIRICI 
BİLGİLER 
EDİNİN 
Mesela yediğinizi 
yakmak için ne 
kadar spor 
yapmanız gerektiğini 
bilin. Yemek 
siparişi veriyorsunuz, 
seçtiğiniz yemeğin 
kalori değerini 
gördünüz bu rakam
lar sizin için pek de 
caydırıcı olmadı peki 
ya biri size o yiye
ceğinizi yakmak için 
4 saat koşmanız 
gerektiğini söylerse! 
Ya da ortalama yarım 
kilo yağ yakmak için 
14 saat yürümeniz 
gerektiğini bilseniz, 
her kaşıkta bir kez 
daha düşünmez 
misiniz?
AĞIRLIĞI 
SEBZELERE 
VERİN 
Makarna, pilav, 
ızgaralar, pizza... 
Yemek tipiniz ne olur
sa olsun yoğun sos 
lar, etler yerine ince 
kıyılmış sote sebzeler 
ekleyerek hafif ve 
çok lezzetli mönüler 
oluşturabilirsiniz. 
Kıymalı peynirli bir 
makarna hazırlamak 
yerine sadece sebze 
harmanı ile domates 
soslu bol baharatlı 
bir makarna ile 300’e 
yakın kalori kısıtla
ması sağlamış ola
bilirsiniz.

Ayı üzümünün 
sayısız faydası var

Türkiye'de Doğu 
Karadeniz yöresinde 
yetişen ayı 
üzümünün sağlık 
açısından bir çok 
faydası bulunuyor. 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Orman Fakültesi 
Orman Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. 
Lokman Altun, 
yaptığı açıklamada, 
ayı üzümünün 
özellikle Trabzon, 
Artvin, Rize, 
Giresun, Ordu, 
Samsun ve Sinop 
yöresinde yetiştiğini 
belirterek, 
"Meyveleri 1.5-2 
gram ağırlığında 
olan ayı üzümü nün 
meyve rengi mavi- 
siyah, meyve 
kabukları yumuşak, 
çekirdeği ise 
azdır" dedi. 
Genelde rakımı 
yüksek dağ ve 
yaylalarda yabani ? 
formları bulunan 
ayı üzümünün yöre 
halkı tarafından taze 
olarak reçel ya da 
pekmez yapılarak 
tüketildiğini ifade 
eden Altun, 
"İstatistiklere göre 
dünyada 47 bin 
889 hektar alanda

240 bin ton ayı 
üzümü üretilmekte
dir. Bu üretim içinde 
ilk sırayı ABD 
alırken onu Kanada, 
Polonya, Ukrayna ve 
Hollanda takip 
etmektedir" 
diye konuştu. 
Doğal Antibiyotik 
Altun, ayı üzümünün 
insan sağlığı ve 
beslenmesi için 
çok büyük öneme 
sahip olduğuna 
dikkati çekerek, 
şunları söyledi: 
"Araştırmalara 
göre 100 gram 
yenilebilir ayı 
üzümünün yüzde 
83'ünün su, yüzde 
0.7'sinin protein, 
yüzde 0.5'inin yağ, 
yüzde 15'inin kar
bonhidrat, yüzde 
1.5'inin ise lif olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca 
yaprak ve kuru, 
meyvelerinden 
yapılan çay, ishal 
giderici özelliği taşı
maktadır. Ayı üzümü 
idrar yolu enfeksi 
yonlarında antıbı 
yotik etkisi göster
mektedir. Kansere 
karşı koruyan enzim
leri aktivite eden ayı 
üzümü, anti-kansero- 
jen ve anti-oksidan 
özelliğe sahiptir."

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

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. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
AskerpkŞb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 5İ3 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

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

Aygâz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagâz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 2432
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

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

NÖBETÇİ ECZANE
21 Ağustos 2007 Salı 
SEDA ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı No :13 
Tel: 513 70 68 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2833 

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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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 İle 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 İspatlar. Engel tanımaz " Başaracağım " der, başarır..

İ İM G İ
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

Deneyimli 
kadromuz ve 

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sizlere en yakın 
özel okuluz

Tel: 513 50 84
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 

web : www.aykentilkogretim.k1 Z.tr

Gok gürültülü sağanak yağış umudu
Türkiye'de, kuraklık 
nedeniyle barajların 
suyu çekilirken bu 
hafta başta Orta ve 
Doğu Karadeniz ile iç 
ve Doğu Anadolu 
illerinde gök 
gürültülü sağanak 
yağış beklentisi 
sevindirici bulundu. 
Meteoroloji'den 
alınan bilgilere 
göre; 24 Ağustos'ta 
Sinop, 22, 23, 24 
ve 25 Ağustos'ta 
Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, 
Rize, Artvin, 
Ardahan, Kars 
illerinde gök 
gürültülü sağanak 
yağış beklentisi 
var.
Yine tahminlere göre; 
Cumartesi gününe 
kadar h ik gün
lerde a yurültülü 
sağanak yağışa 
maruz kalacak diğer

illerin isimleri şöyle: 
"Gümüşhane, 
Bayburt, Erzurum, 
Sivas, Iğdnr, 
Van, Erzincan, 
Tunceli, Ağrı, 
Yozgat, Çorum, 
Amasya, Tokat, 
Kayseri, Malatya, 
Kahramanmaraş,

Nevşehir, 
Niğde." 
Ülkenin güneydoğu, 
güney ve batı 
illerinin ise yine 
hafta boyunca 
yüksek sıcaklığa 
maruz kalacak 
olması ise 
üzüntüyle karşılandı.

En kötü filmler listesine| 
3 Türk filmi de girdi

internet şirketi 
AOL bugüne kadar 
yapılan en kötü 
kopya filmleri 
belirledi.
Top 10'da Hint ve 
Japon filmlerinin 
yanı sıra üç de 
Türk yapımı yer 
alıyor.
En kötü filmler 
arasında "Dünyayı 
Kurtaran Adam", 
"Turist Ömer 
Uzayda"ve 
"Sinderella Kül 
Kedisi" adlı üç 
Türk filmi bulunuyor 
Günde milyonlarca 
kişi tarafından 
ziyaret edilen 
şirketin sitesinde 
özellikle "Uzay 
Yolu'nun (Star Trek) 
Türkçe versiyonu" 
yorumu yapılarak 
Sadri Alışı k'ın 
başrolde oynadığı

KM T KA1AKU12

"Turist Ömer 
Uzayda" filminden 
uzun bir sahne 
gösteriliyor. Burada 
Mr. Spock tiplemesi
ni canlandıran 
Türk oyuncuya 
dikkat çekilerek 
"Bu da Türk Mr.

Spock" deniliyor. 
En ucuz ve en 
komik filmler 
arasında ayrıca 
Süperman ve 
James Bond 
filmlerinin Hint 
versiyonu da 
bulunuyor.

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZ GELDİ
GÖRMEDEN KflRfîR VERMEYİN

'4

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
İMSAKİYELER EN UYGUN 

FİYATLARLA ...

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Atak Aralığı No: 3IB GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Far: (0.224) 513 35 95

http://www.aykentilkogretim.k1


✓MICIR ÇEŞİTLERİ
1 NUMARA ■ 2 NUMARA ■ JNUMARA

TAAHHÜT TIC. ITD. ŞTİ. Z™J0KJcu mmsİ
Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı V UULUU lYIHLItlYI£31
Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik/BURSA __ ■Kp ™; ISIUit% TESİSİMİZ © SAAT AÇIKTIR

GEMLİK’İN İLK GÜNLOKŞİjrASİ GAZETESİ
22 Ağustos 2007 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

REYHANLAR OTOMOTİV 
TERFİK MÜŞAVİRLİĞİ R.Ş.

TÜM GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE GİRMİŞTİR, 

İbrahim Akıt Cad.
Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

TEL: 0.224 513 33 49 
FAX: 0.224 513 33 50

Müteahitliğini Göçay İnşaat’ın üstlendiği yapı yılbaşına kadar tamamlanacak

Umıifbey Köprülü Kavşak yapımı tosladı
V 2004 yılında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafın
dan projelendirilmesine karşın bir türlü yapımı için bütçe
sine ödenek konmayan Umurbey Köprülü Kavşağının 
yapımının geciktirilmesini AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, 
“Bazı aileler Gemlik’in önünü kesiyor” diye açıklamıştı. 
Gemlik’in ilçe girişi sorununu çözecek olan kavşağın 
yapım çalışmalarına dün Göçay İnşaat A.Ş. tarafından baş
landı. Köprünün yapılacağı alanda “ifraz” ve “telkin” çalış
maları tamamlanırken, kavşak yapımının 3-4 ay içinde biti 
rileceği bildirildi. Köprülü Kavşak inşaatının bitiminde il 
çeye giriş bu yoldan sağlanacak. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Köprülü kavşak
• Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 4.5 yıllık 
iktidarında Gemlik için alınan en önemli ka 
radardan biri Umurbey Köprülü Kavşağı’dır.

2004 yılında Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü’nce projelendirilen, ihale için büt 
çesine ödenek konması beklenirken, yaklaşık 
üç yıl bekletilen bir proje bu.

Karayolları bu projeye neden gerek gördü.
Gemlik’e giriş ve çıkışın yapıldığı Dörtyol 

Kavşağı’nda meydana gelen kazaları azalt
mak için. Devamı sayfa 5'de

GOOD^YEAH
BİZE UĞRAMADAN 

4X4'ÜNÜZE 
LASTİK ALMAYIN.

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

Atık pilleri çöpe atmayın
Bursa Büyükşehir Belediyesi kampanyada hedefe ulaştı. 4’de

Zeytinde 
‘Alarm’

Komisyonu
Zeytin üreticisinin 
sorunlarının tespiti 
ve konunun hükü 
mete sunumu için, 
ziraat odaları ve 
tarım satış koope 
ratiflerinin başkan- 
larından oluşan bir 
komisyon kuruldu. 
Komisyonda Gemlik 
Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik, Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Başkanı 
İbrahim Aksoy’da 
yer aldı. Sayfa 3’de [

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

Bir Fas öyküsü
Cumhurbaşkanımız seçiliyor..
Sular bulanık.. Bu gidişle daha da bulanacak..
Göstergeler teyit ediyor..
Başbakan "Gül benim cumhurbaşkanım değil" diyen 

Bekir Coşkun'a "Beğenmiyorsan T.C.Vatandaşlığından çıkar 
sın" diyerek haddini bildirdi..

Yani şöyle diyor Başbakan Bekir Coşkun'un şahsında 
muhalefet eden yurttaşlara..

"Ya kabul edersiniz ya da tepkedensiniz.."
22 Temmuz seçimlerinde seçmenin yüzde 46'sının oyuyla 

iktidarı elde eden AKP ’nin görüşü bu..
Hiçbir zaman geç değildir diyerek bir Fas öyküsü anım

satalım size..
Algılayabilirsek ne ala.. Algılayamazsak da vay halimize..
Fransa'nın en önemli gazetesi "Le Monde", 18 Mayıs'ta 

uzun bir Fas röportajı yayınlanmıştı. Başlığı: "Hicab Fas'ın 
üstünü örtüyor". Hicab, dedikleri başörtüsünün ya da türba 
nın bir başka versiyonu.

Gazete, mümkün olduğunca çok okunması için röportajı 
üç gün internet sitesinde tuttu. Amacına da ulaştı; en çok 
"tık"lanan ve okurdan en çok mesaj alan yazılar listesinin 
başına yerleşti.

Türk basınında birkaç gazete o röportajdan yapılmış 
haberlere yer vermekle yetindi. Oysa "Le Monde"un Fas'tan 
aktardıkları daha fazla ilgiyi hak ediyor.-

Buyurun size geniş bir alıntı:
"Bir sessiz devrim bu. İslam'ın rengi olan bir yeşil 

devrim. Bir orta öğrenim kuruntunda Fransızca öğretmeni 
olan Sukayna 'Ülkemi artık tanıyamıyorum' diyor.

Sukayna 20 yıl önce okulunda göreve başladığında, 
sadece bir öğretmenin başinı örttüğünü hatırlıyor. Bugün ise 
tam tersi: Onun dışında tüm kadın öğretmenler ve tüm kız 
öğrenciler kapalı. Sonunda Sukayna'nın sinirleri boşaldı, 
depresyona girdi, görevi bıraktı.

Hiçbir zaman dincilerin doğrudan saldırısına hedef 
olmadığını söylüyor. Sadece küçük damlaların gün geçtikçe 
birikmesi. Kısa kollu, dudakları rujlu ve sadece ayak bilek
lerini gösteren etekle okula gittiğinde örtülü meslektaşlarının 
dokundurmaları: 'Güne haram şeylerle başlanması ne kadar 
kötü' gibi. Ya da dolabına üç kez pembe türban bırakılması 
gibi. 'Cebinize bir çakıltaşı konuyor. Çakıltaşının ağırlığı nedir 
ki. Sonra birgün öyle ağırlaşıyor ki o çakıltaşı, taşlamıyor
sunuz' diyor.

Fas'ın Fransızca yayınlanan dergisi 'Tel Quel' 11 Mart'ta 
Kazablunka Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki bir 
olayı aktardı. Okulun başı açık son 5 kadın öğretmeninin 
posta kutularına örtünmeleri uyarısı yapılan mesajlar 
bırakılmıştı. Derginin yazı işleri müdürü 'Fas'ta ilk kez böyle 
şeyler oluyor' diye konuşuyor.

Dahası artık sadece kadınlar değil, erkekler de hedef 
I alınıyor.

Örneğin düzenlediği kültürel faaliyetler İslami bulun
madığı için duvarlara karalanan yazılarda kafirlikle, dinsizlik
le suçlanan El-Cedidi lisesi öğretmeni gibi. 'Çok acı çekiyor' 
diyorlar •• -Man, 'Öğrencileri artık ona kuşkuyla bakıyor, 
eskisi gıc ygı göstermiyorlar.'

Herşey sessiz oldu. Düşünceler de, elbiseler de usul usul 
değişti. Hiçbir tartışma, miting ya da çatışma yaşanmadan.

Geçen yıl önce Rabat Üniversitesi' nde son sınıfta oku
makta olan bir kız öğrenci şöyle diyordu: "Ben fakülteye 
girdiğimde sadece 2 türbanlı vardı. Bir ay sonra 4'e çıktı. 
Onu izleyen ay 8'e... Herkes birine çengel atmakla görevliydi. 
Sonra çengel atan da başka birine. Bugün görüyorsunuz; 
okulun dörtte üçü kapalı."

Oysa 5-6 yıl önce böyle değildi. Alın size Fransız 
"L'Humanite" gazetesinin 20 Mart 2000 tarihinde yayınladığı 
Rabat çıkışlı Fas izlenimlerinden birkaç cümle:

"Rabat ve Kazablanka sokaklarında ,ok ama çok az tür
banlı görebilirsiniz. Öğrencisinden öğretmenine, memurun
dan işçisine kadar kadınların ezici çoğunluğu modern giy
imliler."

"Le Monde"un gözlemiyle bitirelim: "İslamcılık derin ve 
kalıcı olarak Fas'a el koyuyor."

Siz, sizi ellerinde sopalarla döve döve mi türbana soka
caklar sanıyordunuz!

Hala daha, gerçekleri göremeyen safdil garibanlar, 
"Amma da büyüttünüz bu türban konusunu! Bırakın insanlar 
istedikleri gibi giyinsinler. Bu bir inanç özgürlüğü mesele
sidir" deyip duruyorlar. Ben de türban sorununun aslında bir 
kadın hakları konusu olduğunu söyleyip duruyorum ama ■ 
onların düşündüklerinin tam tersi yönden.

Gazeteci İsmet Berkan'ın kelimeleri ile, muhtemel bir 
cumhurbaşkanının eşinin başının açık veya kapalı olmasının 
Türkiye'de ciddi siyasi gerilime neden olması’ o kadar şaşıla
cak bir şey mi acaba? Berkan'ın Amerikalı arkadaşının 
söylediği gibi: Bir de tersinden bakın, türban Çankaya'ya 
girdikten sonra acaba türbansızlar Çankaya'ya girebilecek 
mi?’

Böyle tersinden bakamayacak kadar yeteneksiz veya 
zaten önyargılı olanlara sormak gerek: Türkiye'de türbanın 
"kazanmasının" türbansızların sıfırlanması anlamına gele
ceğini göremiyor musunuz? ............. •

"Hayır Türkiye hiçbir zaman Iran olmaz! demeyin bana. 
Türbansızların sıfırlanmasında hiç de öyle (İran'da olduğu 
gibi) sopaya filan gerek olmayacağını hala algılayamıyor- 
san z, buyurun size "Bir Fas öyküsü . Bu oyku de sızı ürpert- 
miyorsa (uyandırmıyorsa), artık söylenecek bir şey kalmadı.

İstiklal Caddesine yakışmıyor 
İlçemizin en işlek 
caddelerinden 
biri olan İstiklal 
Caddesi’nde 
açılan asfaltın onarıl* 
maması tepkilere 
neden oluyor.
Geçtiğimiz hafta 
yeraltı şebekesinde 
bir kazı nedeniyle 
asfaltı bozulan 
yolun kapatılmadan 
bırakılması çirkin bir 
görüntü sergilerken, 
bozuk yere giren araç 
lar çukurdan çıkarken 
zorlanıyorlar. 
İlçenin en önemli ana 
caddesinde basit bir 
asfaltın tamamlanma
ması araç sürücü
lerinin ve vatan
daşların şikayetlerine 
neden oluyor.

iYol üstünde
Yaz mevsiminin başlamasıyla 
ilçenin en işlek caddelerinde 
devam eden sebze ve meyve 
satışı yapanlara önceki gün 
bir yenisi daha eklendi. 
Köyünden getirdiği şeftalilen 
Fırın Sokak başına indiren üretici, 
hiçbir şey yokmuş gibLgûn boyu 
şeftalilerini satarken, araçların ve 
kullanımına açık olan yolu da 
işgal etmekten kaçınmadı. 
Belediye zabıta ekipleri ve trafik 
görevlileri ise ilçemizde her gün ya 
şanan bu duruma ses çıkartmıyor.

SATILIK-KİRALIK LÜK DAİRELER JIB İŞYERLERİ 
:'<ı J GAYRİMENKULMNIŞMMILIKve DEĞERLEMEHEMETLERIVERIUR 

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri 
yf Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri 
v< Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4+1 düolex 
daire ve işyeri seçenekleri

www.baytasinsaat.com 
Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

İKİNCİ EL DAİRELER
SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 

Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140. m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmanımda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,15'0 m2

SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2

SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde,
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2

KİRALIK Dairej Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı > 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
Y KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde; Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2

KİRALIK İşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz mahzara!’, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Kuraklık nedeniyle kara günleri bekleyen zeytinci için çözüm arayışları sürüyo

"Zeytinde “Alarm” Komisyonu Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/b!og/özcan vural

YazıYORUM

Kuraklık nedeniyle 
bu yıl daha zor gün
ler geçirecek olan 
zeytin üreticisinin 
sorunlarının 
tespiti ve konunun 
hükümete sunumu 
için, ziraat odaları 
ve tarım satış 
kooperatiflerinin 
başkanlarından 
oluşan bir 
komisyon kuruldu. 
Marmarabirlik'te 
Refi Taviloğlu 
başkanlığında 
yapılan toplantıda, 
kuraklık nedeniyle 
bu yıl zeytin 
ürününde, hem 
kalite hem de 
miktar yönünden 
kayıp yaşanacağı, 
mağduriyetin ancak 
devletin prim 
desteğiyle giderile 
bileceği belirtildi. 
Kuraklık nedeniyle 
kara günler bekleyen 
zeytinci için çözüm 
arayışları sürüyor. 
Marmarabirlik'te 
düzenlenen ve 
bölgedeki tüm ziraat 
odaları ile tarım 
satış kooperatifi 
baştanlarının 
katıldığı toplantıda 
"Marmara Bölgesi 
zeytinciliğinin 
sorunlarını tespit ve 
hükümet nezdinde 
takdim ve takip 
komisyonu" kuruldu. 
Marmarabirlik'in 
Başköy Tesisleri'nde 
düzenlenen toplan
tıya, birlik sorumlu
luk alanındaki ziraat 
odaları ile tarım satış 
kooperatiflerinin baş 
kan ve yöneticileri 
katıldı. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi Taviloğ 
lu başkanlığında 
yapılan toplantının 
gündemi, kuraklık 
nedeniyle zeytin 
üreticisi için 
alınacak önlemlerdi.
Toplantının

ardından açıklama 
yapan Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu, bu yılkı 
zeytin rekoltesinin 
kuraklık nedeniyle 
çok ciddi şekilde, 
hem kalite, hem 
de miktar yönünden 
kayba uğradığının 
görüldüğünü 
söyledi.
Taviloğlu, "Özellikle 
orta ve ince kalib 
rajdaki zeytinlerin, 
rekoltenin tamamının 
yaklaşık yüzde 
80'ini oluşturacak 
derecede yoğun 
olduğu görülüyor. 
Piyasa şartları 
ile değerlen
dirildiğinde bu 
miktardaki zeytinin, 
maliyetini dahi 
kurtaramayacağı 
bir gerçektir. Bu 
nedenle özellikle 
310-410 dane arasını 
kapsayan, aslında 
sofralık vasfında 
olan ancak arz fazlası 
nedeniyle fiyatta 
sofralık seviyesine 
ulaşamayan bu 
zeytinlerin primle 
desteklenerek 
üreticinin mağ
duriyetinin önlen
mesi gerekiyor. 
Ziraat odalarının 
başkanlarıyla bu 
konuyu değer

lendirdik" dedi.
PRİM 
OLMADAN 
ASLA
Refi Taviloğlu, 
toplantıda, devlet 
tarafından uygu
lanacak prim sistemi 
hayata geçirilmeden, 
zeytin üreticisinin 
mağduriyetin önlen
mesinin mümkün 
olmadığı, bu 
konudaki veri ve 
gerçeklerin hükümet 
nezdinde yankı 
bulabilmesi için bir 
komisyon kurularak 
derhal faaliyete 
geçmesine karar 
verildiğini bildirdi. 
Marmarabirlik Baş 
kanı Taviloğlu, birlik 
olarak zeytin üreti
cisinin mağduriye 
tinin önlenmesi 
konusunda üzerler
ine düşeni yapacak
larını, bu konuda tüm 
olanakları seferber 
edeceklerini de 
söyledi.
"Marmara Bölgesi 
zeytinciliğinin 
sorunlarını tespit ve 
hükümet nezdinde 
takdim ve takip 
komisyonu"nun 
başkanlığına da 
Marmarabirlik 
Genel Müdürü 
İsmail Muzaffer 
Eren getirildi. 
Komisyonda

İznik Ziraat Odası 
Başkanı Vahit 
Mutlu, Mudanya 
Ziraat Odası Başkanı 
Raif Döner, 
Orhangazi Ziraat 
Odası Başkanı 
Cevdet Altun, 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, Marmara 
Adası Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Başkanı Haşan 
Organ, Mudanya 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Başkanı 
İbrahim Başaran, 
Orhangazi Zeytin 
Tarım Satış Koope 
ratifi Başkanı Remzi 
Bayram ve üretici 
temsilcisi olarak 
Ahmet Kaynak 
yer aldı.
Komisyon ilk 
toplantısını 27 
Ağustos 2007 
Pazartesi günü 
yapacak. 
Bu arada, 
toplantının 
ardından ziraat 
odası başkan ve 
yöneticileriyle, 
tarım satış 
kooperatiflerinin 
yöneticileri, 
Marmarabirlik 
Entegre 
Tesisleri'ni gezdi.

Ayıp ki ayıp....
Cumhuriyet Halk Partisi ilk firesini 

verdi...
CHP Manisa Milletvekili ve eski TBMM 

İdare Amiri
Erdoğan Yetenç partisinden istifa etti!
Peki; neydi bu kadar “erken istifa”nın 

gerekçesi?
Ne olmuştu da yıllarını CHP çatısı altın

da geçirmiş, daha üç hafta öncesine kadar 
dükkan dükkan dolaşıp bu partiye oy iste 
miş, üstelik “Deniz Bey”e hayli yakın dura
bilmeyi başarmış bu “vekil" partisinden 
ayrılmak durumunda kalmıştı?

Siyasi anlayışı mı farklılaşmıştı?
Hayır...

Yoksa partinin yönetim kadrosuyla 
doku uyuşmazlığı mı yaşamıştı?

Bu soruların yanıtı keşke “Evet” olsay
dı...

Ama ne yazık ki “Hayır!” Hayır..
Anasından Meclis İdare Amiri olarak 

doğdu ya; tek sorun, CHP’nin yeni mil
letvekillerinin bu beyefendiyi bilmem 
kaçıncı kez aynı göreve seçmemesi...

Bu yüzden de “düz vekiller”den farklı 
olarak kullandığı makam arabasını, büyük 
makam odasını, ekstradan iki sekreterini, 
odacısını ve şoförünü kaybetmesi!

Sözüm ona “sosyal demokrat” bir mil
letvekilinin demokrasi anlayışına bakar 
mısınız? Acınacak durum !...

Bu görev için kendisiyle birlikte 
Milletvekili Ahmet Küçük de aday olmuş.

Küçük’e 50, Yetenç’e 33 oy çıkmış.
“Demokrasi" gereği bu sonucu sineye 

çekmesi, kazananı kutlaması gerekmez 
mi? Siyasi terbiye budur..

Ama o tam tersini yapıyor ve “Madem 
siz beni İdam Amiri yapmıyörsunui, 9 

' zaman ben de partiyi terk ederim" diyor...
İyi de sormazlar mı adama, Ey Erdoğan 

Yetenç bey “ManisalIlar, sana mı oy verdi, 
CHP’ye mi” diye...

Seçime bağımsız olarak girseydin; 
seçilme şansın olur muydu?

Bu istifayla seçmenlere ihanet etmiş 
olmuyor musun?

Bu sorular onlar için hiç kıymeti yok..
Bu soruların hiçbiri önemli değil...
Önemli olan, büyük makam odası, 

ekstradan iki sekreter, odacı ve şoför!
“Ye kürküm ye “ Gariban halkımın 

parasını ye..
Saltanatı gitmiş adamın, devletin 

kesesinden “hava atma” olanağını kay
betmiş; istifa etmeyip de ne yapsın?

Bir ülkedeki siyasetin kalitesini, 
“siyaset çinin kalitesi” belirler...

Bizdeki kalite de bu! Ben ne diyelim...

KfiŞ€D€ BCKUIIKK VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

VSAATTE 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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/b!og/%25c3%25b6zcan
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Genel 
Sekreterliği Gençlik Konseyi üyeleri kampanyada hedefe ulaştı 

'Alıl pilleri çöpe atmayın'
BursalI engelliler Başkan

Şahin’den çalışmaları
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreterliği Gençlik 
Konseyi üyeleri, 
9 ay süren çalışma 
boyunca Bursa'nın 
her köşesine 
ulaşarak, vatan
daşlara atık 
pillerin zararları 
konusunda 
bilgiler verdi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreterliği Gençlik 
Konseyi'nin İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile düzen
lediği Birleşmiş 
Milletler Kalkınma 
Fonu (UNDP) tarafın
dan desteklenen 
'Atık Piller Çöp 
Değildir* bil
gilendirme kampa

nyasında hedefe 
ulaşıldı. Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, Kent 
Gönüllüleri Evleri ve 
Uludağ Üniversitesi 
ortaklığında kurulan 
gruplar tarafından 
Büyükşehir

Belediyesi sınırların
daki mahalle 
muhtarlıklarına 
ve çalışma 
dahilinde belirlenen 
15 okula atık pil 
kutularının 
yerleştirilerek, 
toplama sistemi 
oluşturulduğunu 
söyledi.

için destek istedi
Bursa'daki tüm 
engelli derneklerinin 
bir çatı altında 
toplanarak 
oluşturduğu 
Engelliler Birliği'nin 
yönetim kurulu 
üyeleri, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'i 
ziyaret etti. 
Engelliler Birliği 
Başkanı Recep 
Şahin, Büyükşehir 
Belediyesi'nin, 
kent içinde başta 
ulaşım olmak 
üzere her alandaki 
hizmetlerinin 
takdire şayan 
olduğunu söyledi. 
Hizmetlerin, 
engelliler 
düşünülerek 
tasarlanmasının 
ise Büyükşehir

Belediyesi'nin 
hassasiyetinin bir 
göstergesi olduğunu 
ifade eden Şahin, 
"Bursa'da müthiş 
bir engelli potan
siyeli var. Bu 
potansiyeli üretime 
dahil etmek ve 
dinamizmi harekete 
geçirmek için tüm 

engelli platformları 
olarak bir araya 
geldik. Bundan 
sonra çalış
malarımızı ve 
taleplerimizi tek 
çatı altında 
gerekli kurum ve 
kuruluşlara 
bildirip takibini 
yapacağız" dedi.

M Mafı, Muaftı Kızılhaç'ını tiilri ELEMAN ARANIYOR
Kızılay Bursa Şubesi, 
Bulgaristan Plovdiv 
Kızılhaç Şubesi ile 
işbirliği protokolü 
imzaladı. Protokol 
gereği Türk Kızılayı, 
Plovdiv Kızılhaç 
Şubesi'ne başta tıbbi 
laboratuar kurulması, 
evde hasta ve yaşlı 
bakî’- yitimleriyle 
afet o. -esi ve 
sonrası eğitim 
çalışmalarında 
destek verecek.
Türk Kızılayı Bursa 
Şube Başkanı 
İbrahim Dokunmazer 
ile Plovdiv Kızılhaç 
Şube Başkanı İvan 
Kuzmanov ile Şube 
Müdürü Tanya 
Gergieva arasında 
imzalanan poro- 
tokolle Kızılay ile 
Kızılhaç kardeş şube 
oldu. Protokol imza 
töreninde konuşan

Kızılay Bursa Şube 
Başkanı İbrahim 
Dokunmazer; 
"Arkadaşlarımız 
Bulgaristan'da gitti, 
çalışmalarda bulun
du. Sonra onları 
davet ettik ve 4 
gündür süren müzak
ereler sonrası bu 
protokolü imzalı 
yoruz. Bu bizim 
şube olarak 4. ulus
lararası kardeşlik 

protokolüdür. Bu 
imzalar kesinlikte 
kağıt üzerinde 
kalmayacak. Öncelik
le olarak Plovdiv 
Kızılhaç Şubesi'ne 
tıbbi laboratuar kurul 
ması, evde hasta ve 
yaşlı bakımı eğitim
lerini uygulamak, 
afet öncesi ve 
sonrası eğitimleri, 
yapısal olmayan 
tehlikelerin azaltıl

ması eğitimi, kültür 
paylaşımı kapsamın
da çeşitli projeler 
yazıp uygulayacağız. 
Bursa şubemizin 
gönüllük modülünü 
Plovdiv'e uygulamak, 
suda kurtarma eğiti
mi vermek gibi konu
larda destek verece 
ğiz. Tüm çalışmaları 
mız zora düşmüş 
insanlar içindir.
Daha çok çalışmamız 
lazım. Kızılay 17 
Ağustos'ta kötü bir 
sınav vermiştik. Artık 
kötü imajı siliyoruz. 
İnsanlık için daha 
çok çalışmalıyız. 
Biz şube çalışmala 
rında gönüllüğe 
önem veriyoruz. 
Şu anda birçok 
birimimizde gönüllü 
insanlar ücretsiz 
olarak hizmet 
vermektedir" dedi.

İşyerimizde çalışacak i
POMPÂCI ;

TEMİZLİK ELEMANI
MARKETTE ÇALIŞACAK I

TEZGAHTAR VE
KASİYER aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İMAN ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ internette 
ww.gemlikkorfezgazetesLcom

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfe Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Müteahitliğini Göçay İnşaatın üstlendiği yapı yılbaşına kadar tamamlanacak.

Umurbey Köprülü 
Kavşak yapımı başladı 
2004 yılında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından projelendirilme
sine karşın bir türlü yapımı için bütçesine ödenek konmayan Umurbey 
Köprülü Kavşağı’nın yapımının geciktirilmesini AKP İlçe Başkanı Enver

Şahin, “Bazı aileler Gemlik’in önünü kesiyor” diye açıklamıştı.
Köprülü Kavşak inşaatının bitiminde ilçeye giriş bu yoldan sağlanacak.

Karayolları 
14. Bölge Müdürlüğü 
tarafından 2004 
yılında proje
lendirilen, Gemlik’in 
ilçe girişi sorununu 
çözecek olan 
“Umurbey 
Köprülü Kavşağı”nın 
yapımına dün 
başlandı. 
İhalesi Küçük 
Sanayi Sitesi 
alt geçidi inşaatı 
yapımı ile birlikte 
gerçekleştirilen 
“Umurbey 
Köprülü Kavşağı” 
Göçay inşaat 
A.Ş. tarafından 
yapılıyor. 
KAZALAR BİTECEK 
Gemlik’ten 
Umurbey’e 
çıkarken ilk ram
padan Gemlik 
yönüne doğru 
yapılacak köprü 
ite araçlar 
tehlikesiz bir 
şekilde ilçeye 
girebilecekler. 
Göçay İnşaat, 
önceki gün köprülü 
kavşağın yapımı 
için inşaat ağır 
makinalarını 
bölgeye getirerek 
şantiyesini kurdu. 
Bugün ise çalış
malara başlandı. 
Yalova Yolu 
kenarında 
yapılacak köprünün 
ayaklarının 
konacağı yerlerin 
kazı çalışmaları 
başlatılırken, 
diğer yandan da 
Umurbey 
çıkışında köprünün 
geçeceği alanın 
düzeltilmesi 
çalışmaları 
yürütülüyor. 
Köprülü Kavşak 
İnşaatı yapımına 
başlamadan 
önce köprünün 
yapılacağı alanda 
“ifraz” ve 
“telkin” çalışmaları 
tamamlandı. 
TEDAŞ tarafından 

| köprünün

Güne Bakış
* Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotm;

Köprülü kavşak
Bu projeyi 2004 yılında AKP İlçe 

Başkanı Enver Şahin açıklamış ve "Sayın 
Bursa Milletvekilimiz Altan Karapaşaoğlu, 
2005 yılı bütçesine bu köprünün yapımı 
için ödenek koydurma sözü verdi." de 
mişti.

Ben de o günlerde yazdığım bir yazım
da, “Sayın Karapaşaoğlu Gemliklidir ama, 
Gemlik’e pek bir şey katamadı. Eğer bu pro 
jenin gerçekleşmesinde katkısı olursa, bu 
Köprüye ‘Karapaşaoğlu Köprüsü’ adının 
verilmesini öneriyorum.” demiştim.

2005 yılında ödenek çıkarılamadı.
2006 yılında da.
Ödenek, Gemlik Terminali yerinin köp 

rünün altından geçen yere plan değişikliği 
yapılarak getirilmesinden sonra kondu!

Büyükşehir tarafından yaptırılan 25 bin
lik Gemlik Nazım İmar Planlarının görü 
şülmesi sırasında bu yer ve yanındaki 
araziler kamulaştırtarak Terminal yeri 
olarak Büyükşehir Belediyesi’ne devredil
di.

Şimdi gecikmeyle Umurbey Köprülü 
Kavşağı yapılıyor.

Bu kavşağa ödenek konmaması üzerine 
AKP İlçe Başkanı gazetemize yaptığı bir 
açıklamada, "Gemlik’te bazı aileler, Gem 
lik’in önünü kesiyor” demişti.

Bunların kimler olduğu sonradan 
anlaşıldı.

Sonuç olarak Gemliklilerin beklediği 
Köprülü kavşak yapımı başladı.

Hayırlı olsun.
Göçay İnşaat büyük bir firma, işi bilen 

bir firma.
Kışa zamanda köprülü kavşağı bitirir..
Dörtyol girişine bir çeki düzen verilmesi 

gerekiyordu. Bunun zamanı çoktan geçti.
Yine de bu girişim önemli.
Dileğimiz biran önce bitirilip Gemlik 

insanının hizmetine sokulması, ■
Bu kavşağın kullanılmasından sonra 

Dörtyol Kavşağı’nın önemi kalmayacak.
Kazalar da inşallah sıfıra inecek.
Her gün daha da büyüyen ilçemize 

önemli bir hizmet getiriliyor.
Emeği geçenleri kutluyorum.

KRŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Sezer ^eda ziyaretlerine başladı
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezi'nden 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer, veda 
ziyaretlerine başladı. 
Sezer, Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Diyanet İşleri Başkan 
lığı ve Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı'na 
ziyarette bulundu. 
Cumhurbaşkanı Sezer, 
Türk Silahlı Kuvvetleri 
Rehabilitasyon ve 
Bakım Merkezi'ni 
ziyaret ederek, burada 
tedavi gören gazilere 
hitaben bir konuşma 
yaptı. Sezer, şunları 
söyledi:
"Şehitlerimiz ve gazi
lerimiz, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin son
suza kadar yaşaya
cağının, devletin tekil 
yapısının asla değiş 
meyeceğinin, ülkenin 
her karış toprağının 
kutsal bir emanet oldu 
ğunun, Türk Ulusu'nun 
bu uğurda hiçbir özve

riden kaçınmayacağı 
nın ölümsüz simgeleri 
olarak, gönüllerdeki 
saygın yerini almıştır. 
Türkiye'nin varlığını 
korumak, Cumhuri 
yet'in temel değerlerini 
ödünsüzce yaşatmak 
için yılmadan savaşım 
veren, yurdumuzu 
savunmak, bölünmez 
bütünlüğümüze sahip 
çıkmak için gerek
tiğinde şehit ve gazi 
olmayı büyük bir onur 
sayan sizler,

Ulusumuzun soylu 
kimliğinin en seçkin 
temsilcilerisiniz. Sizler, 
yüce Türk Ulusu'nun 
mensubu olmanın 
verdiği gurur ve 
güvenle, ülkemize 
büyük hizmetlerde 
bulundunuz, yurtsever 
çabalarınızla örnek 
oldunuz. Türk Ulusu, 
şehit ve gazilerini her 
zaman en yüce duygu
larla anımsamakta, 
sizlere sonsuz sevgi 
ve saygı duymaktadır."

Anadol; “Dayatmacı 
anlayışa teslim oldular1^

CHP Grup 
Başkanvekili Kemal 
Anadol, cumhur
başkanı seçiminde 
TBMM Genel Kuru 
luna katılan parti
lerin, "dayatmacı 
anlayışa teslim 
olduğunu" savundu. 
Anadol, CHP'nin, 
cumhurbaşkanı seçi
minde, baştan beri 
izlediği tavrı sürdür 
düğünü, tavrında 
tutarsızlık bulun
madığını söyledi. 
"CHP ile birlikte MHP, 
DTP ve DSP’nin 
seçimde Genel 
Kurula katılmasaydı 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
uzlaşma arayışına 
girmek zorunda 
kalırdı" diyen Anadol, 
"O zaman bütün par
tilerin uzlaştığı bir 
AKP'li cumhur
başkanı seçilecekti" 
görüşünü ifade etti. 
Anadol, bunun tam 
tersine, CHP dışında

ki partilerin Genel 
Kurula katıldığını ve 
cumhurbaşkanı 
adayı, AKP Kayseri 
Milletvekili Abdullah 
Gül'e, "Çanka ya 
yolunda yeşil ışık 
yaktığını" kaydetti. 
Kemal Anadol, 
CHP'nin Genel Kuru 
la katılmamasının 
eleştirildiğini anımsa
tarak, "Asıl eleşti 
rilmesi gereken bu"

diye konuştu. 
Anadol, Genel 
Kurula katılanların, 
dayatmacı anlayışa 
teslim olduğunu 
savundu.
CHP'nin seçimleri 
boykot etmediğini 
belirten Anadol, 
uzlaşarak cumhur
başkanı seçmenin 
yolunu sonuna 
kadar aradığını 
ifade etti.

Anayasa taslağı referansa sunulabilir Türk; ‘Tavrımız değişebilir’
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
AKP’nin hazırladığı 
yeni sivil Anayasa 
taslağını da 
gerekirse referandu
ma sunacaklarını 
açı'
Erdoğan, 1 Ekim’de 
yeni yasama yılına 
başlayacak olan 
Meclis'in en öncelikli 
gündem maddesinin 
Anayasa çalışması 
olacağını söyledi. 
Başbakan Erdoğan, 
AKP milletvekilleriyle 
yaptığı toplantıda 
partisinin yeni sivil 
Anayasa çalışması 
hakkında da bilgi 
verdi. Erdoğan, 
seçim beyanname 
sinde taahhüt ettik
leri sivil Anayasa 
taslağı üzerindeki 
teknik çalışmaların 
tamamlandığını 
söyledi. 1 Eylül'de 
hukukçulardan 
oluşan 10 kişilik 
komisyonun taslak 
üzerinde çalışmalara

T MA ^“SUYUNU BOŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

başlayacağını 
belirten Başbakan 
Erdoğan, yeni 
yasama dönemindeki 
en öncelikli gündem 
maddelerinin yeni 
Anayasa olacağını 
vurguladı. Erdoğan, 
yeni Anayasa 
taslağıyla ilgili 
'referandum' sinyali 
de vererek, "Gerekir 
se referanduma 
sunabiliriz" diye 

konuştu. 
Başbakan Erdoğan, 
cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilmesini öngören 
Anayasa değişiklik 
paketinin
21 Ekim'de mutlaka 
referanduma 
sunulacağını, bu 
konuda bir ertele
menin söz konusu 
olmadığını da 
sözlerine ekledi.

DTP Grup Başkanı 
Ahmet Türk, 
Abdullah Gül'ün 
cumhurbaşkanı 
adaylığını destek
leme konusunda 
gruplarının tavrının 
değişebileceğini 
bildirdi.
Türk, TBMM 
Genel Kurülunda, 
cumhurbaşkanı 
seçiminin ilk tur 
oylamasının ardın
dan gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
oylamaya katılacağı 
yönünde daha 
önce kamuoyuna 
açıklama yaptıklarını 
hatırlattı.
Cumhurbaşkanı 
seçiminde kime 
oy verecekleri konu 
sunda grup kararı 
alma şansına sahip 
olmadıklarını dile 
getiren Türk, "Ben 
kendi oyumun 
rengini açıkladım. 
Ona uygun bir 
davranış içinde 
oldum. Arkadaşları 
mız da tahmin 
ediyorum, ona 
göre oy kullanmışlar. 
Gelişmeleri izliyoruz.

‘Gemlik KörfezHfifernette
www,gem I i

Cumhurbaşkanlığı 
önemli bir mevki. 
Kucaklayıcı olması 
gereken bir mevki. 
Gerçekten herkesi 
kucaklayıcı bir 
duruş görürsek, 
bu konuda katkı 
sunabiliriz" 
diye konuştu.
Türk, cumhurbaşkanı 
seçiminin ikinci 
turunda Abdullah 
.Gül'ü destekleyip 
desteklemeyeceğine 
ilişkin bir soru 
üzerine de durum 
değerlendirmesi 
yapacaklarını 

bildirdi. Türk, 
parti olarak 
diyalog arayışını 
sürdürdüklerini, 
bunu görmeleri 
durumunda 
Gül'e destek 
verebileceklerini 
vurgulayarak, 
"Gelişmeleri 
değerlendireceğiz. 
Tepkilere göre 
grubumuzun 
tavrı değişebilir. 
Şu anda bir şey 
söyleyemem. 
Seçim devam 
ediyor" dedi.

t $
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Sezer, "367 halaydı
367 hataydı" 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in, Anayasa 
Mahkemesi'nin Köşk 
seçimiyle ilgili 367 
kararını "Hataydı" 
sözüyle değerlendir 
diği ortaya çıktı. 
Sezer'in bu değer
lendirmesini, dün 
milletvekilleriyle bir 
araya gelen Başba 
kan Recep Tayyip 
Erdoğan açnkladı. 
Erdoğan'ın açıkla
malarına göre 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, Anayasa 
değişiklik paketiyle 
ilgili referandum 
sürecinin de geri 
çekilmesini istedi. 
Başbakan'ın mil
letvekillerine, 
"Sayın Cumhur 

başkanı Anayasa 
Mahkemesi'nin 367 
ile ilgili görüşüne 
katılmıyor, 367 
meselesinin yanlış 
olduğunu söyledi" 
dediği öğrenildi. 
Başbakan Erdoğan, 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'le bu konuda

yaptığı görüşmenin 
ayrıntılarını mil
letvekillerine anlattı. 
Erdoğan'ın açıkla
malarına göre Sezer, 
seçimlerde de 
toplantı yeter 
sayısını 184 olarak 
düzenleyen mad
denin yeni Anayasa 
çalışmasının içine 
konulmasını önerdi. 
Sezer'den Erdoğan'a: 
"Referandumu 
geri çekin" 
Yine Erdoğan'a göre 
Sezer, cumhur
başkanının halk 
tarafından seçilme

sine karşı çıktığını 
bir kez daha 
söyledi.
Erdoğan millet 

vekilerine "Cumhur 
başkanı 21 Ekim'de 
yapılacak Anayasa 
paketiyle ilgili 
referandumun 
da geri çekilmesi 
talebinde bulundu" 
dedi.
Erdoğan milletvekil
lerine, Cumhur 
başkanı Sezer'e 
"Geri çekmemiz 
mümkün değil" 
yanıtını verdiğini 
de aktardı.

“Milletin hukukunu meclis
kürsüsüne taşıyacağız”

Türkiye Büyük Millet 
Meclis'i 23. Dönem 
Başkanlık Divanı ilk 
toplantısını için 
biraraya geldi.
Meclis Başkanı Kök 
sal Toptan Başkanlı 
ğında toplanan 
Başkanlık Divanı 
yeni dönem Meclis'te 
yapılacak işler, alı
nacak kararlar ve 
kılık kıyafet konu 
sunu ele alacak.
Toplantı öncesi konu 
şan Meclis Başkanı 
Koksal Toptan, 23. 
Dönem ilk Başkanlık 
Divanı toplantısını 
yapacaklarını hatır
latarak, 22 Temmuz 
seçimlerinden sonra 
Meclis'in çok yüksek 
temsili güce sahip 
olduğunu ifade 
ederek, bu dönem 
çok çalışacaklarını 
belirtti.
“GELECEK 
KUŞAKLAR MİNNET 
DUYMALI”
Bu dönem Parlamen 
tonun işinin çok zor 
olduğunu vurgulayan 
Toptan, “Meclis'in 
temsil gücüne 
bakıldığında parla
mentonun işi kolay
dır. Ama bir taraftan

da zordur. Bize dü 
şen görevler parla
mento olarak bu zor
lukları ortadan kaldır
mak. TBMM olarak 
kolaylaştırmak. 
Bu temsili güçle 
en iyi yasama 
faaliyetlerini gerçek
leştirmektir” dedi. 
Toptan, “23. Dönem 
açıldığında yaşadık
larımız, bizi mutlu 
eden kadrolarımız, 
parlamentoda yapa 
caklarımızın işare
tidir. Bu güven içeri 
sinde başlıyoruz” 
diye konuştu.
23. Dönem Meclis'in, 
gelecek kuşakların 
minnet ve şükranla 
anacağı bir parla
mento olacağı 
inancını taşıdığını 
ifade eden Koksal 
Toptan şöyle devam 

etti: “Milletin huku 
kunu Meclis kürsü 
süne taşıyacağız. 
Birbirimizi kırmadan 
incitmeden yapaca 
ğız. Çok çalı şacağız, 
titiz çalışacağız, 
en iyi işleri 
yapacağız. Birbiri 
mizi dinlemeye mec 
bur millet olarak 
başaracağım ıza 
inanıyorum.” 
Daha sonra basına 
kapalı olarak gerçek
leşen toplantının 
gün deminde; 23. 
Dönem Meclis'in 
çalışma faaliyetleri, 
eksikleri, talepler 
öneriler ele alındı. 
Bu dönem iki kadın 
Meclis Başkanvekili 
olması nedeniy le 
giyilecek kıyafetlerin 
nasıl olacağı 1 
konusu da tartışıldı.*

V

ÜVflîlltint ULUKAYA DOGALGAZ ISI SAN. 
rı=M. h ' . 8 HÜSEYİN ULUKAYA -CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞIGEMLİK ANA BAYİİ

Isıtma, sıcak su w û 
kontrol cihazlarımla 
ÜDtR

►DOGALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA 

HRADYATÖR
► SPLİT KLİMALAR

► DOGALGAZ SOBASI
► TESİSAT ve PROJE

Merkez : Orhangazi Cad. No: 7/E Gemlik / BURSA 
TEL: 0.224 513 41 88 

Şube: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel : (0.224) 513 88 26 Fax: 513 49 93
ulukaya gemlikvaillant@hotmail.com

mailto:gemlikvaillant@hotmail.com
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Bursa’nın en büyüğü Oyak Renault
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
(BTSO) 10 yıldır 
gerçekleştirdiği "Bur 
sa'nın 250 Büyük 
Firması" araştırması 
mn 2006 yılı sonuçla 
rında ilk sırayı 4 mil
yar YTL'lik ciro ile 
bir önceki yılın birin
cisi OYAK-Renault 
aldı. İkinci sırayı 
Tofaş, üçüncü sırayı 
Bosch Sanayi ve 
Ticaretin aldığı 250 
Büyük Firmanın 2006 
yılı toplam satışları 
27.2 milyar YTL 
olarak açıklandı. 
BTSO Yönetim Kuru 
lu Başkanı Celal 
Sönmez, araştırma 
sonuçlarıyla ilgili 
düzenlediği basın 
toplantısında, 2006 
yılının Bursa ekono
mi si için bir topar
lanma dönemi oldu 
ğunu söyledi. 
Şirketlerin 2006 yılı 
içinde yaptıkları net 
iç ve dış satış tutar
ları esas alınarak 
oluşturulan araştır

mada, OYAK Rena 
ult, 4 milyar 35 mil 
yon YTL ile 
Bursa’nın en büyük 
firması oldu. İkinci 
sırayı 3 milyar 137 
milyar YTL’lik toplam 
satışla Tofaş Türk 
Otomobil Fabrikaları 
alırken, Bosch Sana 
yi ve Ticaret AŞ ise 
1 milyar 187 milyon 
YTL'lik ciro ile 
üçüncü sırada 
yer aldı.
2006 yılında 250 
firmanın toplam ciro
su bir önceki yıla 
kıyasla yüzde 26.2'1 i k 
artışla 27 milyar 291 
milyon YTL'ye ulaştı. 
Toplam cironun 
yüzde 47'si 250 firma 
içerisinde yer alan 
ilk 10 firma tarafın
dan gerçekleştirildi. 
CİRODA OTOMOTİV, 
İSTİHDAMDA 
TEKSTİL LİDER 
Araştırmanın 
sonuçlarına göre 250 
büyük firma içinde 
28,8'lik payla tekstil 
ve konfeksiyon sek

törü, cirolar toplamın 
da otomotiv ana ve 
yan sanayi sektörü 
ilk sırayı aldı. Otomo 
tiv ana ve yan sanayi 
firmalarının toplam 
cirosu, Bursa’nın en 
büyük 250 kuruluşu
nun toplam cirosu
nun yüzde 42,8'ini 
oluşturdu.
250 firmanın 2006 yılı 
sonu itibariyle top 
lam istihdamı da 99 
bin 358 kişiye ulaştı. 
250 firmanın vergi 
öncesi dönem karları 
incelendiğinde ise 
2006 yılını 204 fir
manın bilançolarını 
artı ile kapattığı ve 
toplam kar rakamının 
1 milyar 525 milyon 
YTL olarak gerçek
leştiği görüldü.
Son 10 yıllık 
ciro artışı enerji, 
elektrik, elektronik 
sektörün de yüzde 
226, gıda tarım hay
vancılıkta yüzde 185, 
makina ve metalde 
yüzde 160 olarak 
açıklandı.

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
- ................. I İlil| ACILSATILIKveKİRALIKLARINIZ İCİNBİZİARAYINIZ
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Sıcak süs havuzlarını
gözde mekan yaptı i

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin İzmir 
ve Mudanya yolunda 
değişik kavşaklara 
koyduğu süs 
havuzları kenar 
mahallerde oturan 
çocukların serinleme 
mekanı oldu. 
Özellikle Merinos 
Kavşağı ve Orhaneli 
Kavşağındaki fıskiyeli 
havuzları tercih 
eden çocuklar, 
bunaltıcı havalarda 
serinlemek için 
buz gibi suda yüzü 
yorlar. Elbiselerini 
yeşillik alanda çıkartıp 
10 kişilik gruplar 
halinde suya giren 
çocuklar, park 
görevlilerinin de 
ikazlarını zaman 
zaman dinlemiyorlar^. 
Havuz suyunun daha 
sık yenilenmesini ve

temizliklerinin iyi 
yapılmasını isteyen 
çocuklar, "Paramız 
olmadığı için pahalı 
olan yüzme havuzları
na gidemiyoruz. Biz 
de derinliği 1 metre 
civarında olan ve 
bizim için boğulma 
tehlikesi de bulun
mayan bu süs havuz 
larını tercih ediyoruz.

Hem kenarından 
atlaması güzel 
oluyor, hem de 
oldukça büyük 
yapıldıkları için 
rahat yüzülüyor. 
Havuzların fıskiyeleri 
çalıştığında girmek 
zor oluyor, ama genel
likle fıskiyeler çalış
madığı için daha rahat 
yüzüyoruz” dediler.

Arıtma Tesisi’ni görenler 
I çiçek bahçesi zannediyor

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 m2

3 Ayn 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

Bursa İl Özel 
İdaresi tarafından 
gerçekleştirilen 
örnek proje; doğal 
arıtma tesisleri 
görenleri şaşkına 
çeviriyor. Bursa’nın 
köylerine yolu 
düşenlerin mutlaka 
görmesi gereken 
doğal arıtma 
tesisleri etrafına 
çiçek kokuları 
saçıyor.
Yoldan geçenler, 
çiçek bahçesi 
sandıkları alanın 
altında arıtma 
tesisi olduğunu

öğrendiğinde 
çok şaşırıyor. 
Hürriyet köyüne 
akrabalarını ziyaret 
etmek amacıyla 
geldiğini söyleyen 
İbrahim Çelik, 
"Köyde gezintiye 
çıkmıştım. Bir 
ara gözüme çok 
güzel bir çiçek 
bahçesi takıldı. 
Yaklaştım çok 
güzel kokular 
yükseliyordu 
bahçeden.
O sırada yanıma 
köylülerden birisi 
gelip 'Biliyor

musun bu bahçenin 
altında arıtma 
tesisi var' dedi.
Bu olay karşısında 
çok şaşırdım.
Böyle güzel bir pro
jenin bütün 
köylerde yaygın
laştırılması 
gerekli" dedi.
Doğal arıtma tesis
lerini Bursa’nın 
köylerine 
kazandıran İl 
Özel İdaresi'ne 
teşekkür eden Çelik, 
gittiği yerlerde de 
bunu anlatacağını 
belirtti.

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

SEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

•I»
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KAYIP
Gemlik İmam 

Hatip Lisesi’nden 
aldığım 

tastiknamemi 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ELİF 

BARBAROZ

WgşESi °zş
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ABONE
OLDUNUZ MU?

ÖZLEM
Ekinler ekilirken
Çizgiye dökülürken
İnegöl'den kovdular
Şafaklar sökülürken

İnegöl'ü özlerim
Rüyamda hep izlerim 
İnegöl'den de kovan 
Ormancı da özdemir

Kar dutu yemeli
Altında eğlenmeli
Yeter artık gurbetlik
İnegöl'e dönmeli
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Düşünsel Boyut 

YeldaBAYKIZ
e-mail: yeldabykz@gmail.com

Siyaset ve Celal Bayar

Türkiye'nin yakın,siyasi tarihine damga 
sini vurmuş Gemlik'in şirin kasabası 
Umur bey ile özdeşleşmiş olan Celal 
Bayar'ın bugün ölüm yıldönümü.

Bayar, Keskin zekası ile kimi zaman 
savaş bazında, kimi zamanda siyasi ve 
ekonomik anlamda, yakınçağ Türkiye tari
hine altın harflerle adını yazdırmıştır.

Umurbey'de doğan Bayar, Gemlik ve 
Bursa'da çeşitli memuriyet'görevlerinde 
bulunmuştur.

Dönemin en önemli örgütü olan İttihat 
ve Terakki Cemiyetine katılmasıyla 
beraber Milli Mücadele döneminin Bursa 
ve çevresinde en önemjLhalk kahraman-, 
larından biri olmuştur. Aydın, Nazilli'nin 
kurtarılmasında fol oynamıştır.

Galip Hoca lakabıyla teşkilat konusun
da en üstün başarılarını gösteren Bayar 
Cum huriyetimizin ilk sivil 
Cumhurbaşkanıdır. (Üçüncü)

Mustafa Kemal döneminde İktisat Vekili 
olan, Ülke ekonomimize en iyi devletçilik 
örneği gösterip İş Bankası'nın mimarı 
Celal Bayar, aynı zamanda Atatürk'ün son 
başbakanıdır.

İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı 
sürecinde tarihe Dörtlü Takrir olarak 
geçen belgeyi dava arkadaşlarıyla (Fuat 
Köprülü, Adnan Menderes, Refik 
Koraltan) veren Bayar, böylece hizmet 
ettiği CHP'ye veda etmek zorunda 
kalmıştır.

1946'da aynı dava arkadaşlarıyla kurdu 
ğu Demokrat Parti 10 yıl süre ile Türk 
halkına hizmet edecek ancak hiçte hak . 
etmediği sonla vuku bulacaktı.

Anıtkabirde Mustafa Kemal Atatürk'e 
yazdığı bu sözler onun nasıl bir kişilik 
olduğunu tam anlamıyla gözler önüne 
sermektedir.

"Sen bizimdirı. Seni halife yapmak, 
padişah yapmak isteyenler oldu. İltifat 
etmedin, millî irade yolunu seçtin. Hayat 
ve şahsiyetini milletin hizmetine vakfettin. 
Türk'ün gıpta ettiği, taziz ettiği, övdüğü 
vasıflara mâliktin. Bütün bu meziyetlerin
le Türk'ün ta kendisi idin."

ELEMAN ARANIYOR
BURAK TORNA'daçalışacak 

vasıflı veya vasıfsız 
taşlamacı elemanı aranıyor.

Maaş 650.00 YTL + SSK + 
YEMEK + SERVİS 

Orhangazi Taşlamacılar Sitesi 
GSM: 0.532 277 53 30

SATILIK DÂİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
yazlık daire SATILIKTIR.

K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21
Diş Hekimi Özcan VURAL

Cep : 0.533 356 44 39

■ ELEMAN ARANIYOR
TECRÜBELİ 

MOBİLYA USTASI 

ARANIYOR 
KİLİM MOBİLYA 

TEL: (0.224) 513 65 00
KİRALIK DAİRE .

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE
Tel : 513 96 83 GEMLİK

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 
tescilli EX010226 sayılı 
26.02.2007 sayılı tarihli 

Gümrük çıkış beyannamemiz 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

KÜTAHYA PORSELEN 
SAN. A.Ş.

■■»■II
Kendi Özel besimiz Kürbanlıklanroızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.
IBİİİlEİnElİEİHKlİE^

İsteyen müşterilerimizin 
Kürbanlan azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

[ ‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:yeldabykz@gmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BİZİM ELLER CENNET

ŞİRİNCE Hazırlayan : 
Ersoy SOYDAN

Bu hafta Ege'nin adı 
gibi şirin bir köyünü 
geziyoruz. Şirince'nin 
ulaşımı Selçuk yönün
den. Yol üzerinde 
görülecek ilk yer, bir 
vadinin yamacında 
bulunan Sütini (Sütlü 
Panaya- Meryem Ana) 
Mağarasıdır. Halk 
arasında, sarkıt ve 
dikitlerden damlayan 
suları içen yada 
mağaranın taşlarını 
göğüslerine koyan 
kadınların sütlerinin 
çoğaldığına inanılır. 
Mağaranın girişinde 
de Rumlardan kalma 
küçük bir kilisenin 
kalıntıları da görülür.

Eskiden Kırkınca 
olarak adlandırılan 
köye mübadeleden 
sonra Çirkince olarak 
denilmeye başlanmış, 
193Q'lu yıllarda da adı 
Şirince olarak değiş 
tirilmiş. Yüz yıl önce 
1800 haneli olan 
köyün Rumları müba 
deleyle Yunanistan'a 
gönderilmiş. Yerlerine 
de Yunanistan'ın 
Makedonya bölgesin
den gelen mübadiller 
yerleşmiş. 1950'lere 
dek 2000 - 3000 
nüfuslu bir belediye 
olan Şirince'de bugün 
yaklaşık 700 kişi 
yaşıyormuş.

Beni yıllar önce 
Şirince yollarına 
düşüren neden, Dido 
Sotiriou'nun "Benden 
Selam Söyle 
Anadolu'ya" adlı 
romanının geçtiği koy 
olmasıydı. Halkların 
kardeşliğine adanmış 
bir destan olan 
roman kuşkusuz ki 
benim jbi binlerce 
inşânın aydınlanması
na, Anadolu'da olup 
bitenleri kavramasına 
yardımcı olmuştur. 
Özellikle yüz yıl önce 
neler oldu, öğrenmek 
için ne yapmalıyım, 
nereden başlamalıyım 
diye düşünen genç 

arkadaşlara bu 
romanı okumalarını 
öneriyorum.

Şirince'ye ilk git
tiğimde romanının 
kahramanı Manoli 
Aksiyotis'in yaşadığı 
yeri tanımaya 
çalışmıştım, doğrusu 
on yıl önce her şey 
daha otantik ve etki
leyiciydi. Her şey 
romanda geçtiği gibi 
duruyordu adeta. Son 
yıllarda çok tanınan 
bir yer olan Şirince'de 
hafta sonlarında kala
balıktan adım atacak 
yer kalmıyor. Köydeki 
çok sayıda eski ev 
onarıllarak, pansiyona 
yada lokantaya çev 
rilmiş. Demek ki tu 
rizm deniz, kum, 
güneş olmadan da 
oluyor. İyi korunmuş 
mimari doku bile, bir 
köyün kaderini 
değiştirmeye yete
biliyor.

Şirince ormanlarla 
çevrili yemyeşil bir 
doğa parçasının içine 
kurulmuş. Köyün 
etrafında da meyve 
bahçeleri ve zeytinlik
ler var. Köyün bir 
diğer özelliği de 
Rumlardan devralınan 
ve son yıllarda büyük 
bir gelişme gösteren 
şarapçılık. Köyün 
çarşısında yıllardır 
işlevini sürdüren bir 
şarap evi bile var. Bu 
da bir köy için pek 
alışıldık bir şey değil.

Köyde Rumlardan 
kalma 200 kadar ev 
var. Evlerin zemin ve 
birinci katları moloz 
taştan, ikinci katları 
ise ahşaptan inşa 
edilmiş. Evler çok 
pencereli ve pencere 
leri aynı büyüklükte 
yapılmış, pencere ve 
saçak kenarlarını 
renkli çiçek, kuş, dal 
ve yaprak motifleri, 
pencerelerin içini ise 
elişi beyaz dantel 
perdeler süslüyor.

Sokakların sağı solu, 
avlular çiçeklerle 
dolu.

Ulu çınar ağaçlarının 
gölgelediği, her iki 
tarafında dükkânların, 
kahvelerin, restoran
ların sıralandığı yol ve 
çarşıya açılan köy 
meydanı gezinen, 
alışveriş yapan yerli 
ve yabancı turistlerle 
dolu. Şirince'nin dar 
sokaklarına kurulu 
tezgâhlarda da kadın
ların el emeği ürün
leri, ev sabunları ve 
yine ev yapımı şara
plar satılıyor.

Köy halkı da son 
derece misafirperver 
ve aydın insanlar.

Şirince'nin her köşe
si tarih kokuyor, ara 
sokaklarda gezerken 
zamanda yolculuk 
yaptığınızı düşüne 
bilirsiniz. Şirince'de 
Rumlardan kalma iki 
de kilise kalıntısı var. 
Bunların ilki köyün 
girişindeki Hagios 
Dimitrios Kilisesi. 
19.yy yapısı kilise, 
mübadeleden sonra 
camiye çevrilmiş, 
daha sonra da 
terkedilmiş. Kilisenin 
dış narteksi yıkılmış, 
ancak üst örtüsü ve 
hatta ahşap ikpnos- 
tastisi günümüze 
ulaşmış.

İçindeki aziz resim
leri ve haçların üştü 

camiye çevrildikten 
sonra boyayla kapa 
tılmış, bazı resimlerin 
de yüzleri karalanmış. 
1996 yılında Şirince'yi 
ziyaret ettiğimde her 
an çökecekmiş gibi 
duran çatısının o kışı 
geçirmeyeceğini san
mıştım, ancak 2006 
yılında da şaşırtıcı bir 
şekilde yerinde 
duruyordu. Amerikan 
Ouatman Vakfı tarafın
dan restore edilmeye 
başlanan kilisenin 
tam karşısında kesme 
taştan yapılmış eski 
Rum okulu bulunuyor, 
burası da onarılarak 
şarap evi yapıldı.

İkinci Rum kilisesi 
ise Yukarı mahallede
ki bir evin avlusunda 
bulunan Hagios loan 
nes Prodromos 
(Vaftizci Yahya) 
Kilisesidir.

Giriş kapısının 
üzerindeki yazıta 
göre eski bir kilisenin 
yerine 1805-yılında 
inşa edilmiştir.

Kilise, yıllar süren 
bir restorasyondan 
sonra ziyarete açıldı.

Olağanüstü bir 
doğanın çevrelediği 
Şirince için son sözü 
Sotiriou'ya bırakıyo
rum: "Şu yeryüzünde 
cennet diye bir yer 
varsa, bizim Şirince o 
cennetin bir parçası

olmalıdır."
Şirince'ye gezdikten 

sonra birkaç saatinizi 
de Efes'e ayırmak 
lazım. Efes kuşkusuz 
başka ve uzun bir 
yazıda anlatılmalı. 
Ama Efes'teki antik 
tiyatroyu, Celsus kita
plığını, St.Jean Kilise 
sini, antik dünyanın 
yedi harikasından biri 
olan Artemis Tapına 
ğını ve Bülbül Dağı'n 
daki Meryem Ana 
evini de mutlaka 
görmelisiniz.

Efes'in üzerinde 
durulmayan bir başka 
yönü ise büyük isyan 
cı Börklüce Muşta 
fa'nın katledildiği yer 
olmasıdır. Eski bir 
yeniçeri olduğu bili
nen Börklüce Mustafa 
İznik'te Şeyh 
Bedrettin'le tanışıp 
onun müridi olmuş. 
Şeyh Bedrettin'in 
isteğiyle Aydın'a 
gelip burada 
Bedrettin'in öğretileri
ni yaymaya başlamış. 
Müslümanlar, 
Hıristiyanlar ve 
Yahüdiler arasında 
hızla yandaş bulmuş 
ve bir süre onbinlerce 
insan Börklüce'nin 
etrafında toplanmış. 
Börklüce yüzlerce yıl 
önce her din ve mil
liyetten insanın bir 
arada kardeşçe

yaşamasını 
savunuyordu.

Aslında önerdikleri 
yaşam biçimi 
sosyalizmden başka 
bir şey değildi.

Üzerine gönderilen 
Osmanlı ordusunu da 
iki kez yenince 
katilleri vacip olmuş, 
yakalanarak Efes'e 
getirilmişler ve 
işkence edilerek 
öldürülmüşler.

Ancak ne Börklüce, 
ne de adamları piş
man olmamışlar. 
Nazım Hikmet, Şeyh 
Bedrettin Destanının 
da bu olayı son dere 
ce güzel bir şekilde 
anlatmıştır. Bu dire 
nişten büyük bir 
hayranlıkla söz eden 
BizanslI tarihçi Dukas 
olayı şöyle anlatır:

"Sultan 2.Murad 
1435 yılında Börklüce 
ve arkadaşlarını yaka 
latıp Efes'e getirtmiş. 
Börklüce kendisine 
bir çok işkenceler 
yapılmasına rağmen 
boyun eğmemiş ve 
inancından vazgeç 
memiş. Bunun üzeri 
ne onu asıp, ellerini 
tahtalara çivileyerek 
bir devenin üzerine 
koyup Selçuk'ta do 
taştırmışlar. İnançla 
rından geri dönmeyen 
arkadaşlarını da 
öldürmüşler, Börklü 
ce'nın adamları can 
çekişirken "dede sul
tan eriş" ten başka bir 
şey dememiş."

Yani gezdiğiniz, 
geçip gittiğiniz Efes, 
Börklüce ve yoldaşla 
rınm kahramanca di 
rendiği, aman dileme 
diği topraklardır.

NASIL GİDİLİR
Selçuk Otogarından 

kalkan minibüslerle 
Şirince'ye ulaşmak 
olanaklı. Efes'i ise 
yürüyerek gezmek 
çok daha akıllıca.

HAFTAYA: 
İZNİK GÖLÜ
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122 tarihi eser eksik
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürü 
Orhan Düzgün, Uşak 
Müzesi'nde çalındığı 
iddia edilen eserlerle 
ilgili olarak, "Uşak 
Müzesi'nde envanter 
bilgilerine göre 20 bin 
566 arkeolojik eser 
kayıt olması gereki 
yor. Ancak yapılan 
teftiş sonucunda 122 
eserin eksik olduğu 
görüldü. Sayımda 20 
bin 444 eser olduğu 
ortaya çıktı. Bunların 
hangi dönemde 
kaybolduklarına 
ilişkin müfettiş 
soruşturması 
devam ediyor" dedi. 
SOYGUN İDDİASI 
HENÜZ 
DOĞRULANMADI

Yabancılar Türkiye’yi sevdi
Türkiye'yi ziyaret 
eden yabancıların . 
sayısı, geçen yılın 
aynı dönemine 
göre Temmuzda 
yüzde 16,5 arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), bu 
yıl Temmuz ile Ocak-

M
Düzgün, "Yaklaşık 15 
yıldır denetlenmeyen 
müze koleksiyonları 
nın 2006 yılından iti 
baren sayıma tabi tu 
tulduğunu" hatırlattı. 
Orhan Düzgün, bazı 
basın yayın organ
larında Uşak Müzesi 
ile ilgili çıkan haberle 
ilgili olarak, Uşak 
Müze Müdürü Kazım

Temmuz dönemine 
ilişkin "Giriş-Çıkış 
Yapan Ziyaretçileri" 
açıkladı.
Buna göre, 
Temmuzda geçen 
yılın aynı ayına 
göre giriş yapan 
yabancı ziyaretçi 

Akbıyıkoğlu tutuk
landığında bir müfet
tiş nezaretinde 
makam odasındaki 
çekmece ve 
dolapların kontrol 
edildiğini, orada 
bulunan eserlerin 
müzedeki değerli 
eserlerin saklandığı 
kasaya konulduğunu 
anlattı.

sayısı yüzde 16,5 
arttı ve 3 milyon 
624 bin 156 kişi 
olarak gerçekleşti. 
Bu rakam geçen . 
yıl Temmuzda 3 
milyon 109 bin 
727 kişi olmuştu. 
Giriş yollarına

Eserler kasaya yer
leştirilirken sayımının 
yapılmadığını, ancak 
kasanın mühürlendi 
ğini belirten Düzgün, 
müzede 1 yıldır sür 
dürülen eser sayım 
ve tespiti kapsamın
da, kasanın da 
açıldığını ifade etti. 
Düzgün, kasada 
eksik eser çıkması ile 
ilgili olarak, ' 
'Değerli eserler 
müzenin kasasında 
korunuyor. Müzenin 
kasasının içinde 
Zaten var olan eserler 
bulunuyor. Müdürün 
çekmecesin den 
alınıp kasaya konu
lanlar değil; sayımda 
kasada öteden beri 
saklanan eserler 
arasında eksikler 
çıktı" dedi.

bakıldığında; geçen 
yılın aynı ayına göre 
kara yolunda yüzde 
21,6, hava yolunda 
yüzde 16,4 ve deniz 
yolunda yüzde 
7,3 artış, demir 
yolunda ise yüzde 
19,5 azalma oldu.

Öğretmen atamaları 
bugün yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı 
nın (MEB) yapacağı 
10 bini kadrolu, 10 
bini sözleşmeli 20 
bin öğretmenin ata
ması, bugün bakan
lığın Başöğretmen 
Salonu'nda gerçek
leştirilecek.
Atama törenine, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan da 
katılacak.
Eğitim kurumlarının 
öğretmen ihtiyacını 
karşılamak üzere ilk 
atama biçimiyle 28 
alandan 9 bin 300 ilk 
atama, açıktan atama 
ve açıktan ilk atama 
biçimiyle 27 alandan 
250, kurumlar arası 
ilk atama ve kurum
lar arası yeniden 
atama biçimiyle 25 
alandan 100, beden 
eğitimi alanına milli 

sporcu olanlardan 
sınavsız 350 
olmak üzere toplam 
10 bin kadroya 
atama yapılacak. 
Yoğun ihtiyaç 
bulunan 17 alandan 
toplam 10 bin 
kontenjana 
sözleşmeli öğret
menlik için de 
başvuru alınacak. 
Atamalar, bugün 
MEB Başöğretmen 
Salonu'nda 
saat 10.00'da 
gerçekleştirilecek. 
Başvuruya ilişkin 
bilgiler MEB'in 
"http://personel.meb. 
gov.tr" internet 
adresinde yayın
lanacak olan 
"2007-2 Öğretmenlik 
İçin Başvuru ve 
Atama Kılavuzu"nda 
yer alacak.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

rklü 
can 
e sul- 
?ka bir

Efes, 
daşla 
:a di 
ileme

I Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

EUUB

ından 
erle 
nak 
İse 
tek

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

http://personel.meb
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Bursaspofdan Ömer As atfın 
Emre Aşık’la takasına yalanlama

Trabzonspor’a 5 maç ceza
Bursaspor Kulüp 
Başkanı Ali Karasu, 
Ömer Aysan Barrş'ın 
GalatasaraylI Emre 
Aşık'la takas edile
ceği yönündeki 
haberleri yalanladı. 
Açıklamalarda bulu
nan Başkan Karasu, 
Ömer Aysan’ın

Ay-yıldızlıların 436. sınavı
A Milli Futbol Takımı, 
Romanya ile bugün 
deplasmanda 
yapacağı özel . 
maçta 436. karşılaş
masına çıkacak. 
Türk Milli Futbol. 
Takımı, 84 yıllık 
tarihinde, 226’sı 
resmi, 209*u,özel 
olmak üzere geride 
kalan topjam 
435 maçta, 150 
galibiyet, 103 
beraberlik alırken, 
182 kez de 

| rakiplerine yenildi. 
I Ay-yıldızlı ekip, • 
bıf maçlatrda toplam 
556 gol atarken, • 
kalesinde 677 • 
gol gördü.

Tenm’in milli takım karnesi
Milli Takımlar Teknik ı 
Direktörü Fatih Tefim, 
A Milli Futbol . \ *■ 
Takımı'nın deplas- ", 
manda Romanya ile 
yapacağı, özel maçtai 
60. milli sınavına . . 
çıkacak.
Milliler, A Milli 
Futbol Takımı'nın 
başında en çok 
maça çıkan teknik, 
adam unvanına ’ * .. 
sahip Fatih Terim, “ 
yönetiminde oynadığı 
»toplam 59 maçta,

28^galib*iyet-, 17 
beraberlik, 14 * 
yenilgi alırken, 
88 gol* 
atıp, kalesinde 
66 gol gördü. 
Milli Takım başında 
ilk s'ıriayıpı 11 Nisan 
1990 tarihinde 
Kopen hag'da 
Danimarka'ya karşı > 
1-0 yitirilen özel 
maçta veren Terim, 
.daha sopra 1993- 
.1996 yılları arasında 
görev yaptığı milli

Bursaspor'da kala
cağını söyledi. 
Galatasaray takımın
dan Ömer Aysan 
Barış ile Emre 

‘Aşık'ın takas edilme
si teklifi geldiğini 
doğrulayan Karasu, 
25 yaşındaki sağ 
bek oyuncusu

** Milliler, son yaptığı ' 
karşılaşmaca, 5.' 
Hazitarr'da Alman 
ya'da Brezilya ile özel 
randevuda 0-0 
berabere kalmıştı.

Ömer Aysan'la 
yollarını ayırmayı 
düşünmediklerini 
kaydetti.
Galatasaray'ın 
teklifini geri çevirdik
lerini söyleyen 
Karasu, bu konuda 
yazılanların doğru 
olmadığını belirtti.

Lia Manoliu 
Stadı'nda 
oynanacak 
karşılaşma 
saat 21.00*de 
başlayacak.

takımı, 17 Ağustos 
2005'de Sofya'da 
Bulgaristan ile 
yapılan özel 
karşılaşmadan bu 
yana çalıştırmaya 
devam ediyor. 
Türk Milli Takımı, 
Terim'in son 
döneminde oynadığı 
11'i resmi, 14!ü. 
özel olmak üzere 
toplam 25 maçtan 
11'ini kazandı, 

. 9'unda berabere
kaldı, 5'irii ise yitirdi

Trabzonspor ligin ilk 
haftasında Avnı Aker 
Stadı'nda oynadığı 
olaylı Sivasspor 
maçı sonrasında, 
5 maçlık seyircisiz 
oynama cezasına 
çarptırıldı. Ayrıca 
Karadeniz ekibine 31 
bin YTL'de para ceza'

Feldkamp ayrılacağı haberlerine tepki gösterdi
Galatasaray Teknik 

' Direktörü Kari Heinz
I Feldkamp, görevin
den ayrılacağı şek- 

। linde basına yansı 
yan haberlere büyük 
tepki gösterdi. 
Florya Metin Oktay 
Tesisleri'nde basın 
toplantısı düzenleyen 
tecrübeli çalıştırıcı, 
son dönemde hakkın
da çıkan yazıların 
kendisini bu toplan
tıya iyi hazırladığını 
belirterek, "Önümüz 
deki dönemde, 
temenni etmiyorum 
ama, bir maç kaybet
tiğimizde yazılacak
ları merak ediyorum. 
Almanya'da teknik 
adamlar için, sürekli 
eğitim ve yenileme 
seminerleri verilir. 
Artık bunlara katılma
maya karar verdim, 
çünkü bana eğitim 
verecek kişileri 
basının arasında 

Beşiktaş Higuain’in peşinde

sı kesildi. Öte yan
dan, 3 puanın maçta 
1-0 önde olan 
Trabzonspor’a mı 
verileceği, yoksa 
Sivasspor'un 
hükmek galip 
mi sayılacağı 
önümüzdeki günlerde 
Türkiye Futbol 

görüyorum. Sınıfta 
kaldığım konusunda 
bir yazı vardı. Evet 
kaldım, ama benim 
sınıfım teknik 
adamların bulunduğu 
en üst sınıf dedi.
Milli takım maçlarının 
bulunduğu haftada 
kendilerinin de hafta 
sonu yapacakları 
maçın hazırlıklarını 
sürdürmeleri 
gerekirken, başka 
şeylerle uğraşmak 
zorunda kaldıklarını 
anlatan Feldkamp, 
''Birincisi, bilmenizi 
istiyorum, hiç bavu
lum yok. Bavulumla 
değil, spor çantayla 
geldim. Toplanacak 
bavulum olmadığın 
bilin. İkincisi de 
herkes zirvede 
bırakmak ister.
Ben de zirvedeyim 
şu an. Takımım 
lider. Ama henüz 
hiçbir şeye

Federasyo'nun kararı 
ile açıklanacak. 
Trabzonspor’un 
1-0 önde olduğu 
karşılaşma, 
bitime 30 saniye 
kala taraftarların, 
sahaya girmesi 
nedeniyle tatil 
edilmişti.

ulaşmadık. Bu 
takımla ulaşmak 
istediğim o kadar 
çok hedefim var ki, 
bırakmak için hiçbir 
neden yok" diye 
konuştu.
Alman çalıştırıcı, 
gazetelerde 
Galatasaray'dan 
aldığı parayla ilgili 
yer alan bilgilerin 
yanlış olduğunu 
dile getirerek, 
"Kazancımı oldukça 
aşağı indirmişsiniz. 
Bundan dolayı da 
memnun oluyorum. 
Futbolun tamamen 
dışında olması 
gereken bir konu 
bu. Söylenenler 
ve yazılanlar 
benim gülünç 
bulduğum seviyede. 
Gazetelerde 
yazan miktara 
çalışacak olsaydım, 
uçaktan inmezdim" 
şeklinde konuştu.

GBMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
TRANSFOMERS 14.00 - 16.00
ÖLÜM TOHUMLARI 12.00 - 14.15- 16.15

‘Gemlik Körfez’ internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com 

Futbolda transfer 
çalışmalarını 
sürdüren Beşiktaş, 
Arjantinli futbolcu 
Federico Higuain 
ile görüşmelere 
başladığını 
Borsa'ya bildirdi. 
Beşiktaş Futbol 
Yatırımları Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.'den, 
İstanbul
Menkul Kıymetler 
Borsa'sına

(İMKB) gönderilen 
yazıda, "Şirketimiz, 
River Plate'in 
futbolcusu 
Federico Higuain ile 
transferi konusunda 
görüşmelere 
başlamıştır" 
denildi.
23 yaşında ve 
1.72 metre boyunda
ki Arjantinli futbol
cu, forvet mevk- 
isinde oynuyor.

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Meyve sularında sağlık var
İnsan vücudunun 
yüzde 50-70'i sudan 
oluşuyor. Besleyici 
özelliği olmadığı 
halde suyun, 
beslenme düzenin 
de çok önemli bir 
yeri bulunuyor. Su 
bütün hücreler, 
dokular, organlar 
ve vücudun bütün 
fonksiyonel birim
leri için gerekiyor 
Dolaşım, boşaltım, 
sindirim, emilim 
sistemlerinin düzenli 
çalışması, vücuttaki 
asit baz ve ısı den
gesinin sağlanmasın
da önemli bir rol 
üstleniyor. Vücutta % 
2 oranında su kaybı 
ısı dengesinde ve 
kan yoğunluğunda 
değişime, % 7 oranın
da su kaybı şuur 
bulanıklığı, halüsi- 
nasyon görmeye, 
%10-12 oranında su 
kaybı ise ölüme yol 
açıyor.
Meyve suyu içerek 
su, vitamin ve 
mineral ihtiyacınızı 
karşılayın 
Diyetisyen Aysen 
Arıcan, meyve sula 
rının çeşitlerine göre 
farklı yararlı madde 
ler içerdiğini ve vü 
cutta farklı bir işlev 
ler üstlendiğini belirt
ti. Arıcan ayrıca, mey 
ve sularının beslen
memizin önemli bir 
parçasını oluştur
duğuna, özellikle

dengeli beslendiğin
den emin olmayan
ların, sürekli dışarıda 
yemek zorunda kalan 
ların sağlıklı beslen
mesi için meyve sula 
rının destek sağla 
dığına dikkat çekti. 
Aysen Arıcan şunları 
söyledi: “Günlük su 
ihtiyacımızın ortala
ma yarısını yediğimiz 
besinlerden ve su 
dışındaki içecekler
den karşılıyoruz.
Bireysel farklılıklar, 
yaş, cinsiyet, ağırlık, 
hava sıcaklığı, 
yapılan egzersiz türü 
ve süresi, gebelik 
gibi pek çok etmen 
su ihtiyacında belir
leyici olsa da, ortala
ma olarak günde har
canan kalori başına 
1 mililitre suya 
gereksinim duyduğu
muzu söyleyebiliriz. 
Meyve suları, suyun 
yanı sıra vitamin, 
mineral gereksin
memizin önemli 
bir bölümünü 

karşılıyor, sağlığa 
olumlu katkıda 
bulunuyor. ” 
Meyve suları içerdiği 
vitamin ve mineraller 
sayesinde beslen
menin bir parçasını 
oluşturuyor, her 
meyve suyunun 
farklı içeriği ve 
yararı bulunuyor.
Bu nedenle sağlıklı 
beslenme için her 
çeşit meyve suyu
nun tüketilmesi 

önem taşıyor. 
Üzüm suyu 
Bilinen en güçlü an 
tioksidan aktiviteye 
sahip meyvelerden 
dir. Suyu, kabuğu ve 
çekirdeğinden çok 
çeşitli ürünler elde 
edilerek tüketime 
sunulur. A, B ve C 
vitaminlerinden 
zengindir. Ayrıca bol 
miktarda potasyum 
ve demir içerir. Güçlü 
bir antioksidan, kalp 
hastalıklarına ve kan 
sere karşı koruyucu 
olan resveratrol, biof 
lavonoidler ve polife 
nollerin zengin kay
nağıdır. İçeriğindeki 
proantosiyanidinler 
ve biyoflavanoidler 
kanı sulandırıcı etk
isiyle kanın pıhtılaş
masını engeller.
Varis, tromboz, embo 
li ve diğer damar 
hastalıklarını önler, 
damar sağlığının 
korunmasında 
yararlıdır.

Damarları 
genişleterek yüksek 
tansiyon riskini 
azaltır. Antioksidan 
özelliği sayesinde 
vücutta oluşan 
serbest radikallerle 
savaşarak, hücrel
erdeki yıpranmışhğı 
azaltır ve bağışıklık 
sisteminin güçlen
mesini sağlarlar. 
Elma Suyu: 
İçerdiği C vitamini, 
diyet lifleri ve fla- 
vanoidler sayesinde 
başta sindirim olmak 
üzere, dolaşım siste
mi ve kalp sağlığı 
açısından önemlidir. 
İshal tedavisinde akla 
gelen ilk besinler
dendir. İshal 
tedavisinde elma 
suyu verilmesi ile 
kaybolan sıvı yerine 
konulur, pektin isimli 
diyet lifi sayesinde 
bağırsakların çalış
ması düzenlenir. 
Glisemik indeksinin 
düşük ve kan şekeri
ni dengeleyici özel
liğinin olması, diya
betli bireyler için 
önemli bir özelliktir. 
Ancak tüketilecek 
miktar iyi hesaplan
malıdır. Birçok 
bilimsel araştırma 
elmanın kalp 
hastalıkları, obezite, 
sindirim sistemi 
kanserlerine karşı 
koruyucu olma 
özelliğini ortaya 
çıkarmıştır.

Prostata karşı 
domates

Her gün yenilen 1 
adet çiğ domatesin 
prostatın oluşumunu 
önlediği bildirildi. 
Kanser araştır
malarında adı sıkça 
geçen ve domatese 
kırmızı rengini veren 
bir karoten maddesi 
olan likopen prostat 
oluşumunu önlüyor. 
Tokat İl Sağlık Müdür 
Yardımcısı Dr. Mete 
Bayburtlu, her gün 
1 çiğ domates veya 

. bir tabak domates 
salatası yenmesi 

। önerisinde bulundu. 
I Bayburtlu, çig 

domateste bulunan 
likopenin prostat 
oluşumunu 
önlediğini ifade 
ederek, "Likopen 
prostat ve cilt sağlığı 
için önemli bir 

madde. Likopen ve 
diğer besinsel değer
lerinden yararlanmak 
için güneşte olgun
laşan domatesler 
tercih edilmeli. Bu 
anlamda özellikle 
içinde bulunduğu
muz aylar domatesin 
doğal ortamda 
yetişmesi nedeniyle 
uygun bir dönem. 
Bu nedenle çocuk
lara ve yetişkinlere 
her gün bir çiğ 
domates yemelerini 
veya günlük öğün
lerinde bir tabak 
domates salatası 
yemelerini öneri 
yoruz. Bunun hem 
bağırsaklara hem 
genel olarak içinde 
bulunduğu vitamin
ler nedeni ile sağlı 
ğımıza faydalı" dedi

K/l

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

■ V I

i

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

■

1

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 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

O
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

' î w? AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
22 Ağustos 2007 Çarşamba 
VEZİROGLU ECZANESİ 

Eşref Dinçer Mah. İrmak Sk. 
No: 25 Tel: 5136043 GEMLİK

Gemlik Ksrfez
• ■■LİR'İN İLK KOHLOK *İT*«I ■•ZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2834

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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OKULUMUZUN 
YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER
I -

Hoşgörülüdür, Ol aylara 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,Vefakardı' dostlarını asla unutmaz, 
Sürekli eğiVim ilkesi ile hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular.özgüveni tamdır.

Ht'r yerde, ve her ortamda kendini ispatlar. Engel tanımaz, " Başaracağım " der. başarır..

i G-l L İ Z C E
Anasınıfları, 1.2.3. ncü sınıflar haftada 6 Saat

4.5.67 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

Deneyimli 
kadromuz ve 

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sîzlere en yakın 
özel okuluz

Tel: 513 50 84
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.k12.tr

Gazetemiz Haber 
Müdürü Seyfettin 
Şeker' ve 
eşi GülLeyaz 
Şekersöz’ün yakışıklı 
oğullan Tufan

Şekersöz, yaşamını
Nilgün Şahin 
ile birleştirdi.
Bursa Melodi
Düğün Salonu’nda 
geçtiğimiz hafta sonu 

gerçekleşen düğün 
törenine İlçe 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve eşi, Gemlik 

Körfez Gazetesi 
kadrosu, AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
SP İlçe Başkanı 
Recep Aygün, İl 
Genel Meclis Üyesi ■

Nurettin Avcı, 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt, 
Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik; erkek 
ve kız tarafının 

davetlileri katıldı. 
Şekersöz ve Şahin 
Ailelerinin mutlu 
günü müzik eşliğinde 
geç saatlere kadar 
sürdü.

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZ GELDİ
TÜRKİYE’NİN

EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
İMSAKİYELER EN UYGUN 

FİYATLARLA ....

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı
Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 514 14 61
Cep Tel : (0.505) 824 03 79
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/ DOLGU MALZEMESİ
TESİSİMİZ ©SAAT AÇIKTIR

G E M LI K ’ I N İ LK GÜ N L O J . ^İ y AS l JAZEJESİ

24 Ağustos 2007 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Ahmet Dural Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki seyyar satıcılar uyarıldı

Zabıtadan seyyar operasyonu
Gemlik Belediyesi 

Zabıta Müdürlüğü ekipleri 
dün İstiklal Caddesi’nde 
ve Ahmet Dural Meydanı’n 
da kaldırım ve ara yollar 
üzerine tezgah açan seyyar 
satıcıların tezgahlarını 
toplatarak, uyarıda bulundu. 
Denetimlerin sıklaştırılacağı 
nı söyleyen zabıta ekipleri 
uyarılara uymayanların 
para cezasına çarptırıla
cağını söyledi. Sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@ho.tmail.com

V

B€YHANLAR OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 
GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ 

YOĞUN İLGİDEN
DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ

İbrahim Akıt Ca.d.
Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

TEL: 0.224 513 33 49 
FAX: 0.224 513 33 50

Gözler 11. Cumhurbaşkanı 
seçimi 2, tur oylamasında
TBMM Genel Kurulu'n da 11. Cumhurbaş 
ka nı seçiminin ikinci turu bugün yapıla
cak. Pazartesi günü yapılan ilk oylamaya 
448 milletvekili katılırken, AKP'li Abdul 
lah Gül 341, MHP'li Sebahattin Çakmak 
oğlu 70, DSP'li Tayfun İçli ise 13 oy al 
mıştı. Oylama da 23 boş, 1 de geçersiz 
oy kullanılmıştı. 11. Cumhurbaşkanı seçi 
mi için ikinci tur oylamada saat 15.oo’de 
başlayacak. Haberi sayfa 7’de

SP’nin geleneksel 
sünnet şöleni yapıldı 
Saadet Partisi ilçe örgütünün her yıl 
düzenlediği geleneksel sünnet şöleni 
dün yapıldı. Grup Aile Çay Bahçesi’nde 
yapılan sünnet şöleninde 20 çocuk 
erkekliğe adım attı. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Tavşana kaç tazıya tut..

Gemlik’te Belediye zafiyeti var.
Sanki son zamanlarda ilçede belediye yok 

gibi...
Kime sorarsanız aynı cevabı alırsınız.
Yaz geldi geçiyor..
Nüfus arttı.
Yollarda yürümekte zorluk çekiliyor.
Ana caddelerde karşıdan karşıya geçmek 

bile zorlaştı. Her yerde düzensizlik göze 
çarpıyor. Devamı sayfa 5’de

GOODİ^YEAR
BİZE UĞRAMADAN 

4X4'ÜNÜZE 
LASTİK ALMAYIN.

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75
—-------------------

İsten çıkarılmasına sebep olan arkadaşını bıçakladı
Suçladığı arkadaşını kuru sıkı tabancayla yaraladı. Sayfa 8’de

Bursa’da 
ekmeğe 

zam geldi
Bursa Fırıncılar 
Odası Başkanı 
Talip Andiç, yap
tığı açıklamada, 
200 gramı 35 
YKr'den satılan 
ekmeğin gramajını 
sabit tutarak 
fiyatını 40 YKr'ye 
yükseltme kararını 
aldıklarını söyledi. 
Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@ho.tmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Umuda yolculuk....

İnsan dünyaya geldiği andan itibaren 
hep bir umudun peşinde koşar..

Umud..
Bazen bir elkmek..
Bazen bir bardak su..
Bazen toprakta yetişen bitki.. -
Bazen yürekte yeşeren bir aşk..
Bazen iktidar..
Bazen Barış..
Bazen savaş..
Kimi umutlarını gerçekleştirir..
Kiminin ömrü yetnnez umutlarını 

yeşertmeye..
Kimi de umut yolunda koşarken tö 

kezlenir, sonra da yok olur..
Bazen bir kamyon kasasında..
Bazen de bir balıkçı kayığında umut

larına veda eder..
Dünyada da örnek çok..Türkiye'de de..
Çıkar.. İhtiras.. Öfke.. Kin..
Yaşamları yok ediyor..
Ülkeleri esarete sürüklüyor..
Doğayı katlediyor..
Kaynakları tüketiyor..
Umuda yolculuk...
Bitmeyen bir serüven..
İnsanoğlu yaşadıkça, dünya dur

dukça,kaynaklar varolidukça..
Umut yolculuğu sürecek..
Bir Nazım Hikmet Şiiri'nde..
Umutlar.... Hiç ölmeyecek gibi..
Onun yüreğinden yansıyor..
"Hani şimdi bize Cumaları, pazarları 

çiçekli bahçeler vardır,
Yalnız cumaları, yalnız pazarları
Hani şimdi biz bir peri masalı dinler 

gibi seyrederiz.
Işıklı caddelerde mağazaları, 
Hani bunlar
77 katlı yekpare camdan mağazalardır.
Hani şimdi biz haykırırız
Cevap:
Açılır kara kaplı kitap : Zindan
Kayış kapar kolumuzu
Kırılan kemik, kan
Hani şimdi bizim soframıza
Haftada bir et gelir
Ve
Çocuklarımız işten eve
Sapsarı iskelet gelir
Hani şimdi biz
İnanın güzel günler göreceğiz çocuklar
Güneşli günler göreceğiz ,
Motorları maviliklere süreceğiz çocuk

lar
Işıklı maviliklere süreceğiz
Çocuklar inanın inanın çocuklar 
Güzel günler göreceğiz güneşli günler 
Motorları maviliklere süreceğiz" 
Sürecek miyiz motorları maviliklere, 

görecek miyiz güzel günler çocuklar ?
Umut..Yitirmek yok..

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

(jSAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

Servislere yeni düzenleme geliyor
Bakanlık, okulların 
açılmasına kısa süre 
kala, servis kazaları 
nın yaşanmaması 
için, 'Okul Servis 
Araçları Hizmet Yö 
netmeliği'nde önemli 
değişikliklere gitti 
Yeni yönetmelik 
Resmî Gazete'de 
yayımlanmak üzere 
Başbakanlık'a gön
derildi. Yönetmeliğe 
göre; servis aracı 
kullanacak şoförlerde 
Yurtiçi Yolcu Taşı 
macılığı Sürücü 
Mesleki Yeterlilik 
Belgesi aranacak. 
Şoförlerin ayrıca, sü 
rüş teknikleri, yolcu 
hakları, toplumsal 
sorumluluk gibi un 
surları içeren konu
larda en az 150 saat 
eğitim almış olmaları 
gerekiyor.
Yaptırımlar, bununla 
sınırlı değil. Çocuk 
taşıyan şoförlerin, 
daha önce cinsel 
istismarda bulunup 
bulunmadığına da 
bakılacak. Çocukları 
cinsel istismardan 
hüküm giyenlerle, 
reşit olmayan çocuk
larla cinsel ilişkiye 
girenlerin de servis 
aracı kullanmasına 
yasak geliyor. 
Uyuşturucu kullan
maktan ya da uyuştu
rucu ticaretinden 
suçlu bulunanlar da

bundan böyle servis 
araçlarında şoförlük 
yapamayacak. 
Düzenleme, servis 
araçlarının yaşlarına 
da sınırlama getiriyor. 
Okul servis araçları 
nın hiçbiri 12 yaşın
dan küçük olmaya
cak, 6 ayda bir, bakım 
ve onarımı yapılacak 
ve belgelenecek. 
Araçlar temiz ve 
bakımlı olacak. Tüm 
araçlarda, öğrenci 
velileriyle haberleş 
mek için, telsiz ya da 
mobil telefon bulu
nacak. Servis araçla 
rında her öğrenci 
için, ayrı ayrı emniyet 
kemeri bulundurula
cak. Düzenleme, ser 
vis içinde, öğrenci
lerin sağlıklı bir şe 
kilde inip binmesini 
sağlamak için rehber 
personel bulundur
masını da öngörüyor. 
Ulaştırma Bakanlığı, 
servis araçlarına 
yönelik yeni düzenle
meyi çok önemsiyor. 
Bakanlıktan üst dü 
zey bir yetkili, şunları 
dile getirdi: "Daha 
önce bu konuda İçiş
leri Bakanlığı'nın bir 
düzenlemesi vardı. 
Ulaştırma Bakanlı 
ğı'nıh yönetmeliğiyle, 
içişleri Bakanlığı'nın 
düzenlemesi ortadan 
kaldırılıyor. Başta 
sürücülere eğitim

verilmesi olmak 
üzere bu alanı tümüy 
le disiplin altına ala
cak önemli bir yönet
meliği devreye koya 
rak, burada yaşanan 
sıkıntıların da aşıl
masına katkı sağlan
mış olacak." 
Sürücülere 150 
saatlik eğitim 
zorunluluğu 
Yönetmelikle, servis 
aracı kullanacak 
şoförler için getirilen 
düzenlemeler şunlar: 
Çocukları cinsel 
istismardan 
hüküm giyenler 
servislerde şoförlük 
yapamayacak.
Reşit olmayanla cin
sel ilişkiye girmekten 
hüküm giyen, 
servis aracı 
kullanamayacak. 
Uyuşturucu kullan
maktan ya da uyuştu
rucu ticaretinden 
suçlu bulunanlar da 
servis araçlarında

şoför olarak görev 
alamayacak.
Kişileri hürriyetinden 
yoksun bırakacak 
eyleme karışanlara 
şoförlük yasak.
Alkollü araç kullan
maktan ve hız 
kuralını ihlal etmek
ten sürücü belgeleri 
birden fazla alınan 
kişiler de şoförlük 
yapamayacak. 
Okul servis aracını 
kullanacak şoförler, E 
Sınıfı Sürücü Belgesi 
için 3, B Sınıfı Belge 
için 5 yıllık sürücü 
belgesine sahip ola
cak.
Servis aracı kul
lanacak şoförler, Yurt 
içi Yolcu .Taşımacılığı 
burucu Mesleki Yeter 
lilik Belgesi'ne sahip 
olacak. Şoförler ileri 
sürüş teknikleri, 
yolcu hakları, toplum
sal sorumluluk gibi 
konularda 150 saat 
eğitim alacak.

baytaş* Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okullan'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri____________

www.baytasinsâat.cöm.
Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

İKİNCİ EL DAİRELER
SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 

Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmanı'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2
Z SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2 
Z SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2
Z KİRALIK Dairex Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
Z KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
Z KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

http://www.baytasinsaat.com
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Ahmet Dural Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki seyyar satıcılar uyarıldı

Zabıtadan seyyar operasyonu
YauYORUM

Gemlik Belediye 
Zabıtası dün 
Ahmet Dural 
Meydanı ve İstiklal 
Caddesi’nde 
kaldırım ve sokakları 
işgal eden seyyar 
satıcıları uyardı. 
Son günlerde 
bilhassa İstiklal 
Caddesi’ndeki 
kaldırımlar çeşitli 
seyyar satıcılar 
tarafından 
pazar yerine 
dönüştürülmesi 
bazı meyve 
üreticilerin de 
İstiklal Caddesi’nde 
ara yollar üzerine 
tezgah açarak, 
satış yapması 
yayaların 
şikayetlerine 
neden olmuştu. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri dün 
öğle saatlerinde 
Çarşı Camii 
önünde ve İstiklal 
Caddesi üzerindeki 
kaldırımlarda 
bulunan seyyarların 
tezgahlarını

toplatarak, 
uyarıda bulundu. 
Gemlik
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
denetimlerin 
sıklaştırılarak, 
sürdürüleceğini

kurallara uymayan 
seyyar satıcılara 
birinci uyarıdan 
sonra ceza 
yazacaklarını ve 
mallarına el 
koyacaklarını 
söylediler.
İstiklal Caddesi’nde

seyyar saat ve cep 
telefonu satıcıları, 
üretici köylüler 
ve genelde halden 
aldıkları mallarr 
satan seyyar 
manavlar kaldırım 
ve yolları işgal 
ediyorlar.

Bursa’da ekmeğe zam geldi
Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Talip Andiç, yaptığı açıklamada, 
200 gramı 35 YKr'den satılan ekmeğin gramajını sabit tutarak 

fiyatını 40 YKr'ye yükseltme kararını aldıklarını söyledi.
Bursa Fırıncılar 
Odası Başkanı-Talip 
Andiç, yaptığı açıkla
mada, ekmekte 
gramajı sabit tutarak, 
fiyatına zam 
yaptıklarını bildirdi. 
Ekmeğe 1 yıldır 
zam yapılmadığını 
belirten Andiç, 
kuraklık nedeniyle 
buğday ve buna 
bağlı un fiyatlarının 
artması üzerine, 
ekmeğe zam 
yapmak zorunda 
kaldıklarını 
ifade etti.
Andiç, zammm 
1 Eylül tarihinden 
itibaren geçerli 
olacağını dile 
getirirken, şöyle 
konuştu: 
‘‘Ankara, İstanbul,

İzmir, Yalova, 
İzmit'te ekmek, 
bir yıl önce bu 
rakamdan 
satılmaya başlandı. 
Biz ise bir yıl 
sonra zam yaptık. 
Son yıllarda

yaşanan kuraklığın 
ardından yaşanan 
verim düşüklüğü 
buğday fiyatlarını 
aşırı yükseltti.
Yani zam esnafımız 
için kaçınılmaz 
olmuştu. Artan

maliyet karşısında 
zam yapmaktan 
başka çaremiz' 
kalmamıştı.
Bu konuda 
hassas olmamıza 
rağmen zam 
yapmaya mecbur 
kaldık. Fiyatlara 
sadece undan 
gelen farkı 
yansıttık. ” 
400 GRAM 
PİDE 1 YTL 
Yaklaşan 
Ramazan ayı 
öncesinde 
pide fiyatlarında 
da düzenleme 
yapıldığını 
belirten Andiç, 
400 gram susamlı 
pidenin 1 YTL'den 
satılacağını 
sözlerine ekledi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

k. Diş Hekimi
Özcan VURAL

‘ ozcanvural1933@hotmail.com
lasaBeLİ—i-—www.milliyet/blog/özcan vural

Mitingler....
Özüne baktığımız zaman Türk siyasi 

yaşamının gördüğü kendiliğinden oluşan 
en büyük halk hareketiydi..

Yüz binlerce kişi..
Hayatı boyunca mitinge katılmamış 

olanlar ellerine bayrağı aldı, Anıtkabir’e 
koştu..Tandoğan Meydanı’nda buluştu..

Sonra İstanbul, Manisa, İzmir, Samsun 
mitingleri geldi..

Geldi de ne oldu? Tam bir fiyasko.. 
Neden mi?

Mitinge katılanların havası başkaydı, 
kürsüye çıkanların ki başka..

Mitinge gelenlerin derdi farklıydı, kürsü 
yü işgal edenlerin ki farklı..

Kabul ediyorum.. O meydanlarda topla 
nan yüz binlerin kürsü ile ilgisi yoktu..

Küçük bir azınlığın dışında kürsüde ne 
olup bittiğini gören, bilen, dinleyen, duyan 
da yoktu..

Ortak paydaları cumhuriyetin temel 
kavramlarını siyasal iktidara hatırlatmaktı..

Daha açıkça söyleyelim..
Türban Köşk’e çıkmasın demekti..
Bu da en doğal, en demokratik haklarıy

dı..
Demokrasinin birinci koşuluydu.
Önemli olan Batı demokrasilerinde oldu 

ğu gibi, tepki göstermek, protesto etmek 
ama bunu uygarca yapmaktı..

Kavgasız, gürültüsüz..
Meydanda kavga,gürültü yoktu,.

Alkışlanacak görüntüler vardı..
Peki kürsü de aynı olgunlukta mıydı? 

Hayır...
Kürsüye çıkanın bağırmaktan ne dediği 

anlaşılmıyordu..
Bağırmaktan yüzleri pancar gibi olmuş

tu..
Resmen tükürükler saçarak konuşuyor

lardı.. Ne istiyorlardı?.
Türkiye’nin bütün dünya ile bağlarını 

hemen koparmasını..
Yabancılara hiçbir şey satılmamasını..
Gerekirse banka alan, telefon şirketi 

alan, toprak alan, yatırım yapan yabancıla 
rın kovulmasını..

Daha da vahimini söyleyeyim mi?
Cumhuriyet mitinglerine katılanlar 

değil..
Sadece ama sadece kürsüye çıkıp 

nutuk atanlar baş örtüsü takanlara düş
man gözüyle bakıyordu..

Bunu açık açık söylemekten de çekin
miyorlardı..

Miting alanında toplanan yüz binlerin 
bundan haberi yoktu ama televizyon başı
na geçen, ne oluyor diye izleyen milyon
ların haberi oldu..

Korktular.. Ürktüler.. Yanlış şeyler 
düşündüler..

Onları CHP’li zannettiler.. O mitingleri 
CHP’nin düzenlediğini düşündüler..

Ve.. CHP’ye damgayı vurdular.. Din düş
manı parti.. Din düşmanlığı..

Bunu ben söylemiyorum.. CHP’nin 
adayları da söylüyor..

CHP’nin din düşmanı olmadığını anlata
madık diyorlar..

Anadolu halkı din düşmanı damgası 
vurulan partiye oy verir mi?

Vermediler tabii.. Peki CHP’nin din düş
manı olduğu gerçek mi?

Hayıç. İlgisi yok.. Böyle b[r şey olamaz..
Ama cumhuriyet mitinginde kürsüye 

çıkanlar CHP'yi böyle gösterdi..
Başarısızlığın bir nedeni de bu..

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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SP’nin geleneksel sünnet şöleni yapıldı

İSI

Saadet Partisi İlçe 
Örgütü tarafından 
geleneksel hale 
getirilen yoksul 
çocukların sünnet 
şöleni dün yapıldı. 
Eski Adalet 
Bakanlarından 
Şevket Kazan‘ın 
da katıldığı 
sünnet şöleninde 
20 çocuk erkekliğe 
adım attı.
İskele Meydam’ndaki 
Grup Aile Çay 
Bahçesi’nde 
düzenlenen törene

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Recep Aygün ve

yönetim kurulu 
ile sünnet 
çocuklarının

aileleri ve 
yakınları katıldı. 
Sünnet öncesi

mevlit okunmasından 
sonra toplu sünnet 
gerçekleştirildi.

Bu arada davetlilere 
etli pilav ve ayran 
ikram edildi.

Açık Öğretim Lisesi ek sınavları yapılacak
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, hafta 
sonunda yapılacak 
açık öğretim lisesi 
ek sn.avları iki 
okul ve cezaevinde 
yapılacağını duyurdu. 
Milli Eğitim 
Müdürlüğümden 
yapılan açıklamada, 
"26 Ağustos 2007 
Pazar günü saat 
10.00'da ve 14.00'de,

27 Ağustos 2007 
Pazartesi günü saat 
10.00'da ve 14.00’de 
olmak üzere dört 
oturumda Cezaevi 
ile Yıldırım ilçesi 
Emek İlköğretim 
Okulu ve Namazgah 
İhsan Dikmen 
İlköğretim Okulu'nda 
Açık Öğretim Lisesi 
ek sınavla rı yapıla
caktır." denildi.

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

K0Ş€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR
Körfez Ofset
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Kapıkule TOBB’a devrediliyor Güne Bakış
1

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB), Kapıkule 
Sınır Kapısı'nın 
Yap-işlet-Devret 
yöntemiyle işletmesi 
ni üstlenecek.
Kapıkule'nin 
TOBB’a devrine 
ilişkin protokol 
27 Ağustos'ta 
Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen 
ve TOBB 
Başkanı Rifat 
Hisarcıkoğlu'nun

Kamu-Sen toplu sözleşme ve grev için destek arıyor
Kamu-Sen, sendika 
ların grev ve toplu 
sözleşme taleplerine 
deset için siyasi par
tileri ziyaret ettiler. 
Kamu-Sen Genel 
Başkanı Bircan Yıl 
diz, Meclis'te AKP, 
CHP, MHP ve DSP'yi 
ziyaretlerinde talep
lerinin yeni Anaya 
sa da yer almasını 
istediler.
Kamu-Sen heyeti ilk 
olarak AKP Grup 
Başkanvekilleri 
Sadullah Ergin ve 
Mustafa Elitaş'la 
görüştü. Ergin, 
görüşmeden sonra 
yaptığı açıklamada, 
memur sendikaları ile 
yürütülen toplu 
görüşmelerde muta
bakat sağlanmak 
üzere olduğunu ve 
önemli adımlar 
atıldığını öğrendik
lerini söyledi. Ergin, 
Kamu-sen'in, kamu 

katılacağı bir 
törenle imzalanacak. 
Türkiye Odalar 
ve Borsalar 
Birliği, 2002 
yılından başlayarak 
sınır kapılarının 
modernizasyonunu 
üstleniyor.
Bu çerçevede, 
Kapıkule için 
hazırlanan 
protokol, Kapıkule 
Sınır Kapısı 
Tesisleri'nde 
yapılacak.

çalışanlarının mali ve 
sosyal haklarına iliş 
kin talepleri not ettik
lerini, bunları, partisi 
nin yetkili organlarına 
ve Hükümete ilete
ceklerini bildirdi. 
MHP'DEN 
KAMU-SEN'E 
DESTEK
Daha sonra MHP 
Grup Başkanvekili 
Mehmet Şandır'ı da 
ziyaret eden Kamu- 
Sen Genel Başkanı 
Akyıldız, aynı talep
lerini burada da 
yineledi. Şandır da 
yaptığı açıklamada, 
parti olarak kamu 
çalışanlarının şendi 
kal haklarının veril 
mesi konusunu en 
baştan buyana savun 
duklarını belirterek, 
“Uluslararası şartlar 
ne gerektiriyorsa, 
Türkiye'de de kamu 
çalışanlarına bu hak
ların verilmesi için

elimizden gelen deste 
ği vereceğiz. Bu an 
lamda Türkiye Kamu- 
Sen'in çabalarını 
destekliyoruz” dedi. 
Şandır, hükümetin 
uzlaşı içinde, fedakar 
lığın azamisini yapa 
rak devlet memurları 
nın kayıplarını bu 
dönemde karşılaması 
gerektiğini ifade etti. 
SEZER'E ÖVGÜ 
Kamu-Sen Genel 
Başkanı Akyıldız'ı 
Meclis'te kabul eden 
DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer, sendikal 
hakların Sivil Anaya 
sa'ya alınması konu 
sunda destek vere
ceklerini ve talepleri
ni dikkate alacaklarını 
söyledi. Sezer, hükü 
metin, kamu çalışan
larının grevli ve toplu 
sözleşmeli sendika 
hakkına ilişkin yak
laşımını olumlu bul
duklarını ifade 

ederek, “Ama grevli 
toplu sözleşme 
hakkını, hazırladık
larını söyledikleri 
sivil anayasanın içine 
yerleştirme çalış
ması, bu işi biraz 
uzatma anlamı taşır 
diye kaygımız var” 
dedi.
Akyıldız da
DSP'nin 22 Temmuz 
seçimlerinde 
izlediği stratejiyi 
beğendiklerini 
belirterek, 
Sezer'e, “Nefis bir 
politika izlediniz. 
DSP'nin Meclis'e 
girmesini sağladınız. 
Bu yüzden sizi 
kutluyorum” 
şeklinde konuştu. 
Kamu-Sen 
heyeti, CHP Grup ’ 
Başkanvekili Kemal 
Kılıçdaroğlu da 
ziyaret ederek aynı 
konudaki taleplerini 
bildirdiler.

_ _ Kadri GÜLER
' kadri_guler@hotmail.com

Tavşana kaç, tazıya tut..
Defalarca haber yapmamıza karşın, 

İstiklal Caddesi'ndeki seyyarlarla başa çıkı 
lamıyor.

Bu bugünün sorunu değil.
Siz seyyarlara bir düzenleme getiremez 

şeniz.
Onlarda işini sürdürmeye devam eder

ler.
En kalabalık cadde ve sokakların baş 

larında manav dükkanını açarlar.
Yetmez, kaldırımlarda boş buldukları 

yerlere tezgah kurarlar.
Arada bir zabıta veya polis kalkın der, 

onlarda pilisini pırtısını toplar, gidiyormuş 
gibi yaparlar.

Görevliler gittikten sonra ise aynı yer
lere dönerek işlerine devam ederler.

Dün, Zabıta seyyarları uyardı.
Bugün yine denetleyeceklermiş.
Ne değişecek..
Hiç birşey, belki bazılarına basit cezalar 

kesilecek, belki itiş kakış yaşanacak..
Hep olağan şeyler..
Geçtiğimiz yıl, daha önceki yıl da böyle 

olayları gördük..
Ne değişti?
Gemlik’in modern bir kent olması için 

kaç fırın ekmek yemek gerekir bilmiyorum.
İlçeye girişten itibaren bir güzellik göre

biliyor musunuz?
Ben göremiyorum.
İlçe yeşile ve çiçeğe hasret..
Bize en yakın yer Orhangazi ve Bursa..
Bu iki kentte de AKP’li belediye başkan

la rı var.
Gemlikli güzel şeyler görmek istiyor.
Üç dört zabıta, olmayan park bahçe 

teşkilatı, veterinerle yönetilen temizlik 
işleri, tekniker ile yürütülen Fen İşleri yal
nız Gemlik’te var.

Bizim ana caddelerde trafik sorunu da 
bitmez, kaldırımlardaki seyyarların işgali 
de..

Belediyecilik bir zihniyet işi..
Bunun için yaratıcılık gerek, kadro ge 

rek...
Yapılanlar tavşana kaç, tazıya tuttan 

başka birşey değil.

Trafik canavarı 9 can aldı
Amasya ve Bolu'da 
meydana gelen 
trafik kazalarında 
9 kişi öldü, 
35 kişi yaralandı. 
Amasya-Taşova 
Karayolu'nun 
18'inci kilometre 
sinde bir otobüs 
kamyonla çarpıştı. 
Kazada, Mehmet 
ve Celal Çoban 
ile Barış İkiz, Rıza 

»Kılıç ve kimliği 
henüz belirlene
meyen 2 kişi 

| hayatını kaybetti.

Yaralılar, Amasya 
ve Samsun'daki 
hastanelerde 
tedavi altına alındı. 
Bolu'nun Kapaklı 
Gölü mevkiindeki 
benzin istasyonun
dan çıkan kamyona 
2 otomobil çarptı. 
Kazada, Şenol 
Çapraz ile Koray 
ve Bahtiyar 
Kökenli öldü.
Yaralanan 6 kişi, 
Bolu ve Gerede 
devlet hastanelerine 
kaldırıldı

KflŞSDS VOK
KALİTELİ KAŞELER 
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Sezer’den Baykal’a yanıt Kapusuz’dan ‘Baykal’a 
siyaseti bırak* çağrısı

Demokratik Sol Parti 
(DSP) Genel Başkanı 
Zeki Sezer, CHP lideri 
Baykal'ın cumhur
başkanlığı oylamasına 
muhalefet partilerinin 
katılmamasına yönelik 
çağrısıyla ilgili olarak, 
"İkimiz de Abdullah 
Gül'ün cumhurbaşkanı 
olmasını istemiyoruz 
ama yöntemlerimiz 
farklı" dedi.
DSP Genel Başkanı 
Sezer, genel merkez 
binasında grev ve top 
lu sözleşmehakkı için 
destek isteyen Memur- 
Sen Genel Başkanı 
Ahmet Aksu ve bera 
berindeki heyeti kabul 
etti. Sezer, görüşme 
hin ardından yaptığı 
açıklamada, son yıllar
da memurların reel üc 
retlerinin çok geriledi 
ğini belirterek, 
"Enflasyon düştü 
deniliyor. Son 6 ayda 
sadece kiralarda 
yüzde 9 artış oldu. 
Önümüzdeki dönemde 
hükümet çalışanlar , 
arasında ayrım yapma
malıdır. İşçilere verilen 
zammı esas alarak 
memurlara da zam 
yapfnaiidıf" dedi.
Hükümet ve memur 
sendikaları arasında 
yapılan görüşmelerin 
yeterli bir düzeyde 
yapılmadığını iddia 
eden Sezer, hükümetin 
sistemin işletilmesinde 
de yeterli güce sahip 
olmadığını öne sürdü. 
Sezer, çözümün toplu 
sözleşme hakkının 
yasal bir hale getiril 
mesi olduğunu savu
narak, hükümetin bu 
konuda yapacağı 
reformları anayasa

değişiklik paketi içine'" 
koymak yerine- bir an 
önce çıkarması gerek
tiğini ileri âüraü. 
Şezer, "Girev ve toplu 
sözleşe hakkının bu 
paketten Öne^'memur , 
İara verijm/esi gereki
yor. Biz’de buna des, 
tek veririz" dedi. 
Mİemur-Sen Genel 
Başkanı Ahmek Aksu 
jöe, memurlara grev ve 
töply sözleşme hakkı 
nın verilmesi için ilk 
olarak DSP'yi ziyaret 
ettiklerini.âöy.ledi. 
Memurlara, grev ve 
'toplu sözleşme hak 
kının veriftnesi için 
DSP'den destek iste
diklerini ifade eden 
Aksu/'Ecevit'in. 20 yıl 
Önce' bahsettiği çalış
ma hayatı ile ilgili 
reformiıâreketi inşal
lah bugün de devam 
eder^ Şcevit'in yine . 
gündeme getirdiği 
Yerel Yönetimler 
Bakanhğıı'nın da bir ah. 

.önce kurulması gere 
kiyor: Sayın Mehmet 
Ali Şahini de bu konu 
yu kendisine ilettiği 
mizde Başbakan'â bu 
dileklerimizi ileteceğini 
söyledi. Mahalli idare 
ler ve belediyelerin de 
.sahibi olur.

Yerel yönetimlerin 
sorunları da bu sayede 
ortadan kalkar.
Demokratikleş me ve 
ipsan hakları ile ilgili 
sorunlarımız top lu 
görüşmelerimiz de 
devam edecek" dedi. 
Gazetecilerin soru
larını cevaplandıran 
DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer, CHP Genel 
Başkanı Deniz Bay 
kal'm TBMM'de yapılan 
cumhurbaşkanlığı 
oylamasına muhalefet 
partilerinin katılma
ması yönündeki çağ 
rısının hatırlatılması 
üzerine şunları kaydet
ti: "MHP'nin kesin 
olarak Parlamento'ya 
cumhurbaşkanlığı 
seçimi ile ilgili kararın
dan sonra sonuç al 
mak açısından bizim 
girmememizin bir 
anlamı kalmadı. Biz 
şimdi adayımızı da 
çıkararak, 'işte cumhur 
başkanı bu nitelikte 
olmalıdır'ı da göste 
rerek.bir çalışma süre
ci içerisindeyiz. Diğer 
partiler de bunu göz
den geçirirlerse biz de 
gözden geçiririz. 
Bugünkü oylamada 
DSP yine kendi adayı
na oy verecek."

Eski AKP Grup 
Başkanvekili, Ankara 
Milletvekili Salih 
Kapusuz, CHP Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal'a, "Siyaseti 
kesin olarak bırak
tığını açıklayıp, hem 
kendisine hem de 
Türk Milleti'ne büyük 
bir iyilik yaparak, tüm 
ülkeyi rahatlatmasını 
önerdiğini" belirtti. 
Kapusuz, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Baykal'ın, sandığa 
hiç gidilmemiş gibi, 
cumhurbaşkanı seçi
mini istismara devam 
etmesini hayretle 
izlediğini ifade etti. 
Deniz Baykal'ın bu 
tavrıyla, milletin 
sandıkta ortaya koy
duğu iradeyi yok 
saydığını, halkın, ken 
dişine verdiği "senin
le buraya kadar" 
mesajını alamadığını 
savunan Salih Kapu

Doğru Yol Partisi atağa geçti
Demokrat Parti'nin 
kurulmasıyla kendisi 
fesheden ancak bir 
grup, partiti' tarafın
dan tekrar kurulan 
Doğru Yol Partisi'ne 
aralarında eski bakan 
ve milletvekilleri, 
işadamları, akade 
misyen ve bürokrat
ların da olduğu 150 
kişi üye oldu 
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan DYP Genel 
Başkanı Çetin Açık 
göz, YÖK Başkan 
Vekili Prof.Dr. Uğur 
Büğet, eski Devlet 
Bakanı Orhan 
Kilercioğlu, eski mil

suz, "Devlet adamlığı 
vasfını yitirme pahası 
na, cumhurbaşkanlığı 
makamını ısrarla iç 
politika malzemesi 
yapmaya devam 
eden Sayın Baykal ve 
partisi, Özal'ın seçi
minde de aynı reflek
si göstermiş, cum 
hurbaşkanlığı gibi 
çok şerefli bir ma 
kamı boykot etmekte 
bir beis görmemiştir" 
dedi.
AKP Ankara Millet 
vekili Kapusuz, Bay 
kal'ın iddialarındı, 
"Boş laftan ve ifti
radan ibaret" 
olduğunu ileri süre 
rek, yazılı açıkla
masında şu 
görüşlere yer verdi: 
"Sayın Gül'ün, 
Cumhuriyete, laikliğe 
ve demokrasiye 
aykırı herhangi bir 
davranışı olmadığı 
halde, bugünkü CHP 

letvekilleri Mehmet 
Yalçınkaya ve Fevzi 
Arıcı, eski Başba 
kanlık Basın Muşa 
virlerinden Şecaattin 
Zenginoğlu, Öğretim 
üyesi ve gazeteci 
Emre Aygen, eski 
Tekirdağ Valisi Fethi 
Aytaç gibi isimlerin 
de aralarında olduğu 
150 kişinin DYP'ye 
katıldığını bildirdi 
“Parlamento dışında 
olmamıza rağmen 
iktidarın tek alternati
fi olduğumuzu yakın
da herkes görecek
tir” diyen Açıkgöz, 
DYP'nin DP ve AP 

yönetiminin koro 
halinde bunun 
aksine beyanlarda 
bulunmaları, kendi 
terinin demokrasiyi 
içlerine sindiremedik
lerini ortaya koymak
tadır. Sayın Baykal ve 
arka daşları, kendi 
görüşlerini paylaş
mayan herkes 
hakkında Cumhu 
riyet, laiklik karşıtı 
suçlamalarını zaten 
geleneksel hale getir
mişlerdir. İnsanların 
kendi beyanlarına ve 
mahkeme kararlarına 
rağmen CHP'nin ifti
ralarından kurtulmak 
mümkün değildir. 
Sayın Baykal'a öne
rim, siyaseti kesin 
olarak bıraktığını 
açıklayıp, hem 
kendisine hem de 
Türk Milleti'ne bir 
büyük iyilik yaparak 
tüm ülkeyi 
rahatlatmasıdır.

misyonundan destek 
alacağını kaydetti. 
Açıkgöz, “22 
lemmuz'da yapılan 
seçimlerde Demokrat 
Parti'ye zarar ver
memek için, 28 
Mayıs’ta kurulan 
Doğru Yol Partisi 
olarak bütün 
faaliyetlerimizi 
ve beyanatlarımızı 
durdurmuştuk. 
Geleneksel misyonu
muzu canlandırmak 
için bıraktığımız 
1 yerden büyük bir 
hızla yeniden 
harekete geçmiş 
bulunuyoruz” dedi.

‘Anayasa taslağı tümüyle yerli ürünw
AKP'nin isteği üzeri 
ne yeni bir Anayasa 
çalışması yapan 
Bilkent Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ergun Özbudun, 
ortaya çıkan taslağı 
"tümüyle yerli bir 
ürün" olarak değer
lendirdi.
Bilkent Üniversitesi'n- 
den bir grup akade 
misyenle birlikte 
çalışan Ergun Özbu 
dun, AKP'nin isteği 
üzerine 2 ay süren bir 
çalışmayla hazırladık
ları anayasa taslağını, 
"Mevcut anayasaya 
göre çok büyük bir 
iyileştirme" olarak 
tanımladı.
Taslağın hazırlığında 
hiçbir ülkeyi tek başı
na örnek almadık
larını bildiren Özbu 
dun, ancak değişik 

Ülkelerin.uygulama 
lan. ve Avrupa İnşan 
{Hakları Mahkemesi 
belgelerinden yarar
lanıldığını kaydetti. 
■"Tamamen yenli bir. 
ürün" ortaya çıkardık
larını ifade eden Özbu' 
dun, Türkiye'nin 
koşullarını, ihtiyâçla' 
rını ve beklentilerini 
gözönünde bulundur
duklarını vurguladı. 
"Sivil Anayasa" 
tanımlarına dikkati 
çeken Özbudun, 
"Buna sivil anayasa 
denilmesinin kastı, 
yapılma biçimin- 
dendir. Halkın hür 
iradesiyle yaptığı, 
tartışma ve uzlaşma 
yoluyla yapılması 
anlamındadır. Çünkü 
bugüne kadarki 
anayasalarımız böyle 
hazırlanmadı" dedi.

Özbudun, 138 madde
lik taslağın tümüyle 
akademisyenler 
tarafından hazırlan 
dığını, Türkiye Baro 
lar Birliği ve TOBB'un 
daha önce hazırladığı 
anayasa taslakların
dan da yararlanıldı 
ğını bildirdi.
Taslağın siyasilerin 
süzgecinden geçtik
ten sonra geniş çapta 
tartışmaya açılması 
gereğine işaret eden 
Özbudun, yeni 
anayasa hazırlanırken 
en geniş anlamda 
toplumsal uzlaşmanın 
sağlanmasının 
önemini vurguladı. 
Yeni anayasa tasla 
ğının, "Temel hakların 
standartlarının yük
seltilmesi, evrensel 
İhsan hakları bel
gelerindeki güvence 

lere sahip olması, 
güvencelerinin 
güçlendirilmesi, hu 
kuk devleti üzerindeki 
kısıtlamaların kaldırıl
ması" ilkelerine da 
yandığını anlatan Öz 
budun, çumhurbaş 
kanının yetkilerinin 
parlamenter sistemle 
u yumlu olacak şek
ilde azaltılmasının, 
öngö rüldüğünü 
bildirdi. Çumhurbaş 
kanının 5 artı 5 yön
temiyle ve halk 
tarafından seçilmesi
ni içeren anayasa 
değişikliğiyle ilgili 
referandum yapıl
masının yeni taslakla 
çelişmediğini kayde
den Özbudun, 
"Parlamenter sistem 
bakımından önemli 
olan seçilme usulü 
değil, yetkilerinin

kapsamıdır. Avustur 
ya, Finlandiya ve 
İrlanda gibi ülkelerde 
de cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilme sinin örnek
leri var" dedi. 
Türkiye'de yargı dene 
timine tabi olmayan 
bir takım işlemler 
bulunduğu nu, buna 
örnek olarak, Askeri

Şura ve Hakimler 
Savcılar Yüksek 
Kurulu kararları ile 
cumhurbaşkanının 
tek başına yaptığı 
işlemler ve OHAL 
kararnamelerini 
gösteren Özbudun, 

»-.bunların yargı dene-.» 
timine açılmasının 
kendi taslaklarında • 
yer aldığını söyledii
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Gözler 11. Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylamasında
TBMM Genel Kurulu'n 
da 11. cumhurbaşka 
nı seçiminin 2. turu 
bugün yapılacak. 
Geçtiğimiz Pazartesi 
günü yapılan oyla
maya 448 milletvekili 
katılırken, AKP’li 
Abdullah Gül 341, 
MHP'li Sebahattin 
Çakmakoğlu 70, 
DSP'li Tayfun İçli ise 
13 oy almıştı. Oylama 
da 23 boş, 1 de 
geçersiz oy kullanıldı. 
Dolayısıyla 367 engeli 
aşılırken, hiçbir aday 
cumhurbaşkanı 
seçilmek için yeterli 
çoğunluğa ulaşa
madı. 2. tur oylama, 

alınan karar doğrul
tusunda 24 Ağustos 
tarihinde yani bugün 
saat 15.00'te yapıla
cak. Bu oylamada da 
Güil'ün yeterli çoğun
luğa ulaşması beklen
miyor. Dolayısıyla 3. 
oylama 28 Ağustos 
günıü yeniden yapıla
cak ve Çül, herhangi 
bir olumsuzluk yaşan 
mazsa 11. cumhurbaş 
kanı seçilecek. Gül, 
aynıı gün saat 
18.00'de Meclis'te 
yemin edecek ve son
rasında devir teslim 
töreni gerçekleşecek. 
11. cumhurbaşkanlığı 
seçiminin 22 Temmuz

seçimlerinden önce 
yapılan 1. tur oyla
masına 361 milletvek
ili katılırken, seçime 
tek aday olarak katı 
lan Gül'e 357 oy çık
mıştı. Gül yeterli ço 
ğunluğa ulaşamamış, 
ayrıca 367 toplantı 
yeter sayısı da Anaya 
sa Mahkemesi^ 
tarafından Meclis'te 
cumhurbaşkanlığı 
seçimi için gerekli 
çoğunluk olarak belir
lenmişti. Sonrasında 
Meclis, yeterli çoğun
luk sağlanamadığı 
için 22 Temmuz tari
hinde seçime gitmek 
zorunda kalmıştı.

Sezer,
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Cum 
hurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer'in sade 
ve törensiz görevi 
teslim etmek istediği
ni kendisine söyle 
diğini açıkladı.
Abdullah Gül'ün 28 
Ağustos'ta seçilmesi 
halinde bir gün sonra 
Çankaya Köşkü'ne

sade bir tören
çıkarak görevi teslim 
alacağını belirten 
Erdoğan, devir-teslim 
töreninden bir gün 
sonra da yeni kabine 
yi Abdullah Gül'e 
sunacağını bildirdi. 
AKP Merkez Yürütme 
Kurulu, yeni kabi
nenin vakit geçirme
den 11. Cumhurbaşka 
nı'na sunulmasını 

kararlaştırdı. 
Başbakan Erdoğan, 
Abdullah Gül'ün 
28 Ağustos'taki 
üçüncü turda 
cumhurbaşkanı 
seçileceğini belirte 
rek, "Abdullah Bey, 
görevi bir gün sonra 
Sayın Sezer'den tes
lim alır. Ancak Sayın 
Sezer, Çankaya

istiyor
Köşkü'nde sade bir 
törenle görevi devret
mek istediğini 
söyledi" dedi.
Erdoğan, Gül'üri 
Köşk'e çıkmasının 
hemen ardından 30
Ağustos veya 31 
Ağustos'ta Çankaya 
Köşkü'ne çıkarak, 60. 
hükümeti sunacağını 
açıkladı. Erdoğan,

yeni kabineyi vakit 
geçirmeden kuracak
larını ifade ederek, 
"Hükümet pro
gramımız hazır. En

geç 6 Eylül'de 
Meclis'ten 
güvenoyu alarak, 
resmen işbaşı < 
yaparız" diye konuştu

3 Mferf ULUKAYA D0GALGA2 ISI SAN. 
rıJunT, ■ HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİORTAKLIĞIGEMLİK ANA BAYİİ —--------m-------------------r-m
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İşten çıkarılmasına 
sebep olan 

arkadaşını bıçakladı
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde bir kişi, 
işten çıkarılmasına 
sebep olmakla suçla 
dığı arkadaşını kuru 
sıkı tabancayla 
yaraladı.
Edinilen bilgiye gö 
re, bir fırında çalışır 
ken işine son veril 
meşine sebep ol 
makla suçladığı Z.Ç. 
(24) ile Canbolu 
Mahallesi'nde karşı 
laşan R.Ç. (19), 
arkadaşıyla tartış
maya başladı.
Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesiyle belin
den çıkarttığı kuru 
sıkı tabancayla ateş 
eden ve kabzası ile 
Z.Ç.'nin kafasına

vuran R.Ç., eski 
mesai arkadaşının 
yaralanmasına se 
bep olurken, olay
dan sonra polis tara 
fından gözaltına 
alındı. Bu arada, 
olay sırasında ateş 
alan kuru sıkı taban
cadan yaralandığı 
sanılan Z.Ç., 
Karacabey Devlet 
Hastanesi'nde 
tedaviye alındı. 
Z.Ç.'nin yaralan
masına silahın 
kabzasının 
sebep olduğu 
belirlendi. R.Ç. 
çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine konuldu.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUTUN • 
OKUYUN

İşçileri taşıyan traktör devrildi: 5 yaralı
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde, işçileri 
taşıyan traktör 
devrilirken, 5 kişi de 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 
Tayfun ö. (23) 
idaresindeki 16 TT 571 
plakalı traktör, tarlada
ki işleri biten işçileri

Hotanlı köyüne 
götürmek üzere yola 
çıktı. Tat Konserve 
Fabrikası önünde sol 
şeritten ilerleyen trak
tör, karşı yönden 
gelen Haşan İ. (50) 
idaresindeki 16 TF 347 
plakalı kamyoneti fark 
edince sağ şeride

geçmek isterken, fren 
yapan kamyonet dura
mayarak traktörün 
römorkuna çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
devrilen römorkta bu 
lunan işçilerden Son 
gül özcan (19), Zey 
nep Özcan (25), Fatım 
Kansu ( 25), Müslüm

Kansu (16) ve Ayşe 
Kırtay (20) yaralanarak 
hemen Karacabey 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Tedavileri 
yapılan yaralıların 
sağlık durumlarının iyi 
olduğu öğrenilirken, 
jandarma kazayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Sahte doktor dürümcüyü dolandırdı
Bursa'da, kendisini 
doktor olarak tanıtan 
bir şahıs, sipariş 
verdiği dürümcüyü 
akıl almaz şekilde 
dolandırdı.
Edinilen bilgiye 
göre, Altıparmak 
Caddesi üzerindeki 
bir dürümcüye 
kendisini doktor 
İhsan olarak 
tanıttıktan sonra

5 dürüm, 5 de 
ayran siparişi veren 
N.K., Kaya Apartmanı 
önünde beklediğini, 
100 YTL' si olduğunu 
belirterek, 
85 YTL para üstü 
getirilmesini istedi. 
Dürümcünün elamanı 
Umut O., verilen 
adrese geldiğinde, 
kendisini yolda 
karşılayan N.K.,

"Ben doktor İhsan'ım, 
siparişleri ben 
verdim. Siparişleri 
2. kata götürür 
müsün? Para üstünü 
getirdiysen bana ver, 
100 YTL'yi eşimden 
alırsın" dedi. Bunun 
üzerine Umut O. 85 
YTL'yi şahsa verdi. 
Binanın önüne 
geldiğinde, apart
manın Kaya

Apartmanı olmadığını 
anlayan Umut O., 
polisi arayarak 
ihbarda bulundu.
2 gün sonra N.K’yı 
Altıparmak Caddesi 
üzerinde fark eden 
Umut O., şahsı 
yakalayarak polise 
teslim etti. N.K.'yı 
gözaltına alan polis 
olayla alakalı 
soruşturma başlattı.

‘Yavşak’ sözü bin liraya mal oldu
Eski devlet bakanlarından Turhan Tayan, Bursa'da DYP yöneticilerine 
"yavşak" dediği iddiasıyla bin YTL'lik tazminat ödemeye mahkum edildi.

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİLSATlUKreKİRALIKLAfflNIZİÇİNBİZİARAYINIZ

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi E
Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa İ

■— -------- — sKayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 ıtf SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni 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. 

SEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Eski devlet bakanların
dan Turhan Tayan, 
Bursa'da DYP 
yöneticilerine 
"yavşak" dediği 
iddiasıyla bin YTL'lik 
tazminat ödemeye 
mahkum edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, 4 yıl önce 
Demirtaş Belediyesi'n 
ce iftar yemeği 
verildi. Yemeğin cep 
telefonuna atılan 
mesajla kendisine 
geç haber verilmesine 
sinirlenen Turhan 
Tayap, iddiaya göre, 
DYP il başkanı ve 
yönetim kurulu 
üyeleri için "Hepiniz 
yavşaksınız" dedi.

Buna çok üzülen 
eski DYP Bursa İl 
Başkanlığı Yönetim 
Kurulu üyesi Ömer 
Kavuncu, soluğu 
mahkemede aldı. 
Kendisinç hakaret 
edildiğini söyleyen 
Kavuncu, Asliye 
Hukuk Mahkemesi'ne 
açtığı manevi tazminat 
davasında Tayan'dan 
3 bin YTL istedi.
Davalı Turhan 
Tayan'ın avukatları 
ise, davanın zaman 
aşımı süresi geçtikten 
sonra açıldığını ve 
iddia edildiği şekilde il 
başkanı ve. yönetim 
kurulu üyelerine 
hakaret edilmediğini

savunarak, davanın 
reddini, istedi.
Fakat yapılan 
yargılama sonunda 
4. Asliye Hukuk 
Mahkemesi, 
Tayan'ı 3 bin YTL 
tazminat ödemeye 
mahkum 
etti. Davalılar ise 
kararın bozulması 
için Yargıtay'a 
müracaat etti.
Mahalli mahkemenin 
kararını yeniden 
gözden geçiren 
Yargıtay 4. Hukuk 
Dairesi, 3 bin 
YTL'yi fazla 
bulurken, bunu 
bin YTL 
olarak onadı.

Tefeci borcu intihar ettirdi
Zeytinburnu'nda 
tefeciden aldığı 
borç parayı 
ödeyemediği için 
bunalıma girdiği 
öne sürülen 
işadamı, kendini 
tavana asarak 
intihar etti. 
İşadamının ölüm 
haberini alan 
eşi gözyaşlarına 
boğuldu.
Edinilen bilgiye 
göre, Zeytinburnu 
Sümer Mahallesi, 
29/7 Sokak'taki 
Erhan Kaplama adlı 
tekstil atölyesinde 
meydana gelen 
olayda, Sadık 
Yüksek (32) sahibi

olduğunu işyerine 
gelerek odasına 
geçti. Tefeciden 
aldığı faiziyle birlik
te 400 bin YTL'ye 
ulaşan parayı 
ödeyememesi 
nedeniyle 
bunalıma girdiği 
iddia edilen 
Yüksek, bir not 
bıraktıktan sonra 
pantolon kemeriyle 
kendini tavana 
asarak intihar 
etti. Yüksek'in 
cesedi bulunan 
çalışanlar, durumu 
polis ekiplerirfe 
bildirdi. Olay yerine 
gelen emniyet 
güçleri odada yap-

tıkları incelemede 
Yüksek'in "Ölümüm
den kimse sorumlu 
değildir" yazılı, 
yakınlarına ait 
telefon numarasının 
olduğu intihar 
mektubunu buldu. 
Acı haber üzerine 
olay yerine gelen 
Yüksek'in eşi 
sinir krizi geçirdi, i 
Gözyaşlarına 
boğulan acılı eşi, 
yakınları sakin
leştirmeye çalıştı. 
Yüksek'in cesedi 
incelemenin 
ardından otöpsi 
için Adli Tıp Kuru 
mu morguna 
kaldırıldı.
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Kredi kartı kullanım 
tutarı azaldı

Mevduat bankaları 
tarafından sağlanan 
kredi kartlarının 
kullanım tutarı bir 
haftada yaklaşık 1 
milyon 632 bin YTL 
düşüş gösterdi. 
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
bankaların kul
landırdığı kredi 
kartlarının tutarı 10 
Ağustos'ta 23 mil
yar 900 milyon 209 
bin YTL 
düzeyindeyken, 17 
Ağustos tarihinde 
23 milyar 898 mily
on 577 bin YTL'ye 
geriledi. Kredi kart
larının 23 milyar 
852 milyon 18 bini 
YTL cinsi, 46 mily
on 599 bin YTL'lik 
kısmı ise yabancı 
para cinsi olarak 
kullanıldı.

Aynı dönemde YTL 
cinsinden taksitli 
olarak kullandırılan 
kredi kartlarının 105 
milyon 367 bin 
YTL’si kamu 
bankalarına, 7 mil
yar 522 milyon 180 
bin YTL’si özel 
bankalara ve 1 mil
yar 865 milyon 834 
bin YTL’si de 
yabancı bankalara 
ait bulunurken, tak- 
sitsiz kullandırılan 
kredi kartlarının 
988 milyon 
545 bin YTL’si 
kamu bankalarına, 
10 milyar 339 
milyon 171 bin 
YTL’si özel 
bankalara ve 3 
milyar 30 milyon 
921 bin YTL’si de 
yabancı bankalara 
ait oldu

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI'
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur,

İMAN ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ

Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
BURAK TORNA'da çalışacak 

vasıflı veya vasıfsız 
taşlamacı elemanı aranıyor. 

Maaş 650.00 YTL + SSK + 
YEMEK + SERVİS 

Orhangazi Taşlamacılar Sitesi 
GSM: 0.532277 53 30

SATILIK DÂİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
yazlık daire SATILIKTIR.

K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21 
Diş Hekimi Özcan VURAL 

Cep : 0.533 356 44 39

ELEMAN ARANIYOR
TECRÜBELİ 

MOBİLYA USTASI
ARANIYOR

KİLİM MOBİLYA

TEL: (0.224) 513 65 00
‘Gemlik Körfez’ internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel; 513 96 83 GEMLİK

■IMHII
Kendi Özel besimiz Karbaolıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

mizDEmziEiıiHizraizvffl
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131'148 Cep Tel: 0.532 7?9 9194

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Milletvekillerinin maaşı 
öğretmenden 8.5 kat fazla TEMA 15 yaşında
Eğitim-Sen Genel 
Başkanı Alaaddin 
Dinçer, öğretmenlerle 
milletvekillerinin 
aldığı maaşı 
karşılaştırarak, 
"Öğretmen ile mil
letvekili aylıkları 
arasındaki fark 
son 5 yılda daha da 
açılmış ve bir mil
letvekili, bir öğret
menden 8,5 kat fazla 
maaş alır duruma 
gelmiştir" dedi. 
Dinçer, sendika genel 
merkezinde düzen
lediği basın toplan
tısında, 15 Temmuz 
2007'de 9. derecenin 
birinci kademesinde 
görev yapan bir 
öğretmenin aylığında 
yaklaşık 30 YTL'lik 
artış olduğunu söyle
di.Dinçer, "Öğret
menlerimize reva 
görülen artış günde

Hava korsanları tutuklandı
Lefkoşa-lstanbul 
seferini yapan 
Atlasjet uçağını 
kaçıran hava korsan
ları Mommen Abdül 
Aziz Talikh ile 
Mehmet Reşat Özlü, 
sevkedildikleri 
nöbetçi mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Cumhuriyet sav 
alığındaki ifadele 
rinin ardından tutuk
lanmaları isteğiyle 
nöbetçi mahkemeye 
sevkedilen hava kor
sanları, r.ahkemeye 
4 saat ifade verdiler. 
Mommen Abdül 
Aziz Talikh'in 
ifadesi, Antalya 
Müftülüğü'nce 
görevlendirilen ve 
Arapça bilen bir 
tercüman eşliğinde 
alınırken, mahke 

Havalanında radyoaktif madde paniği
Atatürk Havalima 
nı'nda üzerinde 
radyoaktif madde 
işareti bulunan kutu
lar panik yaşanması
na neden oldu.
Yapıla incelemede 
kutulardan "iyot ağır
lıklı kimyasal madde" 
çıktığı belirtildi.
Atatürk Havalimanı İç 
Hatlar Terminali 105 
ve 106. körük olarak 
adlandırılan bölgede 
bulunan 3 adet kutu 
üzerinde Türkiye 
Atom Enerjisi Kuru 
mu'ndan (TAEK) ge 
len radyoaktif madde 
uzmanları inceleme

sadece 1 YTL olmuş
tur. 1 kilo etten bu 
artışla ancak 300 
gram alabilirsiniz.
Bu günlük 1 litre süt 
parası bile değil" 
dedi.
Son 5 yılda açlık 
sınırının yüzde 85, 
yoksulluk sınırının 
yüzde 94 artarken 
ortalama öğretmen 
maaşındaki artışın 
yüzde 80 ile sınırlı 
kaldığını Heri süren 
Dinçer, "Öğretmen 
ile milletvekili aylık
ları arasındaki fark 
son 5 yılda daha da 
açılmış ve bir mil
letvekili, bir öğret
menden 8,5 kat fazla 
maaş alır duruma 
gelmiştir. Milletve kili 
maaşlarının, öğret
men maaşlap nın 8,5 
katına ulaş mış 
olması, sadece 

meye hava 
korsanlarının 
Antalya Barosu 
tarafından 
görevlendirilen 
avukatları da katıldı. 
Nöbetçi mahkeme, 
savcılığın isteğine 
uygun olarak 
2 hava korsanını 
"uçak kaçırmak, 
silahlı teröı; örgütüne 

lerde bulundu. 
Ekiplerin inceleme 
leri devam eder 
ken, bölge güven
lik çemberine 
alındı. İnceleme 
yapan uzmanların 
verdiği bilgiye 
göre, kutularda 
iyot ağırlıklı 
kimyasal madde 
olduğu belirtildi** 
Kutuların "Promed' 
isimli firma tarafın
dan Adana'ya götür 
mek üzere Istanbul- 
Adana uçağına geti 
rildiği, yükleme 
yapan personelin bir 
ıslaklık fark ettiği ve 

eğitim emekçilerinin 
değil, toplumun 
emeğiyle geçinen 
tüm kesimlerinin 
yaşadığı yoksullaş
ma sürecini 
yansıtmaktadır" 
dedi.
Dinçer, öğretmenlere 
grevli toplu 
sözleşmeli sendika 
hakkı tanınması, 
maaşların insanca 
yaşanacak bir 
düzeye çıkartılması, 
sözleşmeli-ücretli 
öğretmenlik uygula
masına son 
verilerek kadrosuz 
çalışan öğretmen
lerin kadroya alın
masını, aylık 
150 YTL ulaşım 
yardımı yapılması 
ve eğitime hazırlık 
ödeneğinin 2 aylık 
maaş tutarında 
olmasını istedi 

üye olmak ve 
hürriyeti tahdit", 
suçlamalarıyla 
tutuklanmasına 
karar verdi.
Hava korsanlarının, 
adliye çıkışından 
cezaevine 
götürülüşü 
sırasında geniş 
güvenlik 
önlemleri alındı.

durumu pilota haber 
verdiği öğrenildi.
Pilotun kutuları 
almadığı, malzeme 
lerin de uçağın altın
da kaldığı, bunun 

« üzerine de görevli •» 
personelin yetkililere 
haber verdiği 
ifade edildi.

Çok genç ve ülkenin 
köklü kurumlan 
arasında sayılan 
TEMA Vakfı, 15. yıl 
dönümünü TBMM 
Başkanı Koksal 
Toptan'ın katılımıyla 
5 Eylül'de düzenleye
ceği etkinliklerle 
kutlayacak. 
TEMA Vakfı'ndan 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
15. yıldönümünün 
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan'ın 
katılımıyla 5 
Eylül'de düzen
lenecek olan 
'15. Yıl Gecesi' ile 
kutlanacağı bildirildi. 
Ülkemizin erozyon ve 
çölleşme tehlikesini 
TEMA Vakfı'nın 
verdiği eğitimler, 
kampanyalar, yayın
lar ve medya 
aracılığıyla kamuoyu
na anlattığını 
belirten TEMA Vakfı 
Mütevelli Heyeti 
Başkanı A. 
Nihat Gökyiğit, 
"1.5 yıl içinde 
verilen eğitimlerle 
2 milyonun üzerinde 
kişiye ulaşıldı ve 
vaktin 327 bin kayıtlı 
gönüllüsü oldu. 
TEMA ülke genelinde 
555 temsilcisi ve 
gönüllü sorumlusu, 
TEMA Almanya ve 
TEMA Hollanda 
kardeş vakıflarıyla

OKS başvuruları 
için bugün son gün

Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavı'nda 
ikinci yerleştirme için 
başvurular bugün 
sona eriyor. 
Boş kontenjanlar 
ile yerleştirme 
işlemlerine ilişkin 
ayrıhtılar, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
internet adresinden 
duyuruluyor.
İkinci yerleştirmeye 
girmek isteyen 
tüm adayların mezun 
oldukları ilköğretim 
okuluna başvur
maları gerekiyor. 
Bakanlık, ikinci

TEMA^UYUHU BOŞA HARCANA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemiikkorfezgazetesi.com

gücünü tabandan 
alıyor. Toplumun 
tamamı artık erozyon 
ve çölleşme 
konusunda bilinçlen
di ve doğal varlık
ların önemini 
kavradı. Daha fazlası 
da gerekli şüphesiz, 
ancak çok yol alındı. 
Kuraklığın, çölleş
menin ve sellerin 
bütün şiddetiyle gün
lük hayata yansıdığı 
bu günlerde, halkın 
ilgisi konunun 
üzerinde" dedi. 
Önemli olanın halkın 
tepkisini göstererek 
önlemesi, çölleş
menin önüne 
geçilmesi, su ve 
bütün doğal varlık
ların korunmasına 
yönelik toplumsal 
değişimlerin gerçek
leşmesi gerektiğini 
söyleyen Nihat 
Gökyiğit, "TEMA 
Vakfı bu amaçla 
40'ın üzerinde proje 
gerçekleştirdi ve bu 
uygulamaların nasıl 
olabileceği konusun
da somut örnekler 
üretti. Bu örnek 

yerleştirme 
sonuçlarını 
28 Ağustos'ta 
açıklayacak. 
İkinci yerleştirme 
sonuçlarına göre 

uygulamalara 
yenileri eklenirken 
ortaya konulanların 
bir devlet politikası 
olması gerekir. 
Bu çalışmaların 
politikaları 
değiştirmesi ve 
halkımızca benimse
nen uygulamaların 
gerçekleşmesi için 
çabalarımıza devam 
ediyoruz. TEMA 
Vakfı 15 yıl evvel 
başlayan mücade
lesini her geçen 
güçlenerek sürdü 
rüyor. En son 
hazırlamış olduğu 
iyi yönetim beyanıyla 
da kurumsal yapısını 
güçlendirmiştir. 
TBMM Başkanı 
Sayın Koksal 
Toptan'ın yüksek 
himayelerinde 
yapılacak olan 
TEMA 15. Yıl 
gecesini gelin 
sizinle 5 Eylül'de 
kutlayalım ve TEMA 
hareketine katkı 
koyanları hep 
beraber onur
landıralım" diye 
konuştu.

kesin kayıt hakkı 
kazananların 
kayıtları, 29 Ağustos- 
5 Eylül günleri 
arasında 
yapılacak

http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
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Türkiye’de kişi başına bin 
735 metre küp su düşüyor

Otomotiv sektörü darboğaza mor

Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Elazığ 
Şubesi'nin gelenek
sel hale getirdiği 
'Dost Meclisi' toplan
tıları devam ediyor. 
Dernekten yapılan 
yazılı açıklamada, 
toplantının bu haftaki 
bölümüne DSİ 9.
Bölge Müdürü Recep 
Özbal katıldığı 
bildirildi. Recep 
Özbal burada yaptığı 
konuşmada, su 
gezegeni olarak bili
nen dünyada yüzde 
97 oranında tuzlu su 
bulunmasına rağmen 
yüzde 3 oranında, 48 
milyon kilometreküp 
hacmindeki suyun 
tatlı olduğunu 
belirtti. Bu suyun 
da 24 milyon 
kilometreküpünün 
buzul, 23 milyon kilo
metreküpünün yer 
altı suyu, 1 milyon 
kilometreküpünün 
ise mevcut olarak 

bulunan su olduğunu 
anlatan Özbal, 
"Dünyada ortalama 
kişi başına 10 bin 
metreküp su bulunan 
ülkeler su zengini 
sayılıyor. Türkiye'de 
bu değer bin 735 
metreküptür. Yani 
biz su zengini 
ülkeler arasında 
değiliz" dedi.
YER ALTI 
SULARIMIZ HIZLA 
KİRLENİYOR 
Kentin içme suyu 
ihtiyacı için yer altın
dan su alındığını 
belirten Özbal, bu 
kaynağın hızla kir
lendiğini kaydetti. 
Ovaların su kaynak 
larından çok yüksek
te olduğu için sula
ma maliyetinin 
arttığına dikkati 
çeken Özbal, 
"Kentin içme suyu 
ihtiyacı Uluova'daki 
28 kuyudan karşılanı 
yor. Yer altı sularımız 
gittikçe azalıyor ve 

kirleniyor..Elazığ'ın 
su ihtiyacını 
karşılayacak alternat
iflerimiz Munzur 
suyu, Keban Baraj 
Gölü, Uluova yer altı 
suyu, Hatun köyü 
suyu ve Ancak 
Akdağ kaynaklarıdır. 
Bu alternatiflerle 
ilgili olarak bir ay 
içerisinde planlama 
ihalesi yapılacak" 
diye konuştu.
Kentte 25 bin hektar 
alanda sulama siste
mi bulunduğunu, bu 
oranın çok az oldu 
ğunu anlatan Özbal, 
Kuzova Sulama 
Sistemi ve Dedeyolu 
göleti inşâatlarının 
devam ettiğini kay
detti. MÜSİAD Elazığ 
Şube Başkanı İbra 
him Gök ise gelecek 
nesillerin en 
kıymetli hâzinesi 
olan suyun dikkatli 
tüketmesi ve 
zenginleştirilmesi 
gerektiğini söyledi.

Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine 
göre; yılın ilk altı 
ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre, 
trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı yüzde 
37.6 azalarak 
401 bin 83 oldu. 
Trafikten kaydı 
silinen araç sayısı 
yüzde 24 artarak 
38 bin 384'e çıktı. 
Trafikte artan 
araç sayısı yüzde 
40.8 azalarak 
362 bin 699 oldu. 
Haziran ayında, 
geçen yılın aynı 
ayına göre, trafiğe 
kaydı yapılan taşıt 
sayısı yüzde 23.9 
azalarak 75 bin 
631 oldu. Trafikten 
kaydı silinen araç 
sayısı yüzde 
42.5 artarak 
7 bin 265'e çıktı. 
Trafikte artan 
araç sayısı yüzde 
27.5 azalarak 
68 bin 366 oldu. 
Haziran sonu 
itibariylö trafikteki 
araç sayıs,ı 
12 milyon 590

bin 92 oldu. 
Bunun
6 milyon 289 bin 
612'sini otomobil, 
364 bin 559'unu 
minibüs, 180 bin 
682'Sini otobüs, 1 
tnilyon 786 bin 
933'ünü kamyonet, 
717 bin 206'sını 
kamyon, 1 milyon 
906 binb73'ünü 
motosiklet, 36 bin

227'sini özel 
amaçlı taşıtlar, 1 
milyon
308 bin 800'ünü 
traktör oluşturdu. 
Trafikteki araç 
sayısı İstanbul'da 
2 milyon 489 bin
887, Ankara'da 1 

milyon 112 bin 7, 
İzmir'de 838 bin 
652 olarak
belirlendi.

^‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkotfezgazetesi.com
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BASILIR

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İSİMİZ...

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

35 YİLÜİS® 
TECRÜBEMİZ^ 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
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Aykent Yüzme Kursları sona erdi

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu tarafından 
yaz okulları kap
samında bu yıl da 
düzenlenen yüzme 
kursları dün yapılan 
sertifika töreni ile 
sona erdi.

Gemlik Tibel Otel 
havuzunda düzenle
nen yüzme kursları 
Temmuz ve Ağustos 
ayları içinde yapıldı. 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Beden 
Eğitimi Öğretmeni 

Cem Önder Öğmen 
ile Ceren Kaynar’ın 
öğreticiliğini yaptığı 
yüzme kurslarına 
Ağustos döneminde 
18 öğrenci katıldı. 
Küçük yüzücüler, 
kurs süresince öğreti 

çilerinin gözetiminde 
kısa sürede yüzmeyi 
öğrenirken, su da 
birlikte hareket etme, 
su üstünde durma, 
yüzme tekniklerini 
öğrendiler.
Özel Aykent İlköğre

tim Okulu Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Cem Önder Öğmen 
yaz spor okulu 
kapsamında 
düzenledikleri 
yüzme kurslarını 
kısa dönemler 

halinde 
düzenlediklerini 
belirterek, 
gelecek yıl 
pekiştirme 
kurslarıyla da 
devam edeceklerini 
söyledi.

Gemlikli imamlar üçüncü oldu
Bursa İl Müftülüğü’n 
ce düzenlenen 
1. İlçeler arası 
Futbol Turnuvası’nda 
Gemlik Müftülüğü 
Futbol Takımı 
üçüncü oldu. 
Dün Bursa Merinos 
sahasında oynanan 
üçüncülük karşılaş
masında rakibi 
Yıldırım Müftülük 
spor’u 3-3 yenen 
Gemlikli imamlar, tur
nuvanın üçüncülük 
kupasını almaya 
hak kazandılar. 
Karşılaşmanın 4 
golünü Seyfi, diğer 
gollerini ise Aydın ve 
Yakup karşı takımın 
kalesine gönderdi. 
Amaçlarının finali 
oynamak olduğunu 
söyleyen Müftülük 
takımı oyuncuları 
Orhaneli ile 0-0 
berabere kaldıklarını, 
karşılaşmayı 
penaltılarla 

kaybettiklerini 
söylediler.
Dün düzenlenen 
törende üçüncülük 
kupası Bursa il 
Müftü Yardımcısı 
Mustafa Uyar’dan 
alan Gemlikli 
imamlar gelecek yıl 
düzenlenen ikinci 
imamlar Futbol 
Turnuvası’nda 
daha güçlü hazır
lanacaklarını 
belirttiler.
İlçe Müftüsü Yusuf 
Şahin de gelecek 
yıl yapılacak olan 
turnuvalara daha 
iyi hazırlanacaklarını 
ve şampiyon 
olmak için mücadele 
vereceklerini söyledi. 
Gemlik Müftülüğü 
Futbol Takımı şu 
isimlerden oluşuyor: 
Abdullah, Ömür, 
Mehmet, Kamil, Fatih, 
İsmail, Adem, 
Mahmut, Seyfi,

Yakup, Aydın. Müftülüğü Futbol Şahin ve Çarşı üçüncülük kupası
Fotoğrafta üçüricü Takımı ile İlce Camii imamı ile birlikte
olan Gemlik Müftüsü Yusuf Süleyman Yedek görülüyorlar.

Yakup, Aydın. Müftülüğü Futbol Şahin ve Çarşı üçüncülük kupası
Fotoğrafta üçüricü Takımı ile İlce Camii imamı ile birlikte
olan Gemlik Müftüsü Yusuf Süleyman Yedek görülüyorlar.

GEMÛK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı 
TRANSFOMERS 
ÖLÜM TOHUMLARI

(Rezervasyon Tel : 513 33 21) 
Seanslar
14.00 - 16.00
12.00- 14.15- 16.15

Bursaspor Ankara’ya gitti
Turkcell Süper Lig’in 
3. haftasında 
deplasmanda 
Gençlerbirliği 
ile oynayacak 
olan Bursaspor,

Ankara'ya gitti.
25 Ağustos 
Cumartesi günü 
oynayacağı 
Gençlerbirliği maçı 
için karayoluyla

Ankara'ya hareket 
eden Yeşil - beyazlı 
kafileye yönetim 
kurulu üyesi Tahir 
Evran başkanlık 
yapıyor.

“Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sağlıklı yaşam için balık tüketin
Yaz aylarında 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'nde yok 
denecek kadar balık 
tüketimi olduğuna 
dikkat çeken uzman
lar, kalp, guatr ve 
kemik sağlığı için 
yaz aylarında da 
balık tüketilmesi 
gerektiğini ifade etti. 
Mardin Devlet 
Hastanesi'nde görevli 
Kardiyoloji Uzmanı 
Dr. Mahir Çiftçi, kalp 
hastalıklarının en iyi 
ilacının içerdiği koru 
yucu yağ asidi sebe
biyle balık olduğunu 
belirtti.
Her yaşta insanın 
yaz kış demeden ba 
lik tüketmesi gerek
tiğini söyleyen Mahir 
Çiftçi, "Kalp hasta
larının sofraların da 
kışın olduğu gibi 
yazın da balığı eksik 
etmemesi ve günde 
ortalama 350 gram 
yağlı balık tüket
meleri gerekir. Balıkta

İncir, basura iyi geliyor
Herhangi bir meyve 
ye göre en yüksek lif 
özelliğine sahip olan 
incirin hemoroit (ba 
sur) hastalığına fay
dalı olduğu kaydedil
di. Hemoroit tedavi 
sinde kremler, fitiller, 
bitkisel ürünlerin 
yanında hastalıktan 
kurtulmada diyet

herkes için yararlı A, 
B ve D vitaminlerin 
den bol miktarda 
bulunmaktadır.
Balıkta doymamış 
yağ asitleri fazla. 
İçerdiği koruyucu yağ 
asidiyle balık, kalp 
hastalarının tercih 
etmesi gereken bir 
gıda. Bu özelliğiyle 
tam bir kalp dostu. 
Japonya'da kalp 
hastalıklarının az 
görülmesinin sebebi 
balık tüketiminin 
fazla olmasıdır.
Balıktan istenen fay

önemli rol oynuyor. 
Diyet olarak ise üz 
manlar yüksek oran
da lif içeren meyve 
ve sebze tüketilmesi
ni öneriyor. Karpuz, 
kayısı, armut, kuru 
erik ve hurma vb. 
arasında yüksek lif 
özelliğine sahip 
incirin basurun 

danın sağlanabilmesi 
için pişirilmesine 
dikkat etmek gerekir. 
Balığı ızgarada yada 
fırında pişirmek daha 
sağlıklı. Yağda kızar 
tıldığı zaman koles
terol ve yağ oranı 
artıyor. Avantajını 
kaybediyor. Balık 
yazın da tüketilmeli 
ve bu ihmal 
edilmemelidir" dedi. 
Balığın faydalarının 
saymakla bitmeye
ceğini anlatan dok
torlardan Fizik Tedavi 
Uzmanı Dr. Yeter 

ortadan kalkmasında 
etkin bir meyve 
olduğu bildirildi.
Tokat İl Sağlık 
Müdürü Yardımcısı 
Mete Bayburtlu, her 
üç kişiden birinde 
görülen basurun 
tedavisi ve oluşu
munda beslenmenin 
önemine değindi.

Cengiz ise "Kılçığın 
da bulunan yüksek 
orandaki kalsiyum ve 
fosfor, kemiklerin 
sağlığı ve dayanık
lılığı bakımından 
önemli. Balığın kılçı 
ğında bulunan yük
sek orandaki kalsi 
yum ve fosfor 
kemiklerin sağlığı 
ve daya nıkhhğı 
bakımından 
önemlidir.
Bu özelliğiyle 
kemik erimesi soru
nunu fazla yaşayan 
menopoz döneminde
ki kadınlar ve 
yaşlıların balık etini 
fazla tüketmesi 
gerekir. Sardalya ve 
somon gibi konserve 
balıklar ve yumuşak 
kılçıklarıyla beraber 
yenilebilecek küçük 
balıklar, süt ürünleri 
yanında beslenmem
izde daha fazla 
kalsiyum almanın 
en iyi yoludur" diye 
konuştu

Bayburtlu, lifli 
meyvelerin sindirime 
yardımcı olduğunu 
ifade ederek, "Kabız 
kalmamak için lifli ve 
tahıllı ürünleri bağır
sakların düzenli 
olarak çalışmasını 
sağlayacaktır. Ayrıca 
günde en az 1.5 litre 
su içilmeli.”

Kansere karşı günde 
15 dakika güneş

Günde 10-15 dakika 
güneşte kalmanın 
kanser vakalarını 
azaltabileceği 
bildirildi.
İngiliz araştırmacılar, 
kansere karşı koru
ma sağlayan D vita
minin vücut güneşe 
maruz kaldığında 
oluştuğunu hatırlattı. 
Araştırmacılar, 
"Ingilizler güneş 
altında birazcık 
daha fazla zaman 
geçirirlerse, 
ülkedeki meme ve 
kolon kanseri 
vakalarının yılda 
30 bin kadar azala
bileceğim" belirtti. 
Araştırmacılar, başta 
güneşin az 
göründüğü Kuzey 
Avrupa ülkeleri 
olmak üzere dünya 
çapında yılda 600 
bin kanser vakasın

dan D vitamini 
eksikliğinin sorumlu 
olabileceğini 
düşünüyor.
15 ülkede kış 
aylarında kandaki 
D vitamini 
seviyesini gösteren 
araştırmalarla hava 
durumunu gösteren 
uydu verileri değer
lendirilerek yapılan 
bu son araştırmada, 
D vitamini 
seviyesinin düşük
lüğüyle meme ve 
kolon kanserleri 
arasında bağlantı 
ouiunau.
Nutrition 
Revievvs'da yayın
lanan araştırmada, 
D vitamini seviyesini 
azami düzeye 
çıkarmak için 
günde 10-15 dakika 
güneşte kalınması 
tavsiye edildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 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 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21 -122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
24 Ağustos 2007 Cuma 
YASEMİN ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 40 
Tel: 513 0116 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2836 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



ÖZEL I1VKENT İLKÖĞRETİM 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
4.5.67 sınıflar haftada 8 Saat

2007-2008 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

r>ızı imi 171 im Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çozor, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, 
OKULUMUZUN (.aga ayak uydurmasını bilir,Yeniliklere açıktır, yenilikleri alır ve hayata geçirir,Süreç odaklıdır.Paylaşımcıdır, başarıyı, mutluluğu, 
YETİŞTİRDİĞİ sevgiyi, hüznü, acıyı paylaşmayı bîllr.Her zaman ve her konuda özveri İle çelişir,Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
ArPPkiril PR Sürekli eğitim ilkesi İle hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular.özgüvenl tamdır.
UbKtNUlLtK Her yer(je ve her ortamda kendini İspatlar. Engel tanımaz, " Başaracağım '* der, başarır..

ANASINIFI 3.750 YIL
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

Deneyimli 
kadromuz ve 
çağdaş eğitim 

anlayışıyla 
sîzlere en yakın 

özel okuluz

Tel: 513 50 84
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Pa;abahçeler Mevkii GEMLİK 

web : www.aykentilkogretfrn.k12.tr

İbrahim Erkal coşturdu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen ‘Yeşil- 
Beyaz’ halk konser
lerinde Kestel’de 
sahne alan Türk 
Halk Müziği’nin usta 
yorumcusu İbrahim 
Erkal, hayranlarına 
müzik ziyafeti çekti. 
Sessizliğini bozdu 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesince, 
küresel ısınmaya 
dikkat çekmek ve 

halkı sevdikleri 
sanatçılarla buluştur
mak amacıyla 
gerçekleştirilen 
etkinliğin Kestel 
durağında sahne 
alan İbrahim 
Erkal, konserin 
amacının çok anlamlı 
olduğunu belirterek, 
kültür ve sanat 
kokan her ortamda 
sevenlerinin karşısına 
çıkabileceğini 
söyledi.

Uzun süredir yüzünü 
gizli tutmayı tercih 
eden İbrahim Erkal, 
sessizliğini Bursa’da 
bozdu. “Sırılsıklam" 
adlı şarkısıyla başla 
dığı konserinde 
magazine malzeme 
vermediğini özellikle 
vurgulayan İbrahim 
Erkal, “Ben hiçbir 
zaman magazin prog 
ramlarına çıkmaya 
çalışmıyorum. Ben 
sîzlerin huzuruna 

çıkmak için 
çalışıyorum” dedi. 
AKORTSUZ 
SESLERE GÖZDAĞI 
Çalışmalarına konser
lerle ve özel program
larla devam ettiğini 
söyleyen İbrahim 
Erkal, kısa süre 
sonra piyasaya 
çıkacak olan yeni bir 
albüm hazırlığında 
olduğunu müjdeledi. 
“Ben yaklaşık

4-5 yıldır ortalarda 
gözükmüyorum 
ama konserlere 
devam ediyorum. 
Kirlenen televizyon
larda program 
yapanlardan bin 
kat daha fazla 
program yapıyorum. 
30 Ağustos’ta 
Dumlupınar’da 
konserim var. Ben 
yalnızca sîzlerle 
olmak istiyorum. 
Son günlerde çok 

akortsuz ses 
çıkmaya başladı. 
Birileri ekranlarda 
sürekli konuşuyor. 
Allah büyük.
Yakında kimin 
saçı ak, kimin kara 
çıkacak ortaya. 
Beni kimsenin sağı 
solu ilgilendirmiyor. 
Ekim sonunda geliyo 
rum” diyerek seven
lerine sürprizleri 
olduğunu söyledi.

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZ GELDİ
GÖRMEDEN KfiRfiR VERMEYİN

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
İMSAKİYELER EN UYGUN 

FİYATLARLA ...

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

http://www.aykentilkogretfrn.k12.tr


TAAHHÜT TIC. LTD. ŞTI

✓ MICIR ÇEŞİTLERİ
1 NUMARA ■ 2 NUMARA ■ J NUMARA
✓KIRMA KUM ✓DUVAR TAŞI

Yalova Yolu üzeri imam Aslan Tesisleri Karşısı 
Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA

✓ DOLGU MALZEMESİ
Tel : (0.224) 514 14 61
Cep Tel : (0.505) 824 03 79 TESİSİMİZ O SAAT AÇIKTIR
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B€¥HANLAR OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 
GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ 

YOĞUN İLGİDEN 
DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ

İbrahim Akıt Cad.
Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

TEL: 0.224 513 33 49 
FAX: 0.224 513 33 50

Küçük Kumla girişindeki çamlıkta sönmeden bırakılan mangaldan çıkan 
kıvılcımlar, piknik alanının ve bazı zeytin ağaçlarının yanmasına neden oldu

Kumla'daki yangın Muttu
▼ Küçük Kumla’ya girişte bulu
nan Çamlık alanda çıkan yangın 
korkulu anlar yaşattı. “Ateşle 
girilmesi yasaktır” levhalarına 
aldırış etmeyen bir vatandaş az 
daha faciaya neden oluyordu. 
Yangının, mangal yaptıktan sonra 
mangal kömürünü kuru çalıların 
üzerine döken bir vatandaşın 
çıkardığı belirlendi. Yangın 3 saat 
süren söndürme çalışmalarının 
ardından kontrol altına alınabildi.

Haberi sayfa 3’de

Cumhurbaşkanı seçimi 
2,tur oylaması yapıldı
11.. Cumhurbaşkanı seçiminin yapılan 
İkinci tur gizli oylamasında, AKP Kayseri 
Milletvekili Abdullah Gül'e 337, MHP 
Kayseri Milletvekili Sabahattin Çak- 
makoğlu'na 71, DSP Eskişehir Milletvekili 
Tayfun Içli'ye ise 14 oy çıktı. Bu sonuçla, 
ikinci tur oylamada da gerekli olan 367 
oya hiçbir aday ulaşamadı.Genel Kurul, 
3.tur oylama için 28 Ağustos'ta saat 
15:00'te toplanacak. Haberi sayfa 7’de

Büyükşehir Konutlannın temeli atılıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Başbakanlık 
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliği ile Hamitler' 
de yapacağı 948 konutun temeli bugün törenle 
atılıyor. 4, 6, 8,12 ve 15 katlı olmak üzere 5 farklı 
şekilde projelendirilen konutlarda 2+1, 3+1 ve 
4+1 seçenekleri yer alıyor. Haberi sayfa 11’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Sinan AKMAN

Sinan Akman vefat etti.
Allah rahmet eylesin.
Ben, her ölenin ardından kolay kolay yazı 

yazmam..
Daha çok bu konulan sevgili İnan Tamer 

ağabeyime bırakırım.
Eğer bu dünyadan göç edenler, bende 

bazı izler bırakmışlarsa bilin ki yazdığım 
kişidir onlar..

Gazeteciliğe ilk başladığım yillarda tanı 
dım Sinan Akman’ı.

Devamı sayfa 5’de

GO OD&YEA D

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

BİZE UĞRAMADAN 
4X4'ÜNİİZE 

LASTİK ALMAYIN.

Düğünde yan bakma'cinayeti
Düğün kana bulandı. Kavgada 1 kişi öldü ,1 kişi de yaralandı.Sayfa 8’de

Alışverişte 
senlik var

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odaşı • 
tarafından bu yıl 
3'sü gerçekleşti 
rilen Alışveriş 
Şenliği başladı. 
8 Eylül 2007 
Cumartesi gününe 
kadar sürecek 
şenlik kapsamında 
3 binden fazla 
işyerinde yüzde 
50'ye varan « 
indirimler 
uygulanacak.
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Okul çantaları rafları doldurmaya başlat
Yaşam dersleri....

Bir karga ağacın tepesinde oturmuş, 
düşünüyor....

Küçük bir tavşan bu durumu görür ve 
sorar:

"Ben de bütün gün senin gibi öyle 
hiçbir şey yapmadan oturabilir miyim?”

Karga cevap verir:
"Tabiki, neden olmasın? "
Tavşan hiçbir şey yapmadan ağacın 

altına oturur ve dinlenmeye başlar...
Aniden bir tilki yaklaşır oraya, tavşana 

saldırır ve onu yakalayıp yer.
Kıssadan hisse:
Eğer bütün gün hiçbir şey yapmadan 

oturmak istiyorsan, unutma; yüksek, 
hatta çok yüksek bir pozisyonda olman 
lazım... *****

"Aslında ağaca çıkmak isterdim ,ama 
maalesef o kadar güçlü değilim" der 
tosuna hindi..

"Madem öyle, benim arkamı yala ", 
diye cevap verir Tosun;

"Çünkü benim dışkım çok vitaminlidir" 
Hindi başlar tosunun arkasını yala

maya, ve de farkeder ki gerekli enerjiyi 
almıştır, ağacın ilk dalına ulaşmak için...

Ertesi gün, hindi tosunu tekrar yaladık
tan sonra kendisinde ağacın orta dalına 
çıkacak gücü bulmuştur hatta, 2 haftalık 
yalama faslından sonra hindi kendisini 
ağacın tepesinde bulmuştur bile...

Birkaç gün sonra çiftçi ağacın tepesin
deki hindiyi görür tüfeğiyle onu avlar..

Kıssadan hisse:
Yalakalık sizi biraz yukarılara 

çıkarır,ama genelde bu fazla sürmez, 
tepetaklak aşağı inersiniz!*****

Küçük bir Kuş, soğuklardan uzaklaş
mak için güneye doğru uçar...

Aına soğuklara dayanamaz ve yeşillik 
bir yere dermansızca düşer. Kuş yerde o 
şekilde yatarken, bir inek gelir, üzerine bir 
güzelce pisler.

Kuş, inek dışkısının içinde dermansız
ca yatarken, dışkının kendisini ısıttığını 
farkeder ve yavaş yavaş kendine gelir...

Mutluluktan ötmeye başlar,
Oradan geçen bir kedi, kuşun sesini 

duyar.
Sesi takip eden kedi, dışkının içindeki 

kuşu görür. Bir atak ve kuşu oracıkta 
yutar...!

Kıssadan hisse:
1) Size kızan veya pislik atan herkes 

Düşmanınız olmayabilir.
2) Sizi pislikten veya zor durumdan 

çıkaran herkes Dost olmayabilir!...
3) Hakikaten zor durumda, boğazına 

kadar batmış isen, susmasını bil !

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
■•MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax:513 35 95 

Yaz mevsiminin 
sona ermesine 

i az bir zaman kala 
işyerlerinde okul 
hazırhklarPbaşladı. 
Bu yıl 17 Eylül 2007 
tarihinde kapılarını 
öğrencilere açacak 
olan okullarda 
sürdürülen 
hazırlıklar devam 
ederken, işyerleri 
de öğrencilere 
yönelik okul 
çantası başta 
olmak üzere okul 
araç ve gereçleri 
ile vitrinlerini 
süslemeye 
başladılar. 
Okul pazarından 
pay kapmak için 
yaz boyunca 
hazırlıklarını 
tamamlayan

. imalatçı firmalar, 
birbirinden güzel 
ve çocukların 
ilgisini çekecek 
çantalar 
imal ediyorlar. 
Kızların kullanacağı 
çantalarda 
genellikle pembe 
renk hakim 
olurken, üzerlerinde 
de kızların 
sevgiilisi oyuncak 
Barby Bebeğin 
birbirinden 
değişik resimleri 
yer alıyor.
Erkek çocuklarının 
çantalarında ise

daha çok 
Spiderman, Batman, 
Actionman gibi 
kahramanların 
resimleri yer alıyor. 
Okul önlükleri 
konusunda 
önümüzdeki 
günlerde 
piyasanın daha da 
hareketleneceğini 
söyleyen esnaf, 
asıl hareketlenmenin 
1 Eylül’den itibaren 
başlayacağını 
bildirdiler.

SATllIK -KlRflUKLÜKDAİRELER ve İŞYERLERİ
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK ve DEGEU HIZEIERI VEU

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER 

yfGemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri 
yr Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri 

www.baytasmsaat.com
Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

İKİNCİ EL DAİRELER
S SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 
Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmam'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2
Z SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2

SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2
Z KİRALIK Daire* Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 ■ 
Y KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
Z KİRALIK İşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasmsaat.com
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Büyükşehir Konutlarının temeli atılıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ). 
işbirliği ile Hamitler' 
de yapacağı 948 ko 
nutun temeli bugün 
törenle atılıyor. 
Çarpık yapılaşma 
sonucu oluşmuş 
ancak bugün kentin 
en geniş yaşam alan
larından biri haline 
gelen Hamitler 
Mahallesi, toplu 
konutlarla birlikte 
yapılacak spor 
tesisleri, güvenlik 
binası, ilköğretim 
okulu, lise, cami, 
alışveriş merkezi 
gibi sosyal donatı 
alanlarıyla adeta 
yeniden doğacak. 
4,6, 8,12 ve 15 katlı 
olmak üzere 5 farklı 
şekilde proje
lendirilen konutlarda 
2+1, 3+1 ve 4+1 
seçenekleri yer alı 
yor. 24 ay içinde 
bitirilmesi planlan 
konutlardan hak 
sahipleri, aylık taksit
lerini evlerini teslim 
aldıktan sonra öde 
meye başlayacaklar. 
Şahin'den davet 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin,

desteklerinden güç 
aldıkları vatandaşları 
Hamitler'de 
Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ) 
işbirliği ile gerçek
leştirilecek 432'si alt 
gelir grubuna hitap 
edecek olan 948 
konutun bugün 
saat 13.00'daki 
temel atma törenine 
davet etti.
Hak sahiplerine 
sözleşme duyurusu 
Bu arada Büyükşehir 
Belediyesi, hak 
sahiplerinin 
sözleşme imzala
malarına yönelik 

duyuruyu 
adreslerine gönderdi. 
Tebligata göre, 
konut almaya 
hak kazananlar, 
3 Eylül-14 Eylül 
tarihleri arasında 
Ziraat Bankası 
Fevzi Çakmak 
Şubesi'nde 
sözleşmelerini imza
lamaları gerekiyor. 
Şehit ailesi kate
gorisinde konut 
almaya hak kazanan
larda aynı tarihler 
arasında ve aynı 
banka şubesinde 
sözleşmelerini 
imzalayabilecekler.

Bu tarihler 
arasında sözleşme 
imzalamayan hak 
sahiplerinin konut 
alma hakkını kaybe
deceği belirtildi. 
Şehit ailesi kate
gorisinde konut 
almaya hak kazanan 
larda aynı tarih
lerinde sözleşmeleri
ni imzalamaları 
gerekiyor. Yetkililer, 
konuyla ilgili daha 
ayrıntılı bilgiye 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
"www.bursa-bel.tr" 
adresinden ulaşıla
bileceğini bildirdi.

30 Ağustos için
30 bin bayrak

Türk Silahlı Kuvvet 
lerini Güçlendirme 
Vakfı'nca 30 Ağustos 
Zafer Bayramı için 
30 bin Türk Bayrağı 
yaptırıldı.
Bayrakların halka 
dağıtılmak üzere, 
Garnizon Komutan 
tıklarına gönderildiği 
belirtildi?'*
Türk Silahli 
Kuvvetlerini 
Güçlendirme 
Vakfı'nca 30 
Ağustos Zafer 
Bayramı için 
30 bin Türk 
Bayrağı yaptırıldı. 
Türk Silahlı Kuvvet 
lerini Güçlendirme 

Vakfı nın internet - 
sitesinde yer alan 
haberde, "30 
AğustosZafer^ 
Bayramı », 
törenlerinde 
halkın coşkusunu 
arttırmak ve 
milli duyguları 
yüceltmek 
amacıyla" Vakıf 
tarafından 30 
bin adet Türk - 
bayrağı yaptırıldığı 
kaydedilerek, 
bayrakların 
halka dağıtılmak 
üzere, Garnizon 
Komutanlıklarına 
gönderildiği 
belirtildi.

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ.

GÜNDE DAVETİYE BASILIR

35¥1LL(K
TECRÜBEMİN |İE 
HİZMETİNİZDEYİZ

http://www.bursa-bel.tr
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Siper ligde 4. hafta maç 
programı belli oldu

Turkcell Süper 
Lig'de 4. hafta 
maçlarının 
programı belli 
oldu.
Futbol
Federasyonu'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre 4. haftanın 
programı şöyle: 
31 Ağustos Cuma: 
21.00 Bursaspor- 
Trabzonspor (Bursa 
Atatürk)
1 Eylül Cumartesi;

Efes Pilsen World Cup 6 
turnuvasında mağlup oldu
Türkiye A Milli 
Basketbol Takımı, 
'Efes Pilsen World 
Cup 6' turnuvasında 
oynadığı ikinci 
maçında Hırvatistan'a 
60-72'lik skorla 
mağlup oldu.
İzmir Halkapınar Spor 
Salonu'nda oynanan 
maç sonrası basın 
mensuplarına açıkla
ma yapan A Milli 
Basketbol Takımı 
Antrenörü Bogdan 
Tanjevic, 
Hırvatistan'dan dayak 
yediklerini fakat 
onların oynadığı 
güzel oyundan dolayı 
da büyük zevk 
aldığını dile getirdi. 
Tanjevic, rakiplerinin 
bu kadar iyi oynaya
cağını tahmin etme 
diklerini belirterek, 
"Bu maçta eminim ki 
daha iyi oynaya
bilirdik. Fakat 
Hırvatistan'ın defansı 
ve reboundu bizi 
gerçekten sarstı. 
Onların bu üstünlüğü

TEMA A “SUYUNU BOŞASSSfiiW HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı

TRANSFOMERS
ÖLÜM TOHUMLARI 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

20.00 Konyaspor* 
Denizlispor (Konya 
Büyükşehir 
Belediyesi Atatürk) 
20.00 Çaykur 
Rizespor-lstanbul 
Büyükşehir 
Belediyespor (Rize 
Atatürk)
20.00 Ankaragücü- 
Gençlerbirliği 
(Ankara 19 Mayıs)
21.00 Beşiktaş- 
Kayserispor (BJK 
İnönü) 

bizi sarstı ve şaşırttı. 
Bu güzel atmosfer de 
çok daha iyi bir 
sonuç alabilirdik, 
ama olmadı. Bizim 
üstün olmamız 
gerekirken onlar 
üstün geldi. İzmirli 
taraftarlardan özür 
diliyorum. İleri maç 
larda biz muhakkak 
daha iyi oynayacağız. 
Hırvatistan ekibi bi 
zimle final oynamak 
istediğini dile getirdi. 
Belki onlarla finalde 
tekrar karşılaşabiliriz. 
Oyunun ikinci 
yarısında onların sert 
şutlarına karşılık bi 
zim bir şey yapama
mamız moralimizi 
bozdu. Bu da bizi 
yavaşlattı. Sonra oyu 
na tekrar dönemedik. 
Fakat son çeyrekte 
çok iyi bir mücadele 
sergiledik. 2. çeyrek
te eğer farkı 10 sayı 
seviyelerinde tutsay- 
dık, sonuç çok daha 
farklı olabilirdi.
Hatalarımızı telefi

(Rezervasyon Tel : 513 33 21) 

Seanslar

14.00 - 16.00

12.00- 14.15- 16.15

2 Eylül Pazar: 
18.00 Gençlerbirliği 
OFTAŞ Spor- 
Fenerbahçe 
(Ankara 19 Mayıs) 
20.00 Sivasspor- 
Gaziantepspor (4 
Eylül)
20.00 Kasımpaşa* 
Ankaraspor 
(Atatürk Olimpiyat) 
21.00 Vestel 
Manisaspor- 
Galatasaray 
(Manisa 19 Mayıs) 

etmek için elimizden 
geleni yapacağız" 
dedi.
Çok iyi oynadıklarını 
söyleyen Hırvatistan 
Basketbol Takımı 
Antrenörü Jasmin 
Represa ise, 
"Savunmamız 
gerçekten çok iyiydi. 
Ama hücum olaran 
bazen çok büyük 
hatalar yaptık. 
Son 10 dakikada 
Türkiye'nin hücum
larını bastırabildik. 
Eğer bütün turnuva 
böyle oynarsak bizim 
için çok iyi olur. 
Avrupa'da burada 
kazandığımız 
deneyimlerin çok 
faydasını göreceğiz. 
Oyunumuzu çok 
geliştirmemiz lazım. 
Ayrıca Türkiye'de 
kendimi evde gibi 
hissediyorum. 
Çünkü Bursa'da 
3 yıllık bir 
deneyimim 
olmuştu" diye 
konuştu.

Denizlispor, 3 puan hasretine
son vermek istiyor

Denizlispor, 
hafta sonu kendi 
sahasında Vestel 
Manisaspor ile 
oynayacağı maçta 
mutlak galibiyet 
hedefliyor. 
Bursaspor ile 
berabere kalan, 
Ankaragücü'ne 
de yenilerek ilk 
2 haftayı bir puanla 
kapatan Yeşil-siyahlı 
ekip, bugüne kadar 
galip gelemediği 
Vestel Manisaspor'u 
yenerek hem 
3 puanla tanışmak 
hem de rakibi 
karşısında ilk gali
biyetini almanın 
hesaplarını yapıyor. 
İlkay'ın da iyileşme
siyle sakat ve 
cezalı futbolcunun 
bulunmadığı 
Denizlispor'da 
hazırlıklar günde tek 
idmanla sürüyor. 
Yeşil-siyahlı takımda, 
Teknik Direktör 
Güvenç Kurtar'ın 
ligin ilk 2 haftasında 
sahaya sürdüğü 
ilk 11'de değişikliğe 
gitmesi beklenmiyor. 
Yeşil-siyahlı futbolcu 
Murat Karakoç, 
Ankaragücü maçının 
özellikle ikinci 
yarısında iyi oyna
malarına rağmen 
şanssız bir mağlu
biyet aldıklarını

Atletler Japonya'da piste çıkıyor
11. Dünya Atletizm 
Şampiyonası, bugün 
Japonya'nın Osaka 
kentinde başlayacak. 
50 bin seyirci kapa
siteli Nagai 
Stadyumu'nda 
yapılacak şampiyona, 
2 Eylül Pazar 
günü sona erecek. 
Türk Milli Takımı, 
şampiyonaya 
13 atletle katılacak. 
Halil Akkaş (3 bin m. 
engelli), Nevin Yanıt 
(100 m. engelli), 
Türkan Erişmiş (3 bin 
m. engelli), Elvan 
Abeylegesse (5 bin- 
10 bin m.), Yeliz Ay 
(20 km. yürüyüş), 
Bahar Doğan 
(Maraton), Özge 
Gürler (400 m. engel
li), Esen Kızıldağ (100 
m. engelli), Svetlana 
Sudak (Çekiç atma), 
Eşref Apak, Fatih 
Eryıldırım (Çekiç 
atma), Abdil Ceylan 
(Maraton) ve 
Ercüment Olgundeniz 
(Disk atma),

belirterek, "Boş 
kaleye goller 
kaçırdık, 3 topumuz 
direkten döndü.
Bu hafta ilk gali
biyetimizle tanışmak 
istiyoruz. Vestel 
Manisaspor'u yene 
rek taraftarlarımızı 
sevindireceğiz" 
diye konuştu.
İlk 2 haftada kötü fut
bol oynamadıklarını, 
ancak sonuç olarak 
bir puanda kaldık
larını belirten genç 
futbolcu Caner 
Celep ise, "Vestel 
Manisaspor maçını 
kazanıp hak ettiğimiz 
galibiyeti almak ve 
çıkışa geçmek 
istiyoruz" dedi. 
Denizlispor-Vestel 
Manisaspor maçı

Osaka'da kürsü 
mücadelesi verecek. 
Şampiyonanın ilk 
gününde, 6 Türk atlet 
piste çıkacak.
Günün ilk yarışı olan 
erkekler maratonda, 
milli atlet Abdil 
Ceylan mücadele 
edecek.
Rekortmen bayan 
atlet Elvan 
Abeylegesse, 
10 bin metre 
finalinde madalya 
için piste çıkarken, 
bayanlar 3 bin metre 
engellide Türkan 

biletlerinin Pazar 
günü satışa çıkarıla
cağı belirtildi. 
Bu sezon kombine 
bilet satışlarına 
ağırlık veren ve 
sınırlı sayıda 
bilet bastıran Yeşil- 
siyahlı yönetim, 
bilet fiyatlarını kale 
arkası 7.5 YTL, 
maraton tribün 
15 YTL, kapalı 
tribünü de 25 YTL 
olarak belirledi.
Vestel Manisaspor 
taraftarları için 
A üst tribün de 
yaklaşık 800 
kişilik yer ayrılırken, 
rakip taraftarların ’ 
bilet fiyatlarının da 
25 YTL'den 
satılacağı 
açıklandı.

Erişmiş, bayanlar 
400 metre 
engellide Özge 
Gürler ve 
erkekler çekiç 
atmada olimpiyat 
bronz madalyalı 
atlet Eşref Apak ve 
Fatih Eryıldırım, 
elemelerde ter 
dökecek.
Türkiye, bugüne 
kadar yapılan 
10 dünya şampi 
yonasında, «adece 
Süreyya Ayhan ile 
1 gümüş madalya 
kazanabilmişti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İşadamı Sinan Akman vefat etti

İlçemizin tanınmış 
iş adamlarından 
Sinan Akman(77) 
vefat etti.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde 
kanser tedavisi 
gören Sinan 
Akman, önceki 
gün aniden hayata 
gözlerini yumdu. 
Sinan Akman’ın

AP’den Gemlik 
Belediye Meclis 
üyeliği yaptı. 
Adalet Partisi 
yönetim kurulu 
üyeliği ve Ticaret 
Sanayi Odası 
yönetim kurulu 
üyeliklerinde de 
bulunan Akman 
evli ve dört 
çocuk babasıydı.

Güne Bakış

cenazese dün, 
Çarşı Camiinde 
cuma namazından * 
sonra kılınan 
cenaze namazı 
ardından sevenleri 
tarafından ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.
Bıçkıcılık yapan 
bir babanın 
oğlu olan Sinan 
Akman, baba 
mesleğinden 
sonra cam 
ticaretiyle uğraştı. 
Daha sonra 
inşaat malzemeleri 
ve kereste 
ticaretiyle uğraşan 
Sinan Akman, 
1973-1980 
tarihleri arasında

BAŞSAĞLIĞI
A ile dostumuz, Ağabeyimiz, 
evlatlarımın “Sinan Dede"si 

ilçemizin saygın işadamı

Sinan AKMAN
dünyevi ömrünü tamamlayarak 

Rabbine kavuştu.
Kendisine Allah'tan rahmet, 

Akman, Deviskel, Demirozman, 
Yavuz aileleri ile iş dünyasına, 

dostlarına, akrabalarına, 
arkadaşlarına, komşularına sabır ve 
başsağlığı diler, acılarını paylaşırız.

İnan - Çölsen - Dr. Çanan Ece 
ve Nadir Hakan TAMER

KAYIP
Ticaret 
Meslek 

Lisesi’nden 
aldığım 

. tastiknamemi 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
SERHAT 
DURAN

ABONE 
OLDUNUZ

MU?

611111'11 lıı cOııOı ıltaiI uznııl;

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

DOĞAYI SEV
YEŞİLİ KORU

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sinan Akman
Devir Adalet Parti devriydi.
Belediye Başkanı rahmetli İbrahim Akıt, 

meclis üyeleri arasında Sinan Akman da 
vardı.

Kimler yoktu ki o mecliste..
Ahmet Çeterez, Tevfik Solaksubaşı, 

Kamil Sertkaya, Galip Arı, Bülent Kurt, İbra 
him Aydın, İnan Tamer, Emin Bora, Necdet 
Buluk, Mehmet Turgut...

Birçoğu bugün aramızda yoklar..
Meclis üyelerinin içinde en iyi konuşanı 

Sinan Akman’dı.
Rahmetli Ahmet Çeterez de aşağı kal 

mazdı.
O yıllarda izlediğim meclis toplantılarını 

unutamıyorum.
Meclis üyelerinin sayıları az da olsa, kali 

teli geçerdi toplantılar.
Hem de muhalefette tek CHP de olsa 

kıran kırana mücadele edilirdi.
Sinan Akman iyi düşünen, yavaş yavaş 

ama bilerek konuşan, kelimeler arasında 
sert vurgular yapan bir kişiydi.

Gemlik Körfez ilk çıktığı yıllarda, Ak 
bank’ın karşısında cam ticaretiyle uğraştığı 
günleri anımsıyorum..

Denize tutkusu, hırslı yapısı, tuttuğunu 
koparan, disiplinli ticari kişiliği vardı.

1994 yılında Gazhane Caddesi’nde açtı 
ğım matbaa nedeniyle komşuyduk.

Akmanlar o tarihte inşaat malzemesi işin
den büyüdüler.. ’

Nuri Kumla’dan satın aldığı arsaya bü 
yük bir depo yaptılar, sonra Nezih Dimili 
döneminde büyük bir inşaat..

1980’li yıllarda Ahmet Dural 
Meydanı’ndaki Akmanlar Pasajı...

Yalova Yölu’ndaki kereste deposu, Bursa 
Yolu’ndaki işyeri...

Küçük bir atölyeden başlayan iş yaşa 
mında büyük bir ticari hacim elde etti Sinan 
Ve Süer Akman kardeşler.

Çocuklar olmadığında abonesi oldukları 
gazeteyi ben götürürdüm bürolarına.

Yaşı ilerlemesine, sağlığı yavaş yavaş 
bozulmasına karşın, Gemlik’in günlük poli
tikasını en iyi takip edenlerdendi.

Çocukları, ilçemize Sinan Akman’ın 
adına yaşatacak bir eser bırakırlarsa, 
babalarını yaşatırlar, yoksa bu dünyadan bir 
Sinan Akman geçti denir.

Unutulur gider.
Önemli olan unutulmamak.

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik Fabrikamızda 

çalışacak
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç 
bayan eleman aranıyor 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
Tel : 513 47 39 

Gepılik yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sezer’den Erdoğan’a ilk ziyaret Erdal İnönü hastanede
Cumhurbaşkanı Alhmet 
Necdet Sezerin veda 
ziyaretlerinin dünkü 
adresleri devletin 
zirvesiydi. 
Cumhurbaşkanı Sezer, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar 
Büyükanıt'ı ziyaret etti. 
Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer, veda 
turları kapsamında ilk 
olarak Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt'ı 
ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Sezer, 
Genelkurmay'a gidi 
şinde de kırmızı ışıkta 
bekleme duyarlılığın
dan vazgeçmedi. 
Cumhurbaşkanı 
Sezerin makam aracı, 
Genelkurmay karar
gahına gidişinde Mec 
lis kavşağındaki ışık- 
larda,dürdü.
Orgeneral Büyükanıt, 
Cumhurbaşkanı Se 
zeri, Genelkurmay 
Karargahı'nda tören 
ile karşıladı. Sezer, 
Genelkurmay şeref 
defterini de imzaladı. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, Orgeneral 
Büyükanıt ile yaptığı 
20 dakikalık görüş
menin ardından

AKP’nin hükümet programı hazır
AK Parti, hükümet 
programını hazırladı. 
5 Eylül'de resmen 
işbaşı yapmaya 
hazırlanan hükümet, 
yeni dönem için 
önceliklerini belirledi. 
Programın temeline 
'Sivil Anayasa* vaadi
ni oturtan hükümet, 
'daha çok demokrasi 
ve özgürlükler' vur
gusu yapacak. Hükü 
met, geçen dönem 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Se 
zerin veto ettiği 
orman vasfını kaybet
miş arazilerin satışını 
öngören 2B düzen
lemesini de progra 
mına aldı. Söz konu 
su düzenleme ile 50 
milyar dolarlık kay
nak bekleniyor. 
Hükümet programın
da yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi de 
öncelikli hedefler 
arasında yer alıyor. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
cumhurbaşkanı seçi
minden hemen sonra 
60. Hükümet listesini 
sunmak üzere * 
Çankaya Köşkü'ne 
çıkacak. Hükümet 
programının okun

törenle uğurlandı. 
Cumhurbaşkanı 
Sezerin ikinci durağı 
ise Başbakanlık'tı. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, kendi 
başbakanlığı döne
minde ilk kez Başba 
kanlığa gelen Cumhur 
başkanı Sezeri 
merdivende karşıladı. 
Sezer ve Erdoğan, 
daha sonra, Başba 
kanin makam odasın

ması ve müzakerele 
rin tamamlanmasının 
ardından hükümetin 
en geç 5 Eylül'de 
Meclis'ten güvenoyu 
alarak, resmen işbaşı 
yapması bekleniyor. 
AK Parti'de hükümet 
programı için oluştu
rulan komisyon çalış
malarını tamamladı. 
Devlet Bakanı Beşir 
Atalay başkanlığında 
oluşturulan korniş 
yon, hazırladığı hükü 
met programını geçti 
ğimiz günlerde Baş 
bakan Erdoğan'a sun 
du. Hükümet progra 
minin temeline seçim 
beyannamesinde de 
yer alan yeni sivil 
Anayasa vaadi otur
tulurken, programda 
'daha çok demokrasi 
ve özgürlükler' vur
gusu da yapılıyor. 
Önümüzdeki hafta 
TBMM'de okunması 
beklenen hükümet 
programında geçtiği 
miz dönem Cumhur 
başkanı Sezer tarafın 
dan veto edilen or 
man vasfını yitirmiş 
arazilerin satışıyla 
ilgili Anayasa değişik 
liği yeni dönemin en 
büyük projelerinden 

da başbaşa görüştü. 
Î5 dakika süren 
görüşmede Başbakan 
Erdoğan'ın Cumhur 
başkanı Sezer'e 
günün anısına 
istinaden plaket 
verdiği öğrenildi. 
Başbakan Erdoğan, 
görüşmenin ardından 
Cumhurbaşkanı 
Sezeri makam 
aracına kadar 
uğurladı.

olacak. Buna göre 
2B arazileri iki 
bölüme ayrılarak 
satışa sunulacak. 
Onlarca yıldır 
orman köylülerinin 
kullandığı orman 
vasfını yitirmiş 
araziler bir grupta 
satılacak. İstanbul'da 
birçok büyük ilçeye 
yayılan yüz binlerce 
tapusuz konut ise 
diğer grupta değer
lendirilecek.
Hükümet 2B düzen
lemesiyle yaklaşık 50 

..milyar dolar gelir 
hedefliyor.
YEREL 
YÖNETİMLER 
GÜÇLENDİRİLİYOR 
Hükümet 
programında 
yerel yönetimleri 
güçlendirmek 
amacıyla yapılacak 
düzenlemelere 
de yer verildi.
Cumhurbaşkanı 
Sezer tarafından 
kısmen veto edilen 
Yerel Yönetimler 
Reformu ve Kamu 
Yönetim Reformu, 
bu dönemin 
öncelikli yasal 
düzenlemeleri 
arasında bulunuyor. 

Prof. Dr. Erdal 
İnönü'nün, zatürre 
teşhisiyle hastanede 
tedavi altında bulun
duğu bildirildi.
Yüksek ateş 
şikayetiyle Metropo 
litan Florence Nightin 
gale Hastanesine 
başvuran İnönü'ye, 
zatürre teşhisi 
konuldu.
Hastane yetkilileri, 
uygun antibiyotik 
tedavisiyle ateşi 
kontrol altına alınan 
Prof. Dr. Erdal 
İnönü'nün, bir süre 
daha hastanede kala
cağını bildirdi.

“Gül’ü kabullenmeyenlere 
saygı gösterilmeli”

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Özyürek, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a, “Sayın 
Abdullah Gül'ü 
kabullenmeyenleri , 
ve gerekli saygıyı 
göstermeyenleri 
Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığından 
çıkarmak için 
gerekli işlemleri 
başlatacakmısınız?” 
diye sordu. 
Özyürek TBMM 
Başkanlığına 
Başbakan 
Erdoğan'ın yanıtla
ması istemiyle 
soru önergesi verdi. 
AKP’nin tek taraflı 
iradesi ile belirlenen 
Abdullah Gül'e 
“bu benim 
cumhurbaşkanım 
değildir” şeklinde 
tepki gösterenlere, 
“Türkiye'den 
gitmelerinin” 
önerildiğini ifade 
eden Özyürek, 
1990 yılında 
Cumhurbaşkanının 
katıldığı bir toplantı
da ayağa kalkmadığı 
için kendisi ve 
dönemin Çanakkale 
Belediye Başkarp 
İsmail Özay ile 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
Üyesi Muhsin 
Divanin görevden 
alındıklarını

.TEMAtfSÜM'
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik KörfezLujternette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

hatırlattı.
özyürek, kendisi 
ve bu kişiler hakkın
da da dava açıldığını 
hatırlattı. Özyürek 
Erdoğan'a şu soru
ları yöneltti: 
“-Abdullah Gül 
Cumhurbaşkanı 
seçildiğinde 
gerekli saygıyı 
göstermeyen kamu 
görevlileri, Belediye 
Başkanlar! ve 
Belediye Meclisi 
Üyeleri görev
lerinden uzak
laştırılacak mıdır?
-Başta yazar 
Bekir Coşkun 
olmak üzere pek 
çok yazar ve 
gazeteci ‘Sayın 
Abdullah Gül benim 
cumhurbaşkanım 
olmayacak' diye 

yazılar yazmaktadır
lar. Bu şekilde 
yazan gazeteci ve 
yazarlarla ilgili ne 
gibi yaptırımlar 
uygulayacaksınız? 
-Cumhurbaşkanlığı 
makamının sürekli 
tartışma konusu 
olmaktan 
çıkarılması için 
yapmayı 
düşündüğünüz 
yasal düzenlemeler 
var mı?
-AKP olarak 
hazırlıklarını 
sürdürdüğünüz 
sivil anayasa 
çalışmalarında 
cumhurbaşkanlığına 
gerekli saygının 
gösterilmesi 
için ne gibi 
düzenlemeler 
düşünüyorsunuz?

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylaması yapıldı
AKP Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'e 337, 

Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu'na 71, 
Milletvekili Tayfun İçli'ye ise 14 oy çıktı

MHP Kayseri 
DSP Eskişehir

11. Cumhurbaşkanı 
seçiminin yapılan 
ikinci tur gizli oyla
masında, AKP 
Kayseri Milletvekili 
Abdullah Gül'e 337, 
MHP Kayseri 
Milletvekili Sabahattin 
Çakmakoğlu'na 71, 
DSP Eskişehir 
Milletvekili Tayfun 
İçli'ye ise 14 oy çıktı. 
Bu sonuçla, ikinci tur 
oylamada da gerekli 
olan 367 oya hiçbir 
aday ulaşamadı.
OYLAR 5 KEZ 
YENİDEN SAYILDI 
Tasnif komisyonunun 
açıkladığı sonuçlara 
AKP'liler “Hepimiz

oylamaya katıldı. 
Sonuçların yanlış 
olduğunu 
düşünüyoruz” 
diyerek oyların 
yeniden sayılmasını 
istedi.
AKP'lilerin çıkan * 
sonuçlara sürekli iti
raz etmesi sonucu 
oylar 5 kez yeniden 
sayıldı.
TBMM Başbakanı 
Koksal Toptan'ın 
açıkladığı seçim 
sonuçlarına göre 
Abdullah Gül'ün 
oyları 4 oy azalarak 
337 oya düştü. 
Gül'ün rakipleri 
Sabahattin

Çakmakoğlu 71, 
Tayfun İçli ise 14 
oyla oylarını birer 
artırmış oldu. 
İlk tur oylamada 
çıkan geçersiz-boş 
oy sayısı da 
23'ten 24'e çıktı. •* 
İkinci tur oylamada 
geçersiz oy 
çıkmadı. 
Genel Kurul, 
3.tur oylama için 
28 Ağustos'ta 
saat 15:00'te 
toplanacak. 
3. turda salt 
çoğunluk olan 
276 oyu alan aday, 
cumhurbaşkanı 
seçilecek.

CHP, yemin törenine katılmayacak
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa
Ozyürek, AKP Kayse 
ri Milletvekili Ab dul- 
lah Gül'ün cumhur
başkanı seçilmesi 
durumunda TBMM'de 
gerçekleştirilecek

yemin törenine katıl
mayacaklarını söyle
di. Özyürek, TBMM 
Genel Kurulu'nda 
cumhurbaşkanı seçi
minin 2. tur oylaması 
başlamadan önce, 
kuliste gazetecilerin,

"CHP'nin, yeni cum 
hurbaşkanının 
Meclis'teki yemin 
törenine katılıp katıl
mayacağı" konusun
daki sorularını yanıt
ladı. "Gül’ün uzlaş
mayla değil, dayat-

mayla aday göster
ilmesini uygun bul
madıkları için oyla
malara katılmama 
kararı aldıklarını" 
ifade eden CHP'li 
Özyürek, şunları kay-

Gül, cumhurbaşkanı 
seçildiği takdirde 
kendisiyle ilişkilerim
izi asgari düzeyde 
tutacağımızı daha 
önce açıkladık. 
Çankaya Köşkü'nde

detti: "Sayın Abdullah gerçekleştirilecek 29

Ekim Resepsiyonuna 
katılmayacağımızı 
söyledik. Bu durum
da, seçilmesi halinde 
Meclis'teki yemin 
törenine katılmamız 
için de herhangi bir 
neden yok."

Voillrınt ulukaya doğalgaz ısı san. 
ne», u ” ■ ■" HÜSEYİN ULUKAYA - CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI gemlik ana bayii

►DOĞALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ 
► MERKEZİ ISITMA 

ö ►RADYATÖR
» gj ►SPLIT KLİMALAR

► DOĞALGAZ SOBASI 
! ► TESİSAT ve PROJE

Merkez : Orhangazi Cad. No: 7/E Gemlik / BURSA 
TEL: 0.224 513 41 88 

Şube: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel : (0.224) 513 88 26 Fax: 513 49 93 „
ulukaya gemlikvaillant@hotmail.com

mailto:gemlikvaillant@hotmail.com
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TIR otomobille çarpıştı 
2 ölüm 2 yaralı

Düğünde yan bakma cinayeti

Bursa Ankara 
karayolu Mezitler 
mevkiinde meydana 
gelen kazada iki 
kişi hayatını 
kaybetti.
Kaza, duble yol 
çalışmalarının 
devam ettiği 
Mezitler bölgesinde 
dün saat 18:30 
sıralarında meydana 
geldi. Tek şeride 
düşen yolda, 
Murat Ballı (24) 
yönetimindeki 
Fransız bandrollü 
3993 SG 33 
plakalı özel 
otomobil, hatalı 
sollama sonucu 
Bursa'dan 
Ankara'ya gelmekte 
olan fayans 
hammaddesi 
yüklü TIR ile kafa 

) ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik KHrfez

kafaya çarpıştı. 
Çarpma sonucu 
özel otomobilde 
bulunan sürücü 
Murat Ballı ile, 
çarpmanın 
etkisiyle camdan 
dışarı fırlayarak 
ormanlık bölgeye 
düşen Seher 
Ballı (19), olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
Özel otomobilde 
bulunan Mehmet 
Ballı (55) ile TIR 
şoförü Ferhat 
Güzel ise, kazada 
çeşitli yerlerinden 
yaralandı. Yaralılar, 
olay yerine gelen 
112 acil ambulansı 
ile İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

ABONE OLUN 
OKUTUN 
OKUYUN

Bursa'da bir düğünde 
iki gurup genç arasın
da yan bakma 
meselesi yüzünden 
çıkan kavgada 
1 kişi öldü ,1 kişi de 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı Zafer 
Mahallesi Zafer Parkı 
içerisindeki bir kafede 
yapılan düğünde 
Sedat Güleçyüz (22) 
ile Tanju Ö. (17), 
Haşan O. (17) ve Emre 
B. (13) arasında yan 
bakma meselesi 
yüzünden kavga çıktı. 
Kavga bir anda kafe-

Gençlerin kavgasında kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir parkta alkollü 
oldukları iddia edilen 
gençler arasında 
çıkan kavgada bir 
kişi hayatını 
kaybederken, açılan 
ateş sonucu yoldan 

den Zafer Parkı'na 
taştı. Kavga eden 2 
gurup park içerisine 
doğru ilerlerken, Tanju 
Ö. yanında getirdiği 
tabancayla Sedat 
Güleçyüz'e ateş et 
meye başladı. 
Vücuduna 3 kurşun 
isabet eden Sedat 
Güleçyüz ile o sırada 
olayla alakası olmayıp 
Zafer Köprüsü 
üzerinden geçerken 
kavga eden gurup 
arasında kalan Hüse 
yin V. (38) omzundan 
yaralandı. Ağır yarala 
nan Sedat Güleçyüz 
ambulansla kaldırıldığı 

geçen bir vatandaş 
da omuzundan 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Zafer Mahallesi 
Zafer Parkı'nda 
oturan bir Grup 
Genç, gürültü 
çıkardıkları için

Özel Medikal Park 
Hastanesi'nde hayatını 
kaybetti. Serseri 
kurşunla omzundan 
yaralanan Hüseyin V. 
ise Yüksek İhtisas 
Devlet Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Park içerisinde araştır
ma yapan uzman ekip 
ler tarafından bulunan 
3 adet kovan inceleme 
ye alındı. Olayın üzerin 
den çok geçmeden 
polis firari şüpheliler
den Haşan O. ve Emre 
B'yi yakaladı. Zarnlıla 
rın, alınan ifadesinde 
silahı Tanju Ö.'nün 
kullandığını söyledik

mahalleye düğün için 
gelen ve alkollü 
oldukları iddia 
edilen kişileri uyardı. 
Bunun üzerine 
mahalle sakinleriyle 
gençler arasında 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın kısa

leri öğrenildi. Polis 
halen firarda olan 
Tanju Ö.'nün peşine 
düşerken, olayla 
alakalı başlatılan 
soruşturma 
sürdürülüyor.

sürede kavgaya 
dönmesiyle 
birlikte Tanju 
Ö. (17) belinden 
çıkardığı ruhsatsız 
tabancayla 
mahalleli 
gençlere 
ateş etti.

UMmsmtoımm l
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi |

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİLSATILIKtfeKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYIHE

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi | 
I Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa | 
i Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE ' | 
i Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m? g 
| 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı | 

j Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan I
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 

| yeni atarı makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli »

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik J

I Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve :
i Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. [

ŞEKER SİGORTA |
Macide ÖZALP I

| Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21 |

Annesini 2 yıl öldüğü koltukta bıraktı
Almanya'nın 
Bavyera eyaletinde 
67 yaşındaki bir 
kişi, 92 yaşında 
vefat eden 
annesini yaklaşık 
2 yıl boyunca 
öldüğü koltukta 
bıraktı.
Fürstenfeldbruck 
polisi, söz konusu 
kişinin, doktorun 
2005 yılının 
Temmuz ayında 
annesi için bir 
ölüm beyanı hazırla
masına rağmen, 
bunu yetkili makam
lara bildirmediğini 
ve cenaze işlemleri 
yaptırmadığını 
kaydetti.

Söz konusu kişi, 
verdiği ifadede, 
aynı evde yaşadığı 
annesinin 
ölümünden

sonra şoka girdiği
ni, öldüğü odanın 
kapısını kapattığını 
ve bir daha o odaya 
girmediğini söyledi.

Sel, Samsun'u savaş alanına çevirdi
Samsun'da mey
dana gelen sel 
felaketi kenti savaş 
alanına döndürdü. 
Sağanak yağış gece 
boyunca sürdü 
ve insanlar sabah 
yataklarından 
kalktıklarında şehri 
tanınamayacak 
halde, buldu. 
Özellikle sabaha 
karşı 04.00-05.00 
sıralarında Sam 
sun'un yukarı mahal 
■elerinden gelen sel 
park halindeki 
araçları sürükledi,

zemin katlardaki ev gelen maddi hasarın
ve işyerlerini su ise milyonlarla ifade
bastı. Meydana edildiği öğrenildi.
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Esnafın gözü 
memur zamlarında

Esnaf ve Sanatkar 
lar Derneği 
(ESDER) Genel 
Başkanı Mahmut 
Çelikus, Hükümet 
ile zam pazarlığını 
sürdüren memur 
lara destek verdik
lerini söyledi. 
Çelikus, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
“Memur maaşları 
esnafın asli gelir 
kaynağıdır. Bu 
görüşmelerde me 
murların beklenti
lerine göre bir so 
nuç çıkmasını 
umuyoruz” dedi. 
Memurun aldığı 
maaşın doğrudan 
esnafa yansıdığını, 
memurların aldığı 
maaşın düşük 
seviyede olduğunu 
belirten Çelikus, 
“Yapılan araştır
malar memuru
muzun ne kadar zor 
durumda olduğunu 
gösteriyor.
Memurların yüzde 
90'a yakın bir kesi
minin maaş dışında 
bir desteğe ihtiyaç

duyuyor. 
Memurlarımızın 
yüzde 58.6'sı kredi 
kartı, yüzde 23.7'si 
ise banka kredisi ile 
açığını kapatabiliy
or. Tasarruf yapan 
memurumuzun ora 
m ise yüzde 4 düze 
yinde bulunuyor. 
Memurların yüzde 
92'si geleceğe 
güvenle bakamı 
yor” diye konuştu. 
“TOPLU 
SÖZLEŞME 
HAKKI VERİLMELİ” 
Tüm kamu çalışan
larına grev ve toplu 
sözleşme hakkının 
verilmesi gerektiği 
ne dikkat çeken 
Çelikus, “Ücret 
dengesizliği gider
ilmesi, kurumlar 
arasındaki ücret 
adaletsizliğinin 
kaldırılması ve 
tüm çalışanlara 
insanca yaşama 
imkanı sunacak 
adil bir ücret 
verilmesini 
talep ediyoruz” 
dedi.

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAN ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ 
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
yazlık daire SATILIKTIR.

K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21
Diş Hekimi Özcan VURAL

Cep : 0.533 356 44 39

ELEMAN ARANIYOR
TECRÜBELİ 

MOBİLYA USTASI
ARANIYOR 

KİLİM MOBİLYA 

TEL: (0.224) 513 65 00
‘Gemlik Körfez’ interhette

www.gemlikkorfezgazetesi.com

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

■Hu Mit
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İMİZDEÛfflM
İsteyen müşterilerimizin 

Karbanlan azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.
BERKAY ET

Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 9194

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'yı görerek tanıdılar

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreterliği, öğren
cilere yaşadıkları 
kentin tarihini ve 
zenginliklerini 
gezdirerek öğretiyor. 
Bursa'da 12-14 yaş 
arası 60 çocuk, 
Büyükşehir Belediye 
si Yerel Gündem 21 
Genel Sekreterliği'nin 
düzenlediği gezi 
programıyla Bursa 
tarihi hakkında

| bilgilendirildi. 
Bursa'nın sahip 
olduğu tarihi 
değerlerin tanıtıl
ması, bu vesileyle 
korunmasına 
katkı sağlanması 
amacıyla Yerel 
Gündem 21 Tarihi 
Kültürel Miras 
Grubu koordinatör
lüğünde; Büyükşehir 
Belediyesi Kent 
Müzesi ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
"Çocükların Bursa 
Tarihi Hakkında 
Bilinçlendirilmesi 
ve Kentli Kimliğinin 
Geliştirilmesi" 
projesi devam 
ediyor.
Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı'n 
dan (UNDP) sağlanan 
18 bin 690 ABD 
Doları hibe katkı 
ve yerel kaynaklarla 
yürütülen proje 
kapsamında 60 
çocuğun Bursa 
tarihiyle ilgili bilgi 
seviyeleri artırıldı. 
Çocuklara, kentin 
sahip olduğu tarihi

__TEMA<5Mİ0S>W"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

değerler sunumlar 
yapılarak anlatıldı. 
Belirlenen güzergah 
doğrultusunda, 
30 kişilik iki grup 
halinde tarihi ye 
kültürel mekanlar, 
hamamlar, müzeler, 
türbeler, hanlara 
geziler düzenlendi. 
Proje sonunda 
yapılan değer
lendirmelerde, 
çocukların Bursa tar
ihiyle ilgili bilgi 
seviyelerinin yüzde 
60 arttığı gözlemlen
di. Proje kapsamında 
ayrıca, Bursa'nın tari
hini anlatan "Koşan 
Tarih ve Rüyaları 
Süsleyen Şehir 
Bursa" eğitim filmi 
hazırlandı.
HEDEF, KENTLİLİK 
BİLİNCİNİ 
GELİŞTİRMEK 
Bir kentin sahip 
olduğu tarihi, doğal 
ve kültürel değerlerin 
o kentin kimliğini 
oluşturduğunu ve 
bu oluşumda 
çocukların büyük 
rolü bulunduğunu 
belirten Büyükşehir 
Belediye si Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, Bursa'da 
kentlilik bilincinin 
gelişmesine yönelik 
ilkini düzenledikleri 
gezi progra minin 
devamının 
geleceğini açıkladı. 
Bulut, "Bursa, 
göçlerle oluşan 
doğal nüfus artışının 
üzerinde bir nüfus 
artışı ve buna bağlı

hızlı kentleşme ile 
birlikte fiziksel ve 
sosyokültürel açıdan 
önemli sorunların 
iç içe yaşandığı bir 
kent haline gelmiştir. 
Bu durum kentlilik 
bilinci düzeyindeki 
yetersizliklerle 
birleşince, hem 
sorunların çeşitliliği 
hem de boyutları 
artmıştır. Kentin 
sağlıklı gelişmesi, 
yapılan yatırımların 
korunması ve kentte 
yaşayanların toplu 
huzuru açısından 
kentlilik bilincinin 
geliştirilmesi, en 
önemli konulardan 
biri hâline gelmiştir. 
Bu bilincin 
sürdürülebilir 
şekilde kullanımı 
ve korunmasında 
geleceğin liderleri 
olan çocukların 
rolü oldukça 
önemlidir.
Yok olmaya yüz . 
tutmuş tarihi 
eserlerimizin 
hak ettiği özeni 
görmesi ve gelecek 
nesillere taşınması 
için genç kuşakların 
sahip oldukları 
değerler hakkında 
bilgilendirilmeleri 
gerekmektedir. 
Yaşadıkları 
çevrenin târihi, 
doğal ve kültürel 
değerlerini 
öğrenmiş ve 
benimsemiş 
çocuklar, kent kim
liğinin korunmasında 
daha duyarlı olacak
lardır." dedi. ’ '

Bursa'da, 35 
ilköğretim okulundan 
462 öğrenci, f 
'Birleşmiş Milletler 
Bin Yıl Kalkınma 
Hedefleri’ 
kapsamında, 
‘Barış’ adını taşıya
cak ilköğretim 
okulunun yapımı 
için elele verdi. 
Gönüllü öğrenciler, 
çeşitli etkinliklerle 
projeye 1000'er 
Euro’luk bağış 
toplamaya çalışacak. 
Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Nilüfer 
Belediye Başkanlığı, 
Nilüfer Vakfı, 
Nilüfer Yerel Gündem 
21 ve UNICEF 
Bursa Gönüllüleri 
arasında geçen yıl 
imzalan protokol 
çerçevesinde 
23 Nisan'da temeli 
atılacak okulun 
inşaatı bir yıl içinde 
tamamlanacak. 
Okul inşaatına 
destek olmak için 
harekete geçen 35 
ilköğretim okulu, 
ambalaj atıklarını . 
toplayarak, gelirini 
okul inşaatına 
bağışlayacak. 
462 gönüllü 
öğrenci de, çeşitli 
etkinliklerle projeye 
1000'er Euro’luk 
bağış toplamaya 
çalışacak.
Okulun duvarlarında,

Deniz kirliliğine hava 
aracı ile denetim

Denizcilik Müsteşar 
lığı'nca başlatılan 
"Deniz Kirliliğinin 
Havadan Tespiti 
Projesi" kapsamında 
pilotsuz hava araç 
lan, gemi ve kara 
kaynaklı deniz kirli 
liğini teşpit 
edecek.
Diğer yöntemlerle 
kıyaslandığında 
işletme maliyeti 
kazancı yüzde 95'e 
ulaşan projeyle or 
man yangınları, in 
san ve yakıt kaçak 
Çilığı da belirlenecek. 
İlk olarak İzmir'de 
başlatılacak proje 
ile kirliliğin 
tespitinde hiper 
spektrometre ve 
termal kamera 
kullanılacak.
Denizcilik 
Müsteşarlığı 
yetkililerinden 

gönüllü öğrencilerin 
seramik plakalar 
içinde isim ve fotoğ 
raflarının yer alacağı 
anı duvarı oluşturula
cak. Anı duvarında 
okulların adları da 
yer alacak.
UNICEF Gönüllüleri 
Bursa Temsilcisi 
Sabahat Temizara 
bacı, Barış İlköğretim 
Okulu adını taşıyacak 
okulun projesinin ha 
zır olduğunu belirte 
rek, “Temel atma 
aşamasına geldiği 
miz için mutluyuz. 
Gönüllü öğrencile 
rimiz bir yıl içinde 
çeşitli faaliyetlerde 
bulunarak biner 
Euro’luk katkıyı top 
lamaya çalıştı.
Okullar da ambalaj 
atıklarını toplayarak 
gelirini bağışlayacak. 
Okullarda ve 
alışveriş merkez

alınan bilgiye göre, 
dünyada her yıl 
deniz yolu ile 
1,5-1,8 milyar ton 
ham petrol ve 
400-500 milyon 
ton rafine edilmiş 
ürün binlerce 
tanker vasıtasıyla 
taşınıyor. Her yıl, 
milyonlarca ton 
hidrokarbon kaza 
sonucu ya da yasa 
dışı boşaltım ve 
rutin operasyonlarla, 
binlerce ton yakıt 
ve yağ da tanker 
dışındaki gemilerden 
dünya denizlerine 
boşaltılı yor. Kirliliği 
oluşturan gemilerin 
ise dünyada 
yalnızca yüzde 1'i 
liman denetimleri 
sırasında tespit 
edilerek tutulabiliyor. 
Dünyada halen 
deniz kirliliğinin 

lerinde kurulan 
UNICEF 
standlarında 
satılan ürünlerden 
elde edilecek 
gelirin yüzde 30’u 
projeye aktarılacak. 
UNICEF standlarında 
gönüllü öğrenciler 
görev aldı" 
dedi.
Bursa Carrefoursa 
Alışveriş Merkezi’nde 
UNICEF Standı’nda 
görev alan Gaye 
Temizarabacı, 
hayda Temizarabacı 
ve hayda Toprak, 
alışveriş merkezine 
gelenlere proje 
hakkında bilgi 
verdiler. Gaye 
Temizarabacı 
“Böyle bir projede 
görev alma 
şansına kavuştuğu
muz için gurur 
duyuyoruz” 
şeklinde konuştu.

tespitinde uydu, 
hava aracı, deniz 
aracı ve sahil 
algılayıcıları 
olmak üzere 
dört temel yöntem 
kullanılıyor. 
Denizcilik 
Müsteşarlığında, 
bu yılın yatırım 
programında yer 

alan "Deniz 
Kirliliğinin Havadan 
Tespiti Projesi" 
kapsamında 
Deniz Kirliliği 
Analiz Sistemi'nin 
(DEKAS) 
kurulması için 
hazırlıklara başlandı. 
Pilot olarak 
İzmir’de başlatılacak 
ilk aşamada, 
veri toplanması 
ve DEKAS'ı 
oluşturacak yazılımın 
geliştirilmesi 
sağlanacak.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Küçük Kumla girişindeki çamlıkta sönmeden bırakılan mangaldan çıkan 
kıvılcımlar, piknik alanının ve bazı zeytin ağaçlarının yanmasına neden oldu Vicdanca

Vicdan Kayır TOPAKTAŞKumla’daki yangın korkuttu
Ercüment ESEN

İlçemizin tatil beldesi 
Küçük Kumla'da 
önceki akşam saat
lerinde başlayan 
orman yangını belde 
sakinlerine ve 
yazlıkçılara korkulu 
anlar yaşattı. 
Küçük Kumla belde 
girişinde bulunan 
ormanlık piknik 
alanında bulunan 
çamlıkta, ateşle 
girilmesi yasak 
uyarısı bulunmasına 
karşın, uyarılara 
aldırmayan vurdum 
duymaz bir mangalcı, 
az daha faciaya 
neden oluyordu. 
Edinilen bilgiye göre, 
önceki akşam saat 
19.30 sıralarında 
Küçük Kumla belde
si, Çamlık piknik 
mevkinde başlayan 
yangın, bölgede otu
ran vatandaşları 
sokağa döktü. 
Yangın söndürme 
çalışmalarına Bursa 
Orman Müdürlüğü 
ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesine ait 
Gemlik ve Küçük 
Kumla itfaiye ekipler
ine ait 6 araç ve onlar 
ca itfaiye eri katıldı. 
Zamanında yapılan 
müdahale sonucu 
alevler diğer orman
lık ve zeytinlik 
alanlara sıçramadan 
yaklaşık 3 saatlik 
söndürme ve 
soğutma çalışmaları 
sonucunda kontrol 
altına alınabildi.
Yangın haberini alır 
almaz yangın bölge

sine gelen Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre olayla ilgili 
inceleme yaparken, 
yangın söndürme 
çalışmalarını da 
yakından izledi. 
Çevrede yapılan 
soruşturmada, 
çamlık alana ateşle

girilmez uyarı levhası 
olmasına karşın, 
kimliği belirlemeyen 
bir mangal keyfi 
yapan ve mangalın
daki kömürü kuru 
çalıların üstüne 
dökmesi sonucu 
ortaya çıktığı 
belirlendi.
Çamlık alan altında

zeytinliği olan 
Anavatan Partisi 
eski İlçe Başkanı 
Adnan Tekin'e 
ait zeytinliğin de 
yangından zarar 
gördüğü belirlendi. 
Tekin, yaklaşık 
150 ağaç zeytin 
ağacının tamamen 
yandığını söyledi.

Bursa’daki orman yangını 65 hektarı etkiledi
Bursa'nın Kestel 
ilçesine bağlı Ağla 
şan köyü mevkiinde 
ormanlık alanda dün 
öğle saatlerinde 
çıkan yangın rüzgarın 
da etkisiyle büyüdü. 
65 hektarlık alanda 
etkili olan yangını 
söndürmek için ekip 
ler havadan ve 
karadan yoğun bir 
mücadele verdi.
Edinilen bilgiye göre, 
Kestel ilçesine bağlı 
Ağlaşan köyü ile 
Gürsu'nun Dışkapı 
mevkii arasında ka 
lan bölgede henüz 
bilinmeyen nedenle 
orman yangını çıktı.

Kısa sürede rüzgarın 
da etkisiyle büyüyen 
yangına Bursa Or 
man Bölge Müdürlü 
ğü*ne bağlı ekipler 
havadan ve karadan 
müdahale etti. « 
Yaklaşık 4 saat süren 
yangının 65 hektarlık 
alanda etkili olduğu

bildirildi. Havadan 2 
helikopterin de des 
tek verdiği söndürme 
çalışmaları sürüyor. 
Orman Bölge Müdür 
lüğü yetkilileri, yangı 
nın tehdit ettği Ağla 
şan köyünün boşal 
tıldığını açıkladı.
İZNİK’TE

ÇÖPLÜK YANGINI 
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, önceki 
gece çıkan ve sabaha 
karşı kontrol altına 
alınan çöplük yangını 
çıkan rüzgarla tekrar 
alevlendi. Göklere 
yükselen dumanlar 
ilçenin üzerini kap 
larken, Yalova, Yeni 
şehir, Orhangazi, 
Boyalıca ve Elbeyli' 
den gelen itfaiye 
araçları yangın sön 
dürme çalışmalarına 
katıldı. Yetkililerin 
yangınla müçadele 
için yanan alana 
moloz dökme kararı 
aldığı öğrenildi.

Krallar geçidi bir otel
Çelik Palas... Bursa'nın beş yıldızlı ilk otelidir. 

'Kentimin başodası' desek daha anlamlı olur.
Bursa'nın ünlü konuklarının mekânı ve termal 

sulu hamam sefalarının oteli olması yanında; Bursa 
Ovası'm gören odalarıyla fark yaratır Çelik Palas... 
O nedenle gelen konuklar o yeşil örtüsünde kaybo 
lan Bur sa'dan, 'Yeşil Bursa'yı seyrettik' diye söz 
ederler.

Bursa'nın turizmden aldığı payı üst düzeye taşı 
yan, 'Otel'i ünlü yapan ünlü konukların listesi bir 
hayli kabarık... Ne hatıralar bırakmışlar kaldıkları 
güne dair... Bazen yazılı bazen de sözlü iletişimle 
anlatmışlar hatıralarını... Bursa'nın Baş Odası... Ge 
lin Odası, Damat Odası.ı. Sefa Oteli... .

Bakınız; Mustafa Kemal Atatürk'ün kızı Ülkü Ada 
tepe, Günseli Başar, Celal Bayar, Idil Biret, Johann 
Cruyff, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Genco Er 
kal, Kenan Evren, Fransız sinemasında devrim ya 
pan film yıldızı Katherine Hepburn, Fethi Okyar, 
Turgut Özal, Sakıp Sabancı, Cevdet Sunay, Iran 
Şahı Rıza Pehlevi, Umberto Eco, Ürdün Kralı 
Haşimi, Ziya Ül Hak ve niceleri...

Krallar kalmış otelde, başkanlar, ünlü film yıldız 
lan.. Daha niceleri... Aydınlananlârın mekanı Çelik 
Palas Oteli...

Bursa'nın tarihi çekmecesi...
. Çelik Palas'a bir kahve içimlik uğramak biie 

kentin en muhteşem mekanında ağırlanmanın guru
runu yaşatır...

'Çelik Palas'ta kaldım', 'Çelik Palas da yemek 
yedik'... sözleri, sizi bir başka yere taşır...

Geçmişe yolculuk yapacak olursak eğer; 
sosyetenin ve bürokratların konuk ağırlamalarının 
yanında, düğün yapanlara gıpta ile bakılırdı... Hala 
bir kahve ya da bir içki muhabbetini yaşayanların 
anıları dolaşır bilinmedik yüzlerin derin hafızaların
da... Kurşunlu beldesinden 40 yıllık komşumuz 
Adnan ağabey, bir dönem sürekli müşterileri 
arasında yer alanlardan. Öyle ki, adına kayıtlı özel 
dolabı ve masası uğrayamadığı günlerde onu bek
lermiş... O nedenle Adnan ağabey 40 yıl. önceki 
Çelik Palash olanlardan.

Yakın tarihlerde ise eski müşterilerinin çoğunu 
yitiren şık kabuğunda yok olan Çelik Palas oteli 
yeni inşaatlarıyla ve ek odalarıyla artık turizm şir
ketlerinin tanıtım broşürlerinde farklı müşterilere 
hitap ediyor...

Eski ilgiyi ve alakayı 'ismi dışında' bulamıyor...
Emekli Sandığı'nın kasası özelleştirme ile 

dolarken, 'mekân' farklı soluyor artık...
Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri ile kurulan 

Çelik Palas, 'Kral' kalmaİL.ı
Emekli Sandığı'na ait Çelik Palas Oteli'nin 

özelleştirilmesinde en yüksek teklifi, 38 milyon 900 
bin dolar ile MSN Yapı Yatırımları İnşaat, Turizm 
Makine Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Tarihin aydınlattığı mekânın yeni sahiplerinin 
aynı geleneği sürdürmelerini ümit ediyorum.

Bu mekânda Atatürk'ün mirası olarak kalan 
'yazısı' mutlaka herkesin okuyabileceği bir yere 
konulmalıdır.

Atatürk'ün, Çelik Palas Oteli'nin annesi olarak 
dile getirdiği 'köşkü', evladına uygun olarak korun
malıdır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yazısını 
birlikte okuyalım;

Bursa: 2, Şubat, 1938
Bu defa Bursa'yı ziyaretim münasebetiyle ■ 

Bursa'nın resmî ve hususî bütün teşekkülleri ve 
güzel şehrinizin bütün vatandaştan tarafından 
hakkımda izhar edilen sevgi ve saygıdan çok 
duygulandım. Modern bir zihniyetle ve temiz bir 
konforla vücuda getirilen Çelik Palas'ta beni konuk
layan BursalIların yüksek misafirperverliklerinden 
çok mütehassis oldum. Burada Türk milletinin 
siyasî ve medenî yüksekliğini gösteren parlak 
deliller gördüm. Bunda mütevellit tahassüs ve 
teşekkürlerimin sevgili BursalIlara iblâğını rica 
ederim.

Bursa kaplıcalarının büyük ve medenî ihtiyaç 
larından birini karşılayan Çelik Palas otelinin, Bursa 
Belediyesinin de himmet ve muavenetile daha fazla 
inkişaf edebilmesini temin için bu otelin âit olduğu 
şirketteki (34.840) Türk liralık hissemi Belediye'ye 
terk ediyorum. Aynı zamanda vaktile Bursa Bele 
diyesinin (1923) tarihinde bana hediye etmiş olduğu 
otel bahçesine muttasıl köşkümü de bütün müşte 
milatı ile Belediye'ye hibe ettim. Bu köşk otelin bir 
annesi olarak kullanılacak ve Bursa Belediyesi bu 
köşkün bedelini takdir ettirerek Şirketten o miktar 
hisse senedi mubayaa edecektir. K.Atatürk,
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Alışverişte şenlik var
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
tarafından bu yıl 3'sü 
gerçekleştirilen 
Alışveriş Şenliği 
törenle başladı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Orhangazi Parkı'nda 
düzenlenen şenliğin 
açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, 
ülke ekonomisinin 
lokomotifi olduğunu 
vurguladığı sanayi
cilere övgüler 
yağdırdı. Bursa'da 7 
tane organize sanayi 
bölgesi olduğuna 
dikkati çeken Şahin, 
bunun kent sanayi
cisinin risk alma 
özelliğinin bir sonucu 
olarak nitelendirdi. 
Kent ekonomisindeki 
hareketliliği de sana 
yicilerin attığı adım
lara bağlayan Başkan 
Şahin, "Alışveriş 
şenliği de Bursa 
sanayicisinin girişim
ci ruhunun bir sonu
cudur. Şenlik kap

samında yapılacak 
indirimler halkımızın 
cebine yansıyacağı 
gibi esnafımızın da 
yüzünü güldürecektir. 
Her yıl yapılan ve 
geleneksel hale gelen 
bu şenlikler ile Türki 
ye'de başka birçok 
kentte görülmeyen 
ekonomik hareketli 
fiğin sürdürülmesi 
sağlanmıştır" dedi. 
8 EYLÜL’E KADAR 
DEVAM EDECEK 
Bursa Ticaret ve

. Sanayi Odası 
Başkanı (BTSO) 
Celal Sönmez de bir 
ortak fayda kuruluşu 
olan BTŞO'nun 118 
yıldır Bursa halkı 
içinde çalıştığını 
hatırlattı. Bu yıl 3'sü 
düzenlenen ve 8 
Eylül Cumartesi 
gününe kadar 
sürecek şenlik 
kapsamında 3 binden 
fazla işyerinde yüzde 
50'ye varan indirim
lerin uygulanacağını 
anlatan Sönmez, 
geçen yıl İkincisi

gerçekleştirilen 
şenlik kapsamında 
yapılan alışveriş 
rakamının 6,4 milyon 
YTL'ye ulaştığını 
kaydetti. Bu yıl daha 
da büyük ilgi bekle 
diklerinin altını çizen 
Sönmez, "Alışveriş 
şenliğimizin başarısı 
diğer illere de örnek 
oldu. BTSO olarak 
farklı illere gidip alış 
veriş şenliğini tanıtıcı 
sunumlar yapıyoruz" 
diye konuştu. . 
Konuşmaların ardın
dan, 15 gün sürece 

alışveriş şenliğinin 
startı alkışlarla veril
di. Başkan Hikmet 
Şahin, BTSO Başkanı 
Celal Sönmez ve 
beraberindeki işa 
damlan Uzun Çarşı 
ve Kapalıçarşı'dan 
alışveriş yaptılar. 
Başkan Şahin, bir 
kuyumcudan aldığı 
nazar boncuğunu 
"Sanayicimizi nazar 
değmesin" diyerek 
BTSO Başkanı 
Sönmez'e taktı.
HEDİYE 
YAĞACAK

Bursa Alışveriş 
Şenliği çerçevesinde 
bu yıl 3 bin 313 
işyerinde 15 gün # 
boyunca yüzde 5 ile 
50 arasında değişen 
oranlarda indirime 
gidiliyor. Şenliğe 
katılarak indirim 
yapan işyerinden 
minimum 30 YTL 
alışveriş yapanlar, 
şenlik çerçevesinde 
düzenlenen otomobil 
başta olmak üzere 

çeşitli hediyelerin 
bulunduğu çekilişe ya 
da konsere katılma 
şansını yakalayacak
lar. Konseri 
seçenler ise 8 Eylül 
tarihinde Atatürk 
Stadyumu'nda 
düzenlenecek olan 
Ve Gulben Ergen He 
Anadolu Ateşi'nin 
yer alacağı büyük 
şenlik kapanış 
konserine 
katılabilecekler.

DUYURU Türkiye 2030 yılında susuz kalacak
GEMLİK 

TİCARET BORSASI'NA 
AİT GÜRLE İS MERKEZİ

KAT: 3 
106-107 VE 113 NOLU 

BÜROLAR KİRALIKTIR
TEL: 51346 00 

513 43 73

Türkiye (Döğal Hayatı 
. Koruma Vakfı) Genel
Müdürü Dr. Filiz 
Demirayak, kişi başı
na düşen yıllık bin 
430 metreküplük kul
lanılabilir su m.ikta 
rıyla Türkiye'nin şa 
nıldığı gibi su zengini. 
bir ülke Olmadığını,

‘Gemlik Körfez’ internette J
www.gemlikkorfezgazetesi.com^

. ?030 yılında nüfusu 
100 milyöna ulaşacak 
plan Türkiye'nin, kişi 
başına düşen bin .100 
metreküp kullanıla
bilir şu miktarıyla, sıı

* sıkıntısı çeken bir 
ülke durumuna gele
ceğini söyledi.ı:;
Tüm kuraklıkların 
kökeninin, uzun dö 
nemli azalan yağışl; 
olduğunu, iklim 
değişikliği sonucu 
dünyânın birçok, bol 

i. gesinde artan 
lıklar ve azalan 

' yağışların, kuraklık 
olaylarının sikliğini 

! ve ciddiyetini art- 
tırdığını ifade eden

Demirayak, "Türki 
ye'nin acilen kuraklık 

V yönetim planı ile kı 
sa-orta-uzun dönem 
tedbirler ve uyum 
sürecini belirlemesi 
elzemdir" dedi. 
Demirayak, bir ülke 
nin su zengini sayıla- 
bilmesi İçin, kişi 
başına düşen yıllık 
su miktarının en az 8- 
10 bin metreküp ara 
sında olması gerek
tiğine işaret, etti;.

sıcak-

Türkiye'de hali hazır
da 14 farklt kutumun 
su kaynaklanyönefl* 
mi konusunda 
yetki ve sorumluluk
lara (planlama,, izle 
me, denetleme, veri 
toplama, yatırım) 
sahip olduğuna işa 
ret eden Demirayak, 
"Türkiye'deki 3 bin 
227 belediyenin 
sadece 239 tanesinde 
arıtma tesisi bulun
makta, 16 milyon 

insanın atık suları 
kanalizasyon 
şebekesi olmadığı 
için doğrudan 
akarsulara, göllere 
veya denizlere 
bırakılmaktadır.
Su kaynaklarımızın 
kirlenmesinin 
önlenmesi için 
belediye lerin atık 
su arıtma tesislerinin 
yapılması zorun
ludur" dedi.
Ülke genelinde içme 
suyu kayıpları konu 
sunda sağlıklı verile 
re ulaşılamamakla 
birlikte, şebeke 
kayıplarının yüzde 
3Ö-4Û düzeyinde 
olduğunun kabul 
edildiğini belirten 
Demirayak, "öncelik
le şehir şebeke 
suyundaki yüzde 
50'lere varan su 
kaybı çok ciddi ve 
dikkatle ele alınması 
gereken bir konudur" 
ifadelerini kullandı.

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

o SAATTE TESLİM EDİLİR
Körfez Ofset
MATBAACILIK * YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK I 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0,224) 513 35 95 [
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Renk körlüğü en çok erkek çocuklarda görülüyor 
Uzmanlar, 12 erkek 
çocuktan birinde 

| renk körlüğü 
görüldüğünü, bu 
sayının kız çocuklar
da 200’de bir 
olduğunu söyledi. 
Çocuklardaki göz 
bozuklukları kişilik 
gelişimini olumsuz 
etkiliyor.
Esenler Hayat Hasta 
nesi Göz Sağlığı ve 

. Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. Fatma Aygün 
Koca, her 12 erkek
ten birinde renk kör
lüğü görüldüğünü 
bildirdi. 
Fatma Aygün Koca, 
çocuklarda en sık 
görülen göz rahatsız 
lıklarının, görme ku 
surları (miyop, hiper
metrop, astigmat), 
şaşılık, göz tembel
liği, doğuştan kata 
rak, doğuştan göz 
tansiyonu (glokom), 
doğuştan gözyaşı 
kanal tıkanıklığı, 
doğuştan anomaliler, 
bazı göz tümörleri 
olarak sıralanabile
ceğin! söyledi. 
0-16 yaş grubundaki 
çocukların gözlerini 
korumak için doğum
dan hemen sonra, 
çbcuk 6 aylıkken, 
OKUia naşıamadan 
önce ve okul süresin 
ce düzenli göz muaye 
nesi yapılması gerek
tiğine işaret eden 

• Koca, “Anne-baba, 
bebekte veya çocukta 
herhangi bir göz 

* rahatsızlığından

şüpheleniyorsa 
hemen bir göz dok
toruna başvurulma 
hdır. Göz muayenesi 
için bebeğin belirli 
aya veya yaşa gelme
si beklenmemelidir. 
Bebek 1 günlük olsa 
bile, gerekiyorsa 
hemen göz muayene
si yapılabilir” dedi. 
Bebekte göz kayması 
varsa acilen tedavi 
edilmesinin önemine 
değinen Koca, yeni 
doğan bebeğin bir 
veya her iki gözünde 
sürekli sulanma ve 
çapaklanma 
görülürse, gözyaşı 
kanallarının doğuştan 
tıkalı olabileceği 
düşünülerek bir göz 
doktoruna başvurul
masının önemine 
değindi. Koca, 
“Teşhis doğrulanırsa 
önce gözyaşı kese
sine masaj yapıl
masını ve bazı göz 
damlalarının kullanıl
masını tavsiye 
ediyoruz” dedi. 
Yeni doğanlarda 
görülen önemli bir 
hastalığın da, doğuş
tan göz tansiyonu

yüksekliği olduğunu 
kaydeden Koca, 
ilerledikçe bebeğin 
gözünün irileştiği ve 
büyüdüğünü bildirdi. 
Koca, “Bu durumda 
bebek giderek 
görmesini kaybede
cektir. Hastalık 
başlangıç döneminde 
teşhis edildiğinde, 
yapılacak ameliyatla 
göz tansiyonu düşe
cek ve görme kaybı 
önlenecektir” dedi. 
Çocuklar okula başla
madan önce göz kon
trollerinin yapılmasını 
öneren Koca, beş 
yaşındaki çocuklarda 
yüzde 1 olan görme 
bozukluklarının, ilk 
öğretim çağında 
yüzde 10’a , lise 
döneminde ise yüzde 
20’ye kadar yük
seldiğini söyledi. 
Koca, “Tedavi 
edilmeyen goz 
kusurları çocuğun 
okul hayatını, kişilik 
gelişimini ve okula 
uyumunu zorlaştırır. 
Okulda tahtayı iyi 
göremeyen öğrenci 
dersten kopar.
Yakını iyi göremeyen

ve astigmatı olan 
öğrenci okumaktan 
çabuk sıkılır. Dikkat 
eksikliği, okumadan 
sıkılma gibi çocuğun 
performansında 
düşüş yaratan 
unsurları ortadan 
kaldırmak için, okul 
çağındaki çocukların 
her yıl 
göz muayenesinden 
geçirilmesi gerek
mektedir” dedi. 
“RENK KÖRLÜĞÜ 
DE KALITSALDIR” 
Koca şöyle devam 
etti: “Miyop, hiperme
trop ve astigmatizma 
hastalık değil, göz 
kusurudur. Görme 
problemlerinden biri 
de renk körlüğüdür. 
Renk körlüğü olan 
çocuklar kör değildir. 
Sadece bazı renkleri 
diğerlerinden daha 
zor ayırırlar. 12 erkek 
çocuktan birini ve 
sadece 200 kız 
çocuktan birini 
etkileyen bu durum 
kalıtsaldır. Ailede 
şaşılık varsa, genetik 
olarak geçme 
olasılığı yüksektir. 
Bunun haricinde 
gözde kırılma 
kusurları dediğimiz, 
miyopi, hipermetropi, 
astigmatizma, iki 
göz arasında numara 
farkı olması, ateşli 
hastalıklar, travmalar 
ya da annenin 
hamile liğinin ilk üç 
ayında geçirdiği 
rahatsızlıklar şaşılığa 
neden olabilirler.”

Çerezler kalori deposu

Son zamanlarda 
dünyanın en büyük 
sorunu kilolar. 
Kimi az kilodan, 
genelde ise çok 
kilodan şikayetçi. 
Aldığımız 
besinlerin 
kalori değerlerini 
bilmemize yardımcı 
küçük ipuçları. 
Bizim evde çocuklar 
ders çalışırken, biz 
de televizyon 
izlerken fındık- fıstık 
atıştırıyoruz. Yararlı 
diyorlar ama biz 
abartıyor muyuz? 
Televizyon izlerken 
elinin altında kuman
da aletinin yanı 
sıra çerezlerden 
vazgeçemeyenler 
aşağıdaki kalori 
listesini incelesin. 
Dizi veya maç 
izlerken yediklerini 
fark edemeyenler 
listeye bakınca 
çerezlerin kalori

açısından hiç 
de masum 
olmadığını 
görecek. İşte bu 
nedenle günün 
yorgunluğunu 
televizyon 
seyrederken 
atanların kalori 
cetveline bir 
kez daha göz 
atmasında fayda 
var!
Ceviz: 651 kalori 
Fındık: 634 kalori 
Badem: 598 kalori 
Şamfıstığı: 594 
kalori
Kabak çekirdeği: 
588 kalori
Yer fıstığı: 582 kalori 
Patlamış mısır: 
368 kalori 
Kestane: 210 kalori 
1 kase cips: 
175 kalori 
Amerikan fıstığı: 
90 kalori 
Kaloriler 100 
grama göredir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
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 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tanm Müd. 51310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1
K

B

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz ' 513 12 95

Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşğaz 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. $13 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

25 Ağustos 2007 Cumartesi 
DEMİRİZ ECZANESİ Tel:5132974

26 Ağustos 2007 Pazar 
SENA ECZANESİ Tel:5130102

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2837 
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-Reklamöılık Tesisi * 
.İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



Karfez

a ÖZ(L MH İLKÖĞIKTİM OKULU
“jyj bjr 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

OKI II I İMİ 171 İN Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, , 
«f'*JLU.nnU(-UN ç3ğa 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 unütmaz, 
OCRFKİCİI FR Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verlr.ve uygular,Özgüveni tamdır.
UurtcNUlLEK Her yer(je ve her ortamda kendini İspatlar. 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

Deneyimli 
kadromuz ve 

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sizlere en yakın 
özel okuluz

Tel: 513 50 84
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 

web : www.aykentilkogretim.k12.tr

Deniz Seki, bu akşam 
Mudanyalıları coşturacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından 
düzenlenen 
’Yeşil-Beyaz' 
halk konserleri 
bugün Türk Pop 
Müziği'nin sevilen 
sesi Deniz Seki'yi 
ağırlayacak. 
Son aylarda

Hüsnü Şenlendirici 
ile yaşadığı aşkla 
adı anıl an ve 
magaziın basınının 
gündemine 
oturan Deniz 
Seki, E3ursalı 
sevenlerini 
Mudanya 
Arnavutköy 
Yat Limanı'nda

söyleyeceği 
şarkılarla 
selamlayacak^ 
Müzik yaşamına 
sığdırdığı 5 
albümle kariyerinde 
zirveye oturan 
Deniz Seki, 
dinleyicilerine 
zengin bir 
repertuarla

müzik ziyafeti 
çekecek.
Sevenleri, ünlü 
sanatçıyı
25 Ağustos 
Cumartesi 
akşamı saat 
21.00'de Mudanya 
Yat Limam'nda 
ücretsiz olarak 
izleyebilecek

4 yeni film gösterimde
Ratatuy, Şeker Kız 
Candy, Seks İtirafları 
ve Otel 2 vizyona 
girdi.
Ratatuy : Aşçılık 
tutkusu nedeniyle 
ailesi tarafından bile 
dışlanan Remy, bir

kaza şonucu kendisi
ni Paris’im altındaki 
kanalizasyonlarda 
bulur.
Şeker Kuz Candy: 
İki üniversite öğren
cisi, film «çekmeye 
soyunur ve şans

eseri kendilerini 
finanse edecek bir 
yapımcı bulurlar. 
Ancak yapımcının bir 
şartı vardır: Filmin 
başrolünde, ünlü 
porno yıldızı Candy 
Fivevvays’in yer

alması. İkili, ne yapıp 
edip Candy’e ulaşır 
ve onu ikna ederler. 
Seks İtirafları: 
Ailesinin 'elmas kızı', 
hayatı boyuca her 
zaman parmakla gös
terilmiş olan örnek 
insan Amy nişanlısı 
John'u anne ve 
babası ile tanıştır
maya karar verir.

John ile birlikte 
ailesinin yaşadığı 
şehre dönen Amy 
gerçek mutluluğu 
yakalamış gibidir 
ancak bu mutluluk 
gölgelenmek 
üzeredir.
Otel : Otel 2'de, 
Roma'da seyahat 
eden üç genç 
Amerikalı haftaso-

nunu geçirmek üzere I 
güzeller güzeli, 
sofistike bir AvrupalI 
tarafından egzotik ve I 
doğal bir 'spa'ya 
davet edilir. Kadın 
orada gevşeyecekleri,! I 
yenilenecekleri ve 11 
arkadaşlıklarını 
pekiştireceklerine 
dair gençleri temin B 
eder.

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZ GELDİ
GÖRMEDEN KflRflR VERMEYİN

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
İMSAKİYELER EN UYGUN 

FİYATLARLA ...

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bota Sok. Akbahk Aralığı No; 3.® GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 63’ Fax: (6.224) 513 35 95

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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BCVHANLRR OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ R.Ş. 
GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ 

YOĞUN İLGİDEN
DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ

İbrahim Akıt Cad.
Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

TEL: 0.224 513 33 49 
FAX: 0.224 513 33 50

Yeni yapılan Küçük Sanayi Sitesi giriş kavşağında iki araç çarpıştı 8 kişi yaralandı

Az daha öleceklerdi
▼ Cumartesi günü 
saat 17.oo sıralarında 
meydana gelen kazadan 
sonra 16 BT 049 plakalı 
taksi, Küçük Sanayi 
Sitesi yoluna düşerek 
yandı. 34 EJ153 
plakalı özel otomobilde 
takla atarak aynı yere 
yuvarlandı. Araçtaki 
2’si çocuk 8 kişi 
yaralanarak Sahil ve 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Şans eseri 
kazada ölen olmadı.
Haberi sayfa 3’de

Bugün Berat Kandili
27 Ağustos’u 28 Ağustos’a bağlayan gece 
Berat Kandili olarak kutlanıyor.
Müslümanların günahlardan arınmayı um 
dukları kutlu bir zaman dilimi olan Berat 
Kandili nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Bardakoğlu, "Berat Kandili’nin aydınlattığı 
manevi ortam, bizlere böyle bir dengeli ha 
yat kurmamızı, dinin genel ibadet ve hayır 
anlayışına uygun olarak kendimiz ve çev 
remiz için yararlı davranışlarda bulunma 
mızı sağlayacak bir bilinç tazeleme imkanı 
sunmaktadır" dedi.

Polisten düğün ve 
asker konvoylarına 

sıkı denetim
155 polis İmdat telefonuna gelen ihbarlar 
üzerine, gürültü kirliliğine savaş açan 
Bursa polisi, 18 ekiple 3 aynı noktada kon
voylara geçit vermiyor. Haberi sayfa 8’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GüneBakış
Demokrasi tahammül 

rejimidir
Evet, demokrasi tahammül rejimidir.
Az gelişmiş bir ülkeye demokrasi öyle 

kolay yerleşmiyor.
Bunun alt yapısını oluşturduktan sonra 

mücadele ede ede getirebiliyorsunuz demok 
rasiyi..

Batı demokrasisi öyle kuruldu.
Yüzyıllar süren mücadelelerle bugünkü 

normlarına kavuştu.
Devamı sayfa 5’de

BursalIların
ev hayalleri* 

gerçek g 
^oluyor § 
Büyükşehir Belediye 
si’nin, Başbakanlık s | 

' Toplu Konut İdaresi' 
Başkanlığı (TOKİ) ite 
ortaklaşa planladığı 
Hamitler’deki 948 
konutun temeli dü ' 
zenlenen törenle ti M 
atıldı. Büşükşehir 
Belediye Başkanı . 
Hikmet Şahin, Bur ’v 
sa’nın geledeği için 
durmadan, dinlen
meden çalıştıklarını 
söyledi. Sayfa 2’de

GOODfT'EAn
BİZE UĞRAMADAN 

4X4'ÜNİİZE
LASTİK ALMAYIN.

IEVFİK SOI.AKSU BAŞI ve OĞULLAR!
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik/BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

MEB/158 milyon 700 adet kitap "dağıtacak
Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz ders kitabı dağıtımını sürderecek. 1O’da

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


Gemlik Karf ez

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kıyamet alametleri

BursalIların ev hayalleri gerçek oluyor
Başbakan rahatsız oluyor, gazeteci 

köşesinden ediliyor.
Başbakan rahatsız oluyor, gazeteciye 

ülke sınırlarının dışı gösteriliyor..
Başbakan istiyor, yolsuzluk ve usulsüz 

lük iddialarıyla yargılanan 14 arkadaşı 
milletvekili seçilerek dokunulmazlık zırhı
na sokuluyor..

Başbakan istiyor, cumhuriyetin temel 
niteliklerinden oluşan Çankaya Duvan'na 
çarpan kararnamelerin ve yasaların geri 
dönmemesi için, Cumhurbaşkanlığı'na 
Gül'ü seçtiriyor..

Başbakan istiyor, Gül'ün sırtındaki 
"dosyalar" nedeniyle Cumhurbaşkanlığı 
Makamı da "koruma" zırhına büründü 
rülüyor.

Osmanh devleti'ni yöneten yedi cihan 
padişahları bile bu kadar rahat değildi.

Kelleleri bahasına da olsa onlara dur 
diyen vezir-azamlar vardı..

Bir de Eskiden Cuma Selamlığına 
Çıkan Osmanh Padişahlarına 
"GURURLANMA PADİŞAHIM SENDEN 
BÜYÜK ALLAH VAR." diye bağıran teba 
vardı..

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu 
yana ulusun olanaklarını "iktidarı" aracı 
lığıyla kendi siyasal çıkarları için kullanan 
böyle bir "hükümdar" pardon "muktedir" 
görmedi.

AB'nin ABD'nin Barzani'nin, Talaba 
ni'nin Kıbrıslı Rumların, Ermenilerin rüz
garı, basından ve iş dünyasından işbir
likçilerin desteğiyle iktidar dizginlerini 
elinden bırakmayanlar;

Yarın ulusal bağımsızlık ellerinden git
tiğinde kafalarını çok duvara vuracaklar.

Siyasal otorite kendi kısa vadeli 
hedeflerine sarı ışık yakan tehlikenin 
farkına varmamakta ısrarla inat etmekte 
ve hatta tehlikenin hızla yayılması ve en 
kısa zamanda hedefine erişmesi için yol 
açmaktadır.

Oysa..
Öncesinde Osmanh Devleti'yle, 
Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'yle 

hesabı olanlar hedeflerine ulaştıklarında 
"babalarını"bile tanıyamayacak kadar 
kinle doludurlar..******

Tam Bağımsız, Laik, Demokratik 
Türkiye Cumhuriyetinin Başkanının 
değişim sürecinde.. Halaçoğlu isimli bir 
"taşeron"un söylediği sözler de bilinçli 
bir beyincikten dışarı saçılanlardır.

Halaçoğlu'nun "Pek çok kürt dediğimiz 
insan aslında Türkmen asıllıdır. Bugün 
kürt olarak bilinen ,hatta alevi kürt olarak 
bilinen insanlar maalesef ermeniden dön- 
medir"sözleri

endişe vericidir.
Ancak zamanlaması ilginçtir
Ne var ki;
Üzerine verilen vazifeyi yerine geti 

rerek kürt ve alevi yurttaşları galeyana 
getiren, dinler arasına kin ve düşmanlık 
tohumları ekerek tahrik eden Halaçoğlu 
isimli "cüdam" da görevini tamamladığın
da "emperyalizm"çarkının dişlileri arasın
da ezilecektir..

Daha öncekiler gibi..

Büyükşehir Belediye 
si’nin, Başbakanlık 
Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı (TOKİ) ile 
ortaklaşa planladığı 
Hamitler’deki 948 
konutun temeli düzen 
lenen törenle atıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Hamitler’deki 
inşaat alanında ger 
çekleştirilen törende 
yaptığı konuşmada, 
Bursa’nın geleceği 
için durmadan din
lenmeden çalıştık
larını söyledi.' 
Türkiye’nin aydınlık 
geleceğine doğru 
adım adım ilerlediği 
ne işaret eden Baş 
kan Şahin, ülkede 
artık güven ve istik 
rarın hakim olduğunu 
vurguladı. Başkan 
Şahin, bu çerçevede 
Bursa’nın daha mü 
reffeh bir geleceğe 
sahip olması için 
ulaşımdan, çevreye,

kentsel dönüşümden, 
sosyal projelere ka 
dar her alanda yatı 
rımları sürdürdükleri
ni kaydetti.
Herkesin bir ev hayali 
olduğunu belirten 
Başkan Şahin, “Biz 
hayallerdeki Bursa’ya 
gerçeğe dönüştürür 
ken, projelerimizi 
planlarımızı vatan
daşların ihtiyaçları 
doğrultusunda belir 
ledik. Bursahlar için 
ev sahibi olmak artık 
hayal olmaktan çıktı. 
İnsanlarımıza planlı, 
sağlıklı, mo dern, 
güvenli ve kali teli 
yerleşim alanların da 
yaşama mutlulu ğunu 
sunmak için ilk adımı 
atıyoruz. Bu tören 
sadece toplu konut 
temel atma töreni 
değil, aydınlık yarın
lar için atılan temelin 
törenidir” dedi.
Hamitler Toplu Konut 
Projesi’nin düz bir

sffiuıı-KiRiiiKitoDAlmBjreişnBmiISIJ GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK ve DEĞERLEME HİZMETLERİ VERİLİR

BAYTAŞ Detaylı Bilgi İçin: www.baytaslnsaat.com
SIFIR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, „ 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dubiex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri 

’vr Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okullan'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri

www.baytasmsaat.com 
Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

proje olmadığının altı 
m çizen Başkan Şa 
hin, alışveriş merkez
leri, spor tesisleri, 
okulu, camii gibi sos 
yal donatı alanlarıyla, 
Büyükşehir Belediye 
si’nin farkını ortaya 
koyan bir proje oldu 
ğunu vurguladı. 
Şahin, bir yılda 
tamamlanması plan
lanan proje ile 948 
ailenin ev sahibi ola
cağını kaydetti. 
Türkiye’de toplu ko 
nut projesini yalnız 
Türkiye’nin değil dün 
yanın liderlerinden 
biri olan Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan ve ekibinin baş 
■attığını ifade eden 
Başkan Şahin, “Sayın 
Başbakanımıza, TOKİ 
Başkanı Erdoğan 
Bayraktara, yardım
cılarına ve yönetici
lerine çok teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Türkiye’de toplu

konut projesini yalnı 
Türkiye’nin değil 
dünyanın liderlerin I 
den biri olan Başba 
kan Recep Tayyip 
Erdoğan ve ekibinin ı 
başlattığını ifade 
eden Başkan Şahin, 
“Sayın Başbakanı 
miza, TOKİ Başkanı 
Erdoğan Bayraktara, 1 
yardımcılarına ve 
yöneticilerine çok * 
teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu. 
Başkan Şahin’in 
konuşması, törene 
katılan vatandaşların 
attıkları “Başbakan 
seninle gurur duyu 
yor”, “Hikmet Şahin 
sen bizim her şey- 
imizsin” gibi slogan
larla zaman zaman 
kesilirken, Hamitler 
Projesi’nde ev sahibi 
olan bir aile tüm , 
konut sahipleri 
adına Şahin’e 
çiçek sunarak 
teşekkür etti.

İKİNCİ EL DAİRELER
SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 

Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmanı'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2

SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2 
y SATILIK Daire, Manastır özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2

KİRALIK Daire, Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
S KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
Y KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez . 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

http://www.baytaslnsaat.com
http://www.baytasmsaat.com
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Yeni yapılan Küçük Sanayi Sitesi giriş kavşağında iki araç çarpıştı 8 kişi yaralandı.

Az daha öleceklerdi
Cumartesi günü saat 17.oo sıralarında meydana gelen kazadan sonra 16 BT 049 

plakalı taksi, Küçük Sanayi Sitesi yoluna düşerek yandı. 34 EJ153 plakalı özel oto
mobilde takla atarak aynı yere yuvarlandı. Araçtaki 2’si çocuk 8 kişi yaralanarak Sahil 

ve Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şans eseri kazada ölen olmadı.
Küçük Sanayi Sitesi 
yakınlarında mey
dana gelen trafik 
kazasında yeni açılan 
yol nedeniyle Bursa 
asfaltına saçılan 
mıcırlara giren 
iki araç şaranpöle 
yuvarlandı.
Araçlardan biri 
yanarken, sürücüsü ‘ - 
yaralı kurtarıldı. 
Diğer araçta bulunan 
ikisi çocuk 8 kişi 
çeşitli yerlerinden 
yaralandılar.
Olay geçtiğimiz 
cumartesi günü 
saat İ7.oo sıralarında 
meyedana geldi. 
Gemlik yönünden 
Bursa yönüne git
mekte olan Hüseyin 
Cerit (22) yönetimin
deki taksi ile Yusuf 
Bektaş(35) yöneti
mindeki 34 EJ 153 
plakalı özel araç 
Küçük Sanayi Sitesi 
kavşağında yola 
saçılan mıcırlar 
nedeniyle çarpıştı. 
Çarpmanın şiddetiyle 
Bursa asfaltından 
Küçük Sanayi 
Sitesi yoluna 
düşen 16 BT 049 
plakalı araç 
yanmaya başladı. 
Yanan otomobili 
söndürmek için 
Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik 
İtfaiye ekipleri olay 
yerine gelerek yanan 
aracı söndürdü.
Araç sürücüsü Hüse 
yin Cerit ile Sahil 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
ÖLÜMDEN 
DÖNDÜLER 
Çarpışan araçlardan 
34 EJ 153 plakalı 
araç da çarpışmanın 
şiddeti ile Küçük 
Sanayi Sitesi 
yoluna takla 
atarak düştü. 
Araçta bulunan 
sürücü Yusuf Bektaş, 
Ayşe Bektaş, Nuriye 
Bektaş, Sezer 
Bektaş, Ay şen ur 
Torun,(13) Yusuf 
Alp Torun(34) 
çeşitli yerlerinden 
yaralandılar 
Ayşenur Torun ve 
kardeşi Sahil Devlet 
Hastanesi Acil

Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana gelen kazada çarpışan 
araçlar alt yola devrildi. Taksi yanarken, diğer özel araç kullanılmaz

servisinde ayakta 
tedavi görürken, 
Yusuf Alp Torun 
ile Hüseyin Cerit, 
gözetim altına 
alındılar.
Yaralılardan 
Ayşe Bektaş 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
sevk edildi.
Olayla ilgili soruştur
ma başlatılırken, 
Küçük Sanayi 
Sitesi’ne giriş için 
yapılan çalışmalar 
sırasında yol 
kenarlarında 
bırakılan mıcırların 
tehlike saçtığı 
geçtiğimiz ay içinde 
de aynı yerde 
bir başka trafik 
kazasının meydana 
gelmesi nedeniyle 
yolnu temizletilerek 
bariyerlerin 
yapılması isteniyor.

YauYORUM
Diş Hekimi

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

Kritik karar!...
Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ikin

ci tur oylama yapıldı.
Fakat, tartışmaları, seçim sürecine ilişkin 

kaygıları günden güne artıyor.
Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın yaptığı 

açıklamalar, 12 Nisan’daki “Sözde değil 
özde laik ve bunu davranışlarına yansıtmış” 
biçimindeki aday tarifini yinelemesi iktidar 
kulislerini dalgalandırmış durumda.

Aslında Orgeneral Büyükanıt’ın önceki 
günkü açıklamasında şaşılacak bir yan yok.

Ne deseydi Genelkurmay Başkanı? 
“Nisan ayındaki Türkiye şartları başkaydı; 
bugün başka. Bugün Türkiye yeni bir genel 
seçimden geçti.

O nedenle bizim 12 Nisan ve 27 Nisan’da 
söylediklerimizin hükmü kalmadı” mı desey
di?

Tabii ki hayır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
lâiklik duyarlılığında elbette değişen bir şey 
olmadı.

Aslında TSK’nın tutumunda herhangi bir 
değişiklik olmasını

AKP kurmayları da beklemiyordu. Ancak, 
en azından artık o sürecin unutulmaya yüz 
tutacağı, 27 Nişan bildirisi ile açılan yaranın 
kabuk bağlayacağı ve asker-hükümet ilişki
lerinin normalleşeceği umuluyordu.

Bu umut en azından şimdilik gerçek
leşmemiş gibi gözüküyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın seçim kam
panyasının son döneminde dile getirdiği, 
“muhalefetle uzlaşma arayacağız, gerilim
den uzak duracağız” biçimindeki söylemine 
bakılacak olursa Nisan ayındaki politika ve 
çizgi önemli ölçüde değişecekti.

Kamuoyunda oluşan ağırlıklı beklenti de 
AKP’nin yeni bir aday çıkaracağı yönündey
di.

Gül’ün geçen hafta yaptığı basın toplan
tısıyla adaylığını gayri resmi olarak ilan 
etmesi bu beklentiyi boşa çıkarmış durum
da.

Gül’ün açıklamalarından sonra artık 
Erdoğan’ın muhalefete farklı, seçenekli bir 
aday listesi götürebilmesi de olası gözük
müyor.

Ancak bu noktada AKP kulislerinde 
ilginç bir iddia dolaşıyor birkaç günden beri. 
Deniyor ki; “Abdullah Gül’ün adaylık açıkla
ması Tayyip Bey için de sürpriz oldu.

Basın toplantısı yapacağını önceden 
söylemişti ama adaylık konusu hiç konuşul
madı ikisi arasında...”

Bu. iddia Tayyip Erdoğan’ın son günlerde 
izlediği yumuşama stratejisi ile uyumlu. 
Ama öte yandan da Abdullah Gül’ün böylesi 
kritik bir konuda Tayip Erdoğan’la görüşme
den onun onayını almadan açıklama yapmış 
olması da pek akla uygun gelmiyor.

Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın yaptığı 
açıklamadan sonra Abdullah Gül’ün geri 
çekilmesi çok daha zor.

Çünkü bu noktadan sonra aday değişik
liği AKP’de “gerilimin krize dönüşmesini 
önlemek” değil, “korkup geri adım atrpak” 
olarak algılanıyor.

Tayyip Erdoğan’ın kafasında her ne 
kadar eşi türbanlı olmayan ılımlı bir AKP’liyi 
Çankaya’ya göndermek ve anayasa değişik
liği ile Cumhurbaşkanının yetkilerini daralt
mak formülü olsa da buna dönüş yapa
bilmek artık bir hayli güçleşmiş durumda.

‘Gemlik Körfez'internette wwntgemlikkoriezgazetesi.com
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Bursa’da 200 dekarlık arazi yandı
Bursa'mn , 
Mustafakemalpaşa
ilçesinde çıkan 
anız yangınında <t

paşa'dan Susurluk 
* gidiş yönünde

sağ tarafta başlar 
ken, yükselen alev

200 dekarlık ekili , ve kıvılcımlar karay- 
alah kül otdu. ■ \ olunun karşı târafın-
Adaköyve . * * •, 
Taşköprü sınırları1. 
içerisinde çıkan. *

Aydın alevlere teslim oldu
leHnin 2 saatlik 
gayretiyle yangın ‘ 
kontrol altına alındı. 
200 dekarlık arazi 

•yahdi. Türk :
* Telekom'a ait 30 adet 

fiber optik kabloları 
taşıyan ağaç

. telefon direkleri ' ■ 
hasar görürken, 
alevlerin geçtiğimiz 
günlerde 10 hektarlık 
alana ekilen fıstık

Aydın'da, çıkan or 
man yangını Terziler, 
Eğrikavak, Müsluca 
ve Kayacık köylüleri
ni yasa boğdü. Çıkış 
sebebi belirlene
meyen yangında şu 
ana kadar 50 hektar 
ormanlık alan ile 
40 adet yayla feVi 
yanarken, çök sayıda 
hayvan telef oldu. 
Terziler ile Eğrikavak

„ daki araziye de • 
sıçradı. Yoğun 
duman ve alevler .

_sebebiyle Bursa-, 
da etkisiyle kısa ' İzmir yolu yaklaşık, 
sürede büyüyerek 30 dakika ulaşıma

yangın rüzgarın

yaklaşık 200 
dekarlık alanda 
etkili oldu.

Yangın önce < 
Mustafa kem al

kapatılırken, 
Mustafakemalpaşa, 

' Susurluk, Bandırma 
• ve Tatkâyaklı'dan 

gelen itfaiye ekip-

çamı ormanına' 
zarar vermemesi 
■teselli kaynağı 
oldu. ,

köyü arasında bulu
nan ormanlık alanda 
henüz belirleneme 
yen bir nedenle

çok sayıda arazöz ve 
yangın söndürme

BingöPde 5.4 şiddetinde deprem
Bingöl'nün Karlıova 
ilçesinde 5,4 büyük
lüğünde deprem 
meydana geldi. 
İlk belirlemelere göre, 
depremin yol açtığı 
panik yüzünden 6 
kişi hafif yaralandı; 
Sakaören köyünde de
boş bir bina yıkıldı.
Boğaziçi Üniversitesi üssü Karlıova olarak* 
Kandilli Rasathanesi *

- . • • • . _ * j ekipleri katıldı. S?many klffi y Gü"ün '»««anyla
”™an işletme , .. brlkte yangına
Mudurlugu ekipleri he|ikopterler de
uo rourodûkı hırrnk .. . .ve çevredeki birçok
köyden gelen vatan-. müdahale etti.
j -. -.. . u , ... Arazöz Ve ekiplerindaşlar müdahale etti. sabah saattetinden
Arazinin dik ve enğe-.

ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü'ndep.ve 
rjlen bilgiye göre, > , 
cumartesi'gecesi 
saat 01.05'te kayde 
dilen orta şiddetteki 
depremin merkez

belirlendi. Deprem ’ 
çevre illerden de 
hissedildi. Yüzeye 
yakın gerçekleşen ve 
bölgede kuv vetjice . 
hissedilen dep rem 
özellikle Karlıova ve

. köylerinde paniğe

yolaçtı .* Deprem in' 
ardından hızla . < ■ 

> ' evlerini boşaltmaya •;
çalışır ken düşen 6 
kişi hafif şekilde ■ 
yaralandı. Sakaören 
Köyünde de kullanıl
mayan boş bir 
bina yıkıldı. .

, .. . . . itibaren de helikopternünlSLTe '®rin müdahalesine
güçlükle yürütülen rağmen yangın
«^.malarda çevre henüz söndürülenle-
müdürlükler ve bele di. 50 hektar orman-
dıyelerden personel, ||k a|an He y aylada
araç gereç ve bulunan 40 ei yandı,
ış makinesi desteği Rüzgann sürekli
istendi. yön değiştirmesi

mücadele ederken, 
yaşlılar ve hanımlar 
evlerinden su erzak 
taşıyarak yangın 
söndürenlere aşırı 
sıcağa karşı destek 
vermeye çalıştılar. 
Yangına gece uyku
larında yakalandıkları 
için ancak canlarını 
kurtarabilen vatan
daşların feryatları 
yürekleri dağladı. 
Adeta savaş alanına 
dönen yangında 
can pazarı

DUYURU
GEMLİK 

TİCARET BORSASINA 
AİT GÜRLE İS MERKEZİ

106-107 VE 113 NÖLU 
: BÜROLAR KİRALIKTIR

TEL: 513 46 00
513 43 73

Söndürme çalış
malarına Muğla, 
İzmir, Eskişehir 
Orman Bölge 
Müdürlüğü ile Milas, 
Nazilli, Denizli

nedeniyle gece 
jandarma tarafından 
Aşağıyakacık köyü 
Kavacık Mahallesi 
boşaltıldı. Söndürme 
çalışmalarına°T}?nJ.?*®*1?® . .. köylüler de katıldı, 

müdürlüklerine bağlı Gençler alevlerle

yaşanırken sezon 
dolayısıyla yaylada 
oturan yüz lerce aile 
kurtarabil diği 
eşyaları ile birlikte 
yangın alanından 
kaçmaya çalıştı. 
Yangında maddi 
hasarın çok fazla 
olduğu belirtiliyor.

ELEMAN ARANIYOR
BSINIFI EHLİYETİ OLAN
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Hisartepe girişinde Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

16 APE 12 plakalı özel otomobilin çarptığı Gökşin Kongur (28) kurtarılamadı.
Umurbey Ergürücük yolunda bir başka kazada ise 

direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü Ali Ataş ağır yaralandı
Hisartepe Mahallesi 
girişinde önceki 
gün meydana gelen 
trafik kazasında, 
Gökşin Kongur 
(28) adlı şahıs 
yaşamını yitirdi. 
Öğrenildiğine 
göre, kaza 
Gemlik Bursa 
yolu Hisartepe 
Mahallesi girişinde 
meydana geldi.

Erdoğan M. (33) 
kullandığı 16 APE 12 
plakalı otomobil 
yoldan giden Gökşin 
Kongur’a çarptı. 
Kongur kaldırıldığı 
hastanede tüm 
çabalara rağmen 
kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı. 
TRAKTÖR KAZASI 
Öte yandan, ,

dün.Umurbey 
Engürücük 
arasındaki yolda 
meydana gelen 
bir başka trafik 
kazasında bir kişi 
ağır yaralanarak 
ölümden' döndü.
Umurbey’den
Engürücük yönüne 
gitmekte olan Ali 
Ataş’ın kullandığı 
traktörün direksiyon

hakimiyetini 
kaybetmesi üzerine 
yol kenarındaki 
ağaça çarptı.
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan Ataşsın 
burada yapılan ilk 
müdahalesinden 
sonra Bursa Devlet 
Hastanesi’ne sevk 
edildiği öğrenildi. ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 
kutlama programı belli oldu

Büyük Kurtuluşun 85. nci yıldönümü tüm yurtta ve 
ilçemizde düzenlenecek olan coşkulu törenlerle kutlanacak

30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 85. nci 
yıldönümü kutlama 
programı belli oldu. 
Kutlama Komitesi 
tarafından hazırlanan 
programa göre, 
30 Ağustos 2007 
günü saat 09.00-09.15 
arasında Atatürk 
Anıtı’na çelenk 
konulacak.
Saat 09.30-10.30 
arasında ise 
Garnizon Komu
tanlığı kutlamaları 
kabul edecek.
İskele Meydanı’nda 
yapılacak olan 
resmi tören saat 
11.00’de başlayacak. 
Kaymakam, 
Garnizon Komutanı 
ve Belediye Başkanı 
tarafından askeri 
birlikler, okullar, 
resmi ve özel 
kuruluşlar ile halkın 
bayramı kutlanacak. 
Saat 11.15’de 

'Atatürk ve Kurtuluş 
Savaşı şehitleri 

liçin saygı duruşunda 
bulunulacak. Daha 
sonra İstiklal Marşı 
ile bayrağımız 
göndere çekilecek. 
Günün anlam ve 
önemini belirten

Saat 22.00’de İskele fişek gösterileri
Meydanı’nda havai yapılacak.

konuşmanın 
yapılmasının 
ardından Zafer 
Günü Yelken 
Kupası Ödül Töreni 
düzenlenecek. 
Ödül töreninin 
ardından köpek tim
leri gösteri yapacak, 
kutlama geçit töreni 
ile son bulacak. 
Gece ise saat 
20.00-22.00 arasinda 
Eğitim Merkezi 
Kumandanlığı 
Kampı’nda Zafer 
Bayramı resepsiyonu 
düzenlenecek.

Demokrasi tahammül rejimidir
Biz de çok partili düzene geçişin tarihi 

1946 DP haraketiyle başladığı kabul edilir.
Atatürk’ün sağlığında kurulan Serbest 

Fıkra denemesi tutmamış, bu parti rejim 
muhaliflerinin barınağı haline gelmişti.

Daha sonra Atatürk’e karşı İzmir’de dü 
zenlenen suikat olayını Serbest Fıkra kuru
cularının karışması çok partili siyasi dene 
yimin yarım kalmasına neden oldu.

Teokratik bir devlet olan OsmanlInın de 
vamı olan Türkiye Cumhuriyeti’nde 
siyasiler hep tek adamı oynadılar.

CHP’de Atatürk, İnönü dönemi DP ve 
daha sonra kurulan siyasi partilerde de hep 
bu görüldü.

Ecevit, Necmettin Erbakan, Süleyman 
Demirel, Alpaslan Türkeş, Turgut Özal, 
Mesut Yılmaz, Deniz Baykal, Devlet Bah 
çeli, şimdi de Recep Tayyip Erdoğan.

Tek adam, güçlü lider.. .
Parti içinde geçerli olmayan demokrasiyi 

salt 4-5 yılda bir halkın önüne konan sandık 
kabul ettik.

Oysa demokrasi bir bütündür.
Bunu salt sandıkla özleştirmek hatadır.
Demokrasi, herşeyden önce fikir özgür

lüğü demektir.
Örgütlenme özgürlüğü demektir..
İnanç özgürlüğü demektir.
O toplamda yaşayan insanların birey 

olmasıdır.
Bunun de en önemli koşulu o toplumun 

laik yapısının olmasıdır.
Laik olmayan bir toplumda demokrasi 

yeşermez. Siyasi liderler bizde eleştiriye hiç 
tahammül edemiyor.

Bunlardan biri de Erdoğan değil mi?
Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı olarak 

içine sindiremediğini ve “benim 
Cumhurbaşkanım olmayacak” diyen Hürri 
yet yazarı Bekir Coşkun’a “Ya seveceksin, 
ya da ülkeyi terk edeceksin.” diyor. Lafa 
bak!

Sanki ülkenin tapusu Başbakanın elinde.
Ne dedik. Demokrasi tahammül rejimidir.
Önce liderler eleştiriler hoşgörü ile karşı 

lamayı öğrenecekler. Ama biraz zor.

LEMAN ARANIYOR
Gemlik Fabrikamızda 

çalışacak
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR
Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç 
bayan eleman aranıyor 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur,
Tel : 513 47 39

Gemlik yolu Mevkii
Yalova Yolu 2. Km.

Gemlik / BURSA
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Baykal, “Devletin zirvesine meydan 
okumuş insan devletin zirvesinde”

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Türkiye'de 
Cumhuriyete meydan okumuş, bunun yanlış 

bulduğunu açıkça söylemiş bir insan, devletin 
zirvesinde yer almak üzeredir. Bu bir çelişkidir" dedi.

CHP Bursa 
Milletvekili Abdullah 
özer'in kızının nikah 
törenine katılmak için 
geldiği Bursa'da 
Gazeteciler 
Cemiyetini ziyaret 
eden Baykal, burada 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye'nin içinde 
bulunduğu coğrafya
da yaşananların, din 
ve devlet işlerinin 
ayrıştırılması gerek
tiğini açık bir şekilde 
ortaya koyduğunu 
belirtti. Baykal, 
şunları söyledi: 
"Türkiye'deki sis
temin sorgulanması, 
değiş tirilmek isten
mesi, ülkemizin 
geleceği açısından 
son derece önemli 
sonuçlar doğurur. 
Bu çerçevede 
bir cumhurbaşkanlığı 
seçimi yaşanıyor. 
Cumhurbaşkanı adayı 
Gül'ün bu konuda 
geçmişte ortaya attığı 
düşünceler de büyük 
önem kazanıyor. 
Gül, 'Laikliğin, hatta 
cumhuriyetin sonu

DYP Genel Başkanlığına Çetin Özaçıkgöz seçildi
Doğru Yol Partisi 
Genel Başkanlığı'na 
Çetin Özaçıkgöz 
seçildi. DYP'nin 
bugün yapılan 1. 
Olağan Kongresi'nde 
tek aday olan Çetin 
Özaçıkgöz, oybir
liğiyle yeniden genel 
başkanlığa getirildi. 
Kongrede tüzük deği 
şikliği komisyonunun 
değişiklik önerileri 
aynen kabul edildi. 
Yapılan seçimde 
genel idare kuruluna 
şu isimler getirildi: 
Şerif Ercan, Orhan 

gelmiştir' diyerek, 
cumhuriyetimizin 
temel ilkelerini 
reddeden bir anlayışı 
açık bir şekilde 
ortaya koymuştur. 
Bu düşünceleri 
söyleyen insan, 
bir düşünür, yazar, 
vatandaş hatta 
siyasetçi olabilir 
ama bu sözleri 
söyleyen insan, bu 
düşünceleriyle ilgili 
bir özeleştiri yap
madan, dönüşümünü 
toplumla paylaşma 
dan cumhurbaşkanı 
olamaz. Dünyanın 
hiçbir yerinde bu 
mümkün değildir. 
Türkiye'de, 
cumhuriyete meydan 
okumuş, bunun yan
lış bulduğunu açıkça 
söylemiş bir insan, 
devletin zirvesinde 
yer almak üzeredir. 
Bu bir çelişkidir.
Demokrasilerde böyle 
şey olmaz. 'Türkiye 
laik cumhuriyet 
olmaktan, ılımlı bir 
İslam devletine mi 
dönüştürülmek

Safa Kilercioğlu, Dr. 
Nejat A. Resuloğlu, 
Fevzi Arıcı, Mehmet 
Yalçınkaya, Prof. Dr. 
Uğur Büğet, Cihat 
Yenidoğan, Zafer 
Sevil Tuncalp, Emre 
Aygen, Ferhan Olcay, 
Nafiz Imamoğlu, 
Mahmut Dayangaç, 
Erol Türk, Nuri Çay- 
cıoğlu, İrfan Kama, 
Necati Beycan, 
Haşan Üçyıldız, Dr. 
Haşan Fikret Türkel, 
Yavuz Gülecek, Sırma 
Türe, Filiz Özkan, Ali 
Atik, Levent Koral,

isteniyor, cumhur
başkanlığı seçimi 
bunun kritik noktası 
mıdır, bu seçimden 
sonra bu süreç daha 
da hızlanacak mıdır?' 
soruları ortadadır." 
Birçok ülkenin 
Türkiye'yi beüi bir 
şekle sokmak iste
diğini ifade eden 
Baykal, "Türkiye'de, 
parlamentoda yandaş 
destek bulan rahat 
bir tek parti iktidarı, 
bugüne kadar karşı 
karşıya kalınmayan

Muzaffer Tan, Ümit 
Bilici, Şükrü Ergit, 
Serden Özaçıkgöz, 
Murat Namlıoğlu, 
Mustafa Erdim, 
Mahmut Çetin, 
Çetinkaya Ünal, Nejat 
Göyce, Şöhret 
Borazan, Osman 
Bozkürt, Mehmet 
Aktaş, Hami Kayaş, 
Günay Kahraman, 
Celal Öztürk, 
Mukaddes
Aydemir, Ali 
Birdoğan.
Yüksek haysiyet 
divanına 

bir cumhurbaşkanlığı 
seçimi ve oluşumu 
tablosu var. Bu şart
ları, pek çok merkez, 
kendi projeleri 
doğrultusunda 
değerlendirmek 
isteyebilir. Bu pro
jelerin bir kısmı, 
Türkiye'nin ulusal 
bütünlüğüyle ilgilidir 
bir kısmı da 
Türkiye'yi laik 
demokratik cumhu 
riyet olmaktan çıkar
mayı hedeflemekte
dir" diye konuştu.

seçilenler ise şöyle: 
Mehmet Nezihi.
Demiralp, Fethi 
Aytaç, Tuncer 
Arı kan, Mustafa 
Bıçakçı, Nihal 
Atuk, Gökner 
Kayaş, Hikmet 
Erkoyuncu, Yaşar 
Kaya, Ömer Kaya 
Aksoy, Şinasi Kurt, 
Haşan Işık, İsmail 
Bedrettin Güney, 
Vural Atlan, Günel 
Turan, Mustafa 
Aksoy, Ömer Öztürk, 
Erhan Yazıcı, Kemal 
Alioğlu, Cengiz Çiftçi.

“CHP ile kavga 
edecek değilim”

DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer, CHP 
Grup Başkanvekili 
Kemal Anadol'un 
açıklamalarıyla ilgili 
olarak, "Bazı kişiler 
görüşlerini açık
ladılar diye CHP ile 
kavga edecek değil
im. Yalnız şunu 
söyleyeyim; DSP 5 
yıl hazine yardımı 
alamayacak" dedi. 
DSP Parti Meclisi, 
7. Öİagan Büyük 
Kurultay'ın ardından 
ilk kez toplandı. 
DSP Parti Okulu'n 
daki toplantıda, ge 
nel sekreterlik ve 
genel saymanlık 
için seçimler 
yapılacak ve gün
demdeki konular 
değerlendirilecek 
Toplantının açılışın
da konuşan Sezer, 
genel seçim sonuç 
larının istedikleri 
gibi gerçekleşme 
diğini belirterek, 
bunun nedenlerini 
ortaya çıkarmak İçin 
her türlü çalışmayı 
yapacaklarını 
kaydetti 
AKP'nin cumhur
başkanı seçiminde 
uzlaşmacı .tavır ye 
rine dayatmacı bir 
tavır sergilediğini 
şavunan Sezer, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
seçim akşamı 
partisinin 
balkonundan 
yaptığı konuşmanın 

kendilerini umut
landırdığını ancak 
"Abdullah Gül'ü 
tekrar dayatmalarını 
içlerine sindire 
mediklerini" söyledi. 
Sezer, Başbakan 
Erdoğan'ın, 
gazeteci Bekir 
Coşkun'u "vatan
daşlıktan çıkmaya 
davet ettiğini" 
savunarak, "Bu 

kabul edilebilir değil. 
Padişahlık 87 yıl 
geride kaldı" diye 
konuştu. Sezer, 
"Laik, demokratik, 
sosyal hukuk devle
tinin tam olarak 
haya ta geçirilmesi, 
inançlara saygı ile 
laikliği güçlendir 
mek, ulusal tüm 
varlık ve değerlere 
sahip çıkılması, 
vatandaşlara insan 
hakları ve özgür 
düşünme fırsatını 
sonuna kadar yaşat
mak, demokrasinin 
tüm kurum ve kural
ları ile işletilmesi, 
çalışanların çağdaş 
ölçütlerde sosyal 
ve sendikal haklara 
sahip olmaları, kırsal 
kalkınma, demokra 
tikleşme ve sanayi . 
leşmenin birbirinin 
tamamlayıcısı

, olduğuna inanarak . 
bilgi toplumuna 
ulaşmak, sosyal 
piyasa ekonomisini > 
hayata geçirmek 
için çalışacaklarını" ; 
kaydetti.

Unakıtan; “Yeni kabineyi kimse bilmiyor”
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, "Yeni 
kabineyi Başbakan 
Erdoğan'ın dışında 
kimse bilmiyor. Ger 
çekten ben de bilmi 
yo tu m. Sayın Başba 
kan kimseye (sen şu 
olacaksın sen bu ola
caksın) demedi. Örne

ğin bana bir şey 
demedi" dedi.
Yeni kabinenin gele
cek hafta belli ola
cağını ifade eden Ba 
kan Unakıtan, "Biraz 
sabır gösterelim. 
Başbakan Erdo 
ğan'ın ekonomiyi tek 
çatı altında toplama

niyeti var. Bir koordi
natörlük bakanlığı 
Başbakan 
Yardımcılığı olacak. 
Hükümetin sistemi 
belli, ancak isimler 
sadece Başbakan 
tarafından biliniyor" 
diye konuştu.

TEMA BÜYÜMÜ İOŞ» M'
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik KörfezLiftternette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Halkın yüzde 57,6 sı Sezeri seviyor

Adalet ve Kalkınma 
Parti.si'nin seçim 
anketleri yaptırdığı 
şirketler arasında yer * ' 
alan Mletropoll Strate 
jik ve Araştırmalar 
Merkezi “Türkiye de 
siyasal durum 
araştırması” yaptı. 
18-20 Ağustos 
tarihleri arasında 
yapılan araştırma 
sonucuna göre 
halkın yüzde 57.6'şı 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer hakkında 
‘olumlu* görüşe 
sahip olduğu 
ortaya çıkt|.
Yüzde 35.9'ü ise 
olumsuz görüşe

sahip olduğunu 
belirtirkembu görüşü 
söyleyenlerin yarışı 
AKP'li öldüğü bildirdi. 
Ankete göre, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in görev süresi 
boyünca taratslz 
davrandığını 
düşünenlerin oranı- 
yüzde 52,2,.tarafsız, 
davranmadığını 
düşünenlerin’ ; 
oranın yüzde 40-8. 
Cumhurbaşkanın . 
taraflı davrandığını * 
düşünenler 
Çoğunlukla sırasıyla 
SP, AK Parti; • •
ve DTP'liler.’ . ' . 
GÜL'Ü <•

DESTEKLEYENLERİN 
ORANI YÜZDE 68.4 
Ankete katılanların 
yüzde 68.4'ü Abdul 
lah Gül'ün Cumhur 
başkanı adaylığına 
destek verdiklerini 
açıkladılar. Bu 
desteğin partilere 
göre dağılımı ise 
şöyle: AKP'li seçmen
lerin yüzde 93.3'ü, 
SP'lilerin yüzde 75'i, 
DTP'lilerin yüzde 
63,6'sı, DP'lilerin 
yüzde 53.8'i ve MHP'li 
lerin yüzde 51.6'şı. 
CHP ve DSP seçmeni 
nin de yüzde 20.7'si 
de Gül'ün adaylığına 
destek Veriyor.
GÜL'ÜN SEÇİLMESİ 
LAİKLİĞİ ' ’
TEHDİT ETMEZ 
Araştırmaya katılan- . 
ların yüzde 71,9'luk 
bir kesimi Abdullah 
Gül'ün Cumhurbaş 
kani olması hâlinde 
Türkiye'de laikliğin 

.^tehlikeye girmeye- ?’ 
ceğini düşünüyor. 
Laikliğin tehlikeye 
gireceğini düşünen
lerin orânı ise yüzde 
20.7. Lakiliğin tehlike .• 
eye gireceğini düşün- 

, ler arasinda yüzde 63
oranı ile CHP ve '■

DSP'liler ve yüzde 
58.8 oranı ile Genç 
Partililer bulunuyor. 
GÜL KÖŞKE 
ÇIKARSA DARBE 
OLUR MU?
Gül'ün Cumhurbaş 
kanı olması halinde 
darbe olacağı şeklin
deki soruya evet 
diyenlerin oranı 
yüzde 18.7.
Darbe olmaz diyenleri 
oranı ise 68.4.
Darbe olacağına evet 
diyenlerin parti 
dağılımı şöyle: 
GP(yüzde 41.2), 
CHP/DSP (yüzde 
34.4), DTP (yüzde 
36.4) ve MHP (yüzde 
29^4). Ankete göre 
ÂKP'lilerin yüzde 
10.6'sı da darbe ola- 
bileceğiyönünde 
görüş taşıyor.
TÜRBANLI ES ■ 
İSTEMEYENLERİN 
ORANI YÜZDE 23 
Ankete göre, 
Cumhurbaşkanı 
eşinin başörtülü 
olmasını sakıncalı 
bulanların oranı 
yüzde 23. • 
Cumhurbaşkanı 
eşinin başörtülü 
olmasını en yüksek 
oranlarda sakıncalı 

görenler CHP ve 
DSP'liler (yüzde 70.5) 
ve DP'liler (yüzde 52). 
SEÇMENİN YÜZDE 
46'SI SAĞ GÖRÜŞÜ 
DESTEKLİYOR 
Ankette katılanlardan 
yüzde 46.2'si kendisi
ni siyasi yelpazenin 
sağında, yüzde 22'si 
solunda, yüzde 
15,2'si ise ortasında 
tanımlamış.
Seçmenin yüzde 10.5 
ise bu tanımlamaların 
kendileri için uygun 
olmadığını belirtmiş. 
SEÇMENİN 
YÜZDE 73'Ü 
‘CHP ÜST YÖNETİMİ 
DEĞİŞSİN' 
GÖRÜŞÜND 
Ankete katılanların 
yüzde 73'ü seçim 
sonrasında 
CHP üst yönetiminin 

değişmesi gerektiği 
görüşünde. 
CHP üst yönetiminin 
değişmesi 
gerektiğini isteyen
lerin yüzde 
81.4'ü 22 Temmuz 
seçimlerinde 
CHP’ye oy 
verenlerden oluşuyor. 
Sözkonusu 
araştırma, Adana, 
Ankara, Bursa, 
Erzurum, 
Gaziantep, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, 
Malatya, Samsun, 
Tekirdağ 
ve Trabzon'u 
içeren 12 ilin 
merkez ilçelerinde 
18-20 Ağustos 
2007 tarihleri 
arasında toplam 
bin 296 kişiyle 
telefonla yapıldı

V
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GEMLİK ANA BAYİİ

►DOGALGAZ
►KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA
►RADYATÖR
► SPLİT KLİMALAR
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V
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H
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► TESİSAT ve PROJE
TEL: 0.224 513 41 88 

Şube: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel : (0.224X513 88 26 Fax:.513 49 93 
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Düğünde 
çantalarını 
kaptırdılar

Bursa'nın merkez ■ 
Osmangazi ilçesinde 
bir yakınlarının 
düğününe giden 
5 kişinin, düğün 
evinin gardrobuna 
koydukları 
çantaları çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yeşilova 
Mahallesi Menba 
Sokak'taki yakın
larının düğününe 
giden Elif (21), 
Münevver (46) ve 
Berlin Y. (23) ile 
Sevda B. (20) ve 
Arzu B. (23), 
içerisinde para, 
kredi kartları,

kimlik belgeleri ve 
para bulunan 
çantalarını düğün 
evinin gardrobuna 
koydu.
Evin önünde 
açık alanda 
yapılan düğünde 
eğlenen 5 kişi, 
eve gitmek için 
çantalarını almaya 
kalktıklarında 
hırsızlık şoku 
yaşadılar.
Çantalarının 
çalındığını gören 
5 kişi, polise 
müracaat etti. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı

ABONE OLDUNUZ MU?
■*»— ■ ABONE OLUN

_____________________ ! OKUTUN
■zfflsnnzfflnnsnsnM okuyun
Gemlik KMrfez

Polisten dii jiin ve asker konvoylarına sıkı denelim
Bursa polisi, düğün 
ve asker konvoyları 
sebebiyle 155 polis 
İmdat telefonuna 
gelen ihbarlar 
üzerine, gürültü 
kirliliğine savaş 
açtı. 18 ekiple 3 
ayrı noktada geceleri 
uygulama yapan 
ekipler konvoylara 
geçit vermiyor.- ? 
Edinilen bilgiye 
göre, asker gön

derme ve düğünlerin 
yoğun olması 
sebebiyle kent 
merkezinde 
artan konvoyların 
çaldığı kornalar 
vatandaşları 
rahatsız ediyor. 
Vatandaşlar ise 
155 Polis İmdat 
telefonlarını 
yoğun bir şekilde 
arayarak ihbarda 
bulunuyorlar.

Gelen yoğun 
ihbarlar üzerine 
Osmangazi İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ve Asayiş Şube 
Müdürlüğü'ne 
bağlı 18 ekip, 
3 noktada 22.00- 
00.00 saatleri 
arasında uygulama 
başlattı.
Konvoyların 
yoğun olarak 
geçtiği Atatürk

Caddesi, Stat 
Kavşağı ve Çekirge 
Caddesi üzerinde 
kontrol yapan 
ekipler korna çalarak 
dolaşan konvoylara 
gürültü kirliliği yap
tıkları gerekçesiyle 
ceza yazdı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
yetkilileri, 
denetimlerin süre
ceğini açıkladı.

Alkollü sürücü kaçtı, polis kovaladı
Konya'da dur ihtarına 
uymayıp kaçan alkol
lü sürücünün kullan 
dığı otomobil, polisin 
dakikalarca süren 
kovalamacası sonun
da yakalandı. - 
Otomobilden indirilen 
3 şahıs etkisiz hale 
getirilirken, sürücü 
nün alkollü oluduğu 
için kaçtığı öğrenildi. 
Edinilen bilgiye göre, 
saat 03.00 sıralarında

nMuraın
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ

merkez Karatay ilçe 
sinde devriye gezen 
asayiş ekipleri, duru
mundan şüphelendik
leri Lütfi S. (44) 
idaresindeki 07 CTK 
57 plakalı otomobile 
dur ihtarı çekti. 
Sürücünün ihtarlara 
uymayıp kaçması 
üzerine kovalamaca 
başladı. Siren çalarak 
otomobili durdurmak 
isteyen polis ekipleri, 
otomobilin kaçmayı 
sürdürmesi üzerine 
takviye ekip isteğinde 
bulundu.
Takviye ekiplerin de 
katılmasıyla Karaman 
Caddesi'nde devam 
eden kovalamacada 
şüpheli otomobil bir 
ara izini polislere 
kaybettirmeyi 
başardı. Bölgeye 
dağılan ekipler, tekrar 
fark ettikleri otomo
bili takıp etmeyi

sürdürdü. Şüpheli yatırılarak etkisiz hale
otomobil, polisin yak
laşık 25 dakika süren 
kovalamacası sonun
da Burhan Dede 
Caddesi üzerinde 
sıkıştırılarak 
yakalandı.
Otomobilden indirilen 
sürücü Lütfi S. (34), 
Mustafa K. (46) ve 
İbrahim U. (46), yere

getirildi. Otomobilde 
yapılan aramada 
suç unsuruna 
rastlanmazken, 
sürücünün ve 
arkadaşlarının alkollü 
olduğu için kaçtığı 
öğrenildi. Şahıslar 
ifadeleri alınmak 
üzere Asayiş Ekipler 
Amirliği'ne götürüldü

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 m2

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Avukat yazlığında ölü bulundu

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

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

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

Mac/de 0Z4LP , 
Tel: 51324 74 Fax: 51410 21

Mersin'in Erdemli 
ilçesine bağlı 
Arpaçbahşiş 
beldeşinde bir 
avukat, yazlığında 
ölü olarak bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Arpaçbahşiş 
beldesindeki 
yazlığında tek 
başına yaşayan 
ve 4 gündür 
dışarı çıkmadığı 
bildirilen 
avukat Mustafa 
Döleksoy'un (57), 
evinden çevreye

koku yayılması 
üzerine komşuları 
durumu polise 
bildirdi.
Kapıyı kırarak 
içeriye giren 
polis ekipleri, 
mutfakta avukatın 
cesediyle karşılaştı. 
Yapılan incelemede 
yerde kan izlerine 
rastlanırken 
Döleksoy'un 
kafasında da yara 
tespit edildi.
3 sene önce 
eşinden ayrılmak

üzere dilekçe 
verdiği ve ayrı 
yaşadıkları 
öğrenilen 
Döleksoy'un 
İstanbul ■ 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'nden 
mezun olduktan 
sonra atandığı 
hakimlikten istifa 
ederek Erdemli'de 
serbest avukatlık 
yaptığı öğrenildi. 
Olayla ilgili soruş
turmanın başla
tıldığı bildirildi.

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

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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Mesleki eğitimde ödül 
uygulamasına geçiliyor

0,158 milyon 700 adet kitap dağılacak

Mesleki Eğitim 
Merkezleri Ödül ve 
D isiplin Yönetmeliği, 
Re'smi Gazete’de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi 
Milli Eğitim Bakanlığı 
taralından hazırlanan 
yönetmelik, bakan
lığa bağlı «çıraklık 
eğitimi veren kurum 
ve kuruluşlarda teo 
rik ve pratik eğitim- 
öğretim verilen öğren 
ci/kursiy erler in ödül 
ve disiplin «işlemleri 
ne ilişkin usul ve 
esasları düzenliyor. 
Yönetmeliğe göre, 
öğrencilerin uyacak
ları kurallar ve kendi
lerinden beklenen 
davranışlar şöyle: 
"Doğru sözlü olmala 
rı, yalan söylememe 
leri, şeref ve haysiye 
tini her şeyin üstün 
de tutmaları. Atatürk 
ilke ve inkılaplarına 
bağlı kalmaları ve 
korumaları. Sağlığa 
zarar veren, bağım- 
iıiık uiuşiuıaıı zaıan‘1 
maddeleri kullanma
maları ve bulundur
mamaları, kullanan 
ve bulunduranları da 
uyarmaları. Zamanı 
iyi kullanmaları ve 
israf etmemeleri.
Zararlı, bölücü, ide
olojik amaçlı faali 
yetlere katılmamaları; 
bunlarla ilgili amb 
lem, afiş, rozet, ya 
yın, benzerlerini taşı
mamaları ve bulun
durmamaları.
Kitapları sevmeleri, 
korumaları ve okuma 
alışkanlığı kazanma 
lan. İçkili ve benzeri 
eğlence yerlerinden 
uzak kalmaları.
Bilişim araçlarını, 
zararlı, bölücü, yıkıcı 
ve toplumun etik 
kuralları ile bağdaş
mayan ve şiddet 
içerikli amaçlar için 
kullanmamaları; bun
ların üretilmesine, 
bulundurulmasına, 
taşınmasına yardımcı 
olmamaları ve sanal 
ortamlarda da bu 
doğrultuda davran

TEMA fSUMII M
TEMAVakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 4
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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maları." Örnek dav 
ranışların ve başarı 
ların niteliklerine 
göre ödüllendirilecek 
kursiyerlere, teşek 
kür belgesi, takdir 
belgesi ve onur 
belgesi verilecek. 
Öğrenci ve kursiyer-, 
lere, davranışlarının 
niteliklerine göre, 
kınama, merkezden 
uzaklaştırma, mesle
ki eğitim dışına çıkar
ma cezalarından 
biri verilebilecek.
Kınama cezasını 
gerektiren davranış 
lar arasında, yalan 
söylemek, merkez ve 
merkez çevresinde 
tütün ve tütün 
mamulleri kullanmak, 
siyasi ve ideolojik 
olmayan sebeplerle 
merkez içerisinde 
kavga etmek, sınav
da bulunduğu halde 
sınav kağıdını ver
memek, kumar oyna
mak veya kumar 
aracı bulundurmak, 
müstehcen yayınları 
merkeze ve merkeze 
bağlı yerlere getir 
mek veya yanında 
bulundurmak yer 
alıyor. Merkezden 
uzaklaştırma cezasını 
gerektiren davranış 
lardan bazıları ise 
uyuşturucu madde 
kullanmak ve bulun
durmak, kumar oynat 
mak, iftira etmek, 
merkez sınırları içeri 
sinde kamera veya 
kamerallı cep telefonu 
ile çektiği film ya da 
resmi, tehdit ya da 
çıkar amaçlı kullan

mak, merkezde 
içki içmek veya 
merkeze içkili 
gelmek, hırsızlık 
yapmak, yol 
kesmek, adam 
kaçırmak, rehin 
almak veya soygun 
yapmak, yasa dışı 
kuruluşlarda faaliyet 
göstermek olarak 
sıralandı.
Mesleki eğitim 
dışına çıkarma 
cezasını gerektiren 
davranışlar 
ise Türkiye 
Cumhuriyetinin 
devleti ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğü 
ilkesine ve Türkiye 
Cumhuriyetinin 
insan haklarına 
ve Anayasa'nın 
başlangıcında 
belirtilen temel 
ilkelere dayalı 
milli, demokratik, 
laik ve sosyal bir 
hukuk devleti 
niteliklerine 
aykırı eylemler 
düzenlemek, Türk 
bayrağına, sancağı? / 
na, ülkeyi, milleti ve''. 
devleti temşil eden 
sembollere hakaret 
etmek, kişileri •. 
veya grupları dil, \ *< 
ırk, cinsiyet, siyasi' ;‘ 
düşünce, felsefi , .<■", 
inanç, din ve mezhe
plerine göre ayır
mayı, kınamayı,* . 
kötülemeyi 
amaçlayan bölücü,* ' 
kişisel veya toplu 
fiiller düzenlemek, 
uyuşturucu ticareti 
yapmak olarak 
belirtildi

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) 2007-2008 
eğitim öğretim yılın
da da ücretsiz ders 
kitabı dağıtımına 
devam ediyor. 
İlköğretim öğrencile 
rine 122 milyon adet, 
ortaöğretim öğrenci
lerine ise 36 milyon 
700 bin adet ders 
kitabı ücretsiz 
olarak dağıtılacak. 
MEB, 2003’te 
başlattığı "İlköğretim 
öğrencilerine 
Ücretsiz Ders 
Kitabı Temini 
Projesi" ile 2006 
yılında ilk kez 
başlattığı ortaöğretim 
öğrencilerine 
ücretsiz ders kitabı

Ikogretımde not sistemi değişiyor
Daha önce yazılı ve 
uygulamalı sınavlar 
ile sözlü, ödev veya 
projelerden alınan 
notlar esas alınarak 
tespit edilen öğrenci
lerin başarısı, bun
dan sonda sınavlar, 
varsa proje ve öğren
cilerin performans 
larını belirlemeye 
yönelik çalışmalar
dan alınan puanlara 
göre belirlenecek. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
İlköğretim Kurumlan 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Yönetmelik, 
Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Yönet 
melik, 2007-2008 
öğretim yılından 
itibaren 
yürürlüğe girecek. 
Yönetmelikle 27 
Ağustos 2003’te 
yayımlanan ilköğre
tim Kurumlan Yönet 
meliğinin "tanımlar" 
başlıklı maddesinde, 

."Performans görevi" 
tanımı eklendi. Buna 
göre, performans

1 görevi; programda 
öngörülen eleştirel 

. düşünme, problem 
çözme, okuduğunu 
anlama, yaratıcılığını 
kullanma, araştırma 
yapma gibi öğrenci 
nin bilişsel, duyuş 
sal, psikomotor, alan 
daki becerilerini kul
lanmasını, geliştirme 
sini ve bir ürün orta 
ya koymasını gerek
tiren çalışmaları kap
sayan ve öğretmen 
rehberliğinde yap
tırılan görevleri ifade 
ediyor. Yönetmelikle, 
ilköğretim okullarının 
birinci sınıflarına 
kayıt-kabul işlemler
ine ilişkin esaslarin 
belirlendiği 17. 
maddeye, "Durumla 
rını belgelendirmeleri

dağıtımını bu 
sene de sürdürecek. 
Proje kapsamında 
2003-2004 öğretim 
yılında ilköğretim 
öğrencilerine 81 
milyon 663 bin 
421, 2004-2005 öğre- 

tim yılında 83 milyon 
858 bin 320, 2005- 
2006 öğretim yılında 
da 106 milyon 510 
bin adet ders kitabı 
hiç bir ücret alın
madan öğrencilere 
ulaştırıldı.

şartıyla şehit ve mu 
harip gazi çocukları 
nın yeni kayıt ve nak 
len kayıtları, ikamet 
adreslerine bakılmak
sızın istedikleri ilköğ 
retim okuluna yapı 
lir" ibaresi eklendi.
OKULU 
BİTİREMEYENLER 
Yönetmelikle, zorun
lu öğrenim çağını 
bitirdiği öğretim yılı 
sonuna kadar 
ilköğretim okulunu 
bitiremeyen öğrencil
er, ilköğrenimlerini 
tamamlamak üzere 
en çok iki öğretim 
yılı daha okula , 
devam edebilecek. 
Bu iki yıllık uzatma 
sonunda da okulu 
bitiremeyen öğren
cilere öğrenim duru
munu gösterir 
Öğrenim Belgesi ver
ilecek. Ancak zorun
lu öğrenim çağı dışı
na çıkan ve iki yıl 
daha öğrenim görme 
sine imkan verilen 8. 
sınıftaki öğrencilerin 
o öğretim yılı sonuna 
kadar okula devam
ları sağlanacak. Ders 
yılı sonunda başarılı 
olanlara ilköğretim 
diploması düzen
lenecek.
Başarısız olan 8. sınıf 
öğrencileri ile ara 
sınıflarda öğrenim 
çağı dışına çıkan ve 
iki yıl uzatma hakkını 
kullanan öğrenci
lerin, ders yılı sonun
da öğrenim belgesi 
düzenlenerek okulla 
ilişkileri kesilecek. 
Bu durumdaki öğren
ciler Açık İlköğretim 
Okuluna 
yönlendirilecek. 
PERFORMANSI 
ÖLÇÜLECEK ' 
Yönetmeliğin "Ölçme 
ve Değerlendirmenin 
Genel Esaslarına"

ilişkin maddesindeki, 
öğrencilerin başarısı 
ve performansına 
ilişkin hükümlerde 
de değişiklik yapıldı. 
Buna göre, daha 
önce yazılı ve uygu
lamalı sınavlar ile 
söziiı, ödev veya prö- | 
jelerden alınan notlar | 
esas alınarak tespit 
edilen öğrencilerin 
başarısı, bundan 
sonda sınavlar, varsa 1 
proje ve öğrencilerin 
performanslarını 
belirlemeye yönelik 
çalışmalardan alınan 
puanlara göre tespit 
edilecek. Yönetmelik 
le, "öğrencilerin 
ders, ödev, işlik, 
uygulama, laboratu- 
var çalışmalarına ve 
sınavlara katılmaları 
zorunluluğu" hükmü 
yerine, "öğrencilerin 
performansını belir- j 
İemeye yönelik çalış
maların; ders ve 
etkinliklere katılım ile 
performans görev
lerinden oluşacağı" 
hükmü getirildi.
Yönetmeliğin, aynı 
maddesindeki, 
öğrencileri değer- 
lendirirken ölçme 
sonuçları ile birlikte, I
"öğrencilerin sınıf içi ;i 
etkinliklere katılımı, 1
bilimsel tutum ve 
davranışları, gözlem 
yapma, araştırma- J| 
inceleme, bilimsel 
düşünme, sahip 
oldukları ve sergile J H 

• dikleri fikir zenginlik- | 
leri, sorumluluk al 
ma, ekip çalışmaları- Ş 
na yatkınlıkları, edin 
diği bilgi ve bulguları i 
paylaşabilirle ve ben- * 
zeri birçok gözleme 
dayalı öğrenci etkin- ■ 
iiğine de değerlendir 
mede yer verilmesi" «I 
hükmü yürürlükten H 
kaldırıldı.

I

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Yeşil-Beyaz' Halk konserleri 
kapsamında Mudanya’da sahne alan Deniz Seki, hayranlarını coşturdu

Deniz Seki'den Küresel Isınmaya Duyarlılık çağrısı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından düzenle
nen 'Yeşil-Beyaz' 
Halk konserlerinde 
önceki akşam .
Mudanya'da 
Türk Pop Müziği'nin 
sevilen yüzü Deniz 
Seki sahne aldı. 
Son aylarda 
Hüsnü Şenlendirici 
ile yaşadığı aşk 
ile magazin 
gündemine 
oturan Deniz 
Seki, Mudanya 
Arnavutköy Yat 
Limam'nda bir 
araya geldiği 
hayranlarına 
keyifli bir müzik 
ziyafeti çekti. 
Neşeli tavırlarıyla 
dikkat çeken güzel 
sanatçı, iki saat 
süren programında 
'Yeşil-Beyaz' halk 
konserlerinin 
amaçlarından 
olan 'küresel 
ısınma' konusunda 
sevenlerini duyarlı 

olmaya çağırdı. 
Deniz Seki, 
"Yeşil-Beyaz halk 
konserleri, küresel 
ısınmaya dikkat 
çekme amacını 
taşıyor. Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'i» 
böylesine ulvi bir 
amaç uğruna 
konserler düzenledik
leri için tebrik 
ediyorum.
Böyle mesaj 
veren konserlere 
ülkemizin ihtiyacı 
olduğunu düşünüyo
rum. Hepimiz bu 
konuya duyarlı 
olmalıyız. Bizler, 
dört mevsimi yaşa
maya alışkınız. 
Susuz kalmayalım, 
mevsimsiz kalma 
yalım. Hayatta her 
attığımız adımı aslın
da kendimiz ve 
geleceğimiz için 
yaptığımız unutma 
yalım" diye konuştu. 
Başkan Şahin de

Deniz Seki'ye 
verdiği destekten 
dolayı İznik Çinisi 
tabak ve çiçek 
armağan etti. 
Müzik yaşamına 
sığdırdığı 5 albümle 
kariyerinde zirveye 
oturan Deniz Seki, 
"Bu Şehre Sonbahar 
Geldi" adlı şarkısıyla 
başladığı konserinde 
dinleyicilerini zengin 
bir repertuarla selam
ladı. Mudanyalı hay 
ranlarının sevgi gös
terileri karşısında 
duygusal anlar 
yaşayan Deniz Seki, 
sevenlerine, "Allah 
sizi benden ayır
masın. Siz olmazsa 
nız inanın bu meslek 
hiç çekilmez. Bu 
meslek hiç dışarıdan 
görüldüğü gibi renkli 
değil. Bu mesleğe 
beni bağlayan, 
yazdığım şarkılar ve 
sîzlersiniz" dedi. 
Büyükler kadar 
küçük hayranlarının 
da ilgiyle izlediği

Deniz Seki, 
konserde şarkılarını 
heyecanla söyleyen 
minik sevenlerini 
sahneye çağırdı. 
Kız çocuklarına 
çok düşkün 
olduğunu belirten 
ve "Allah en kısa 
zamanda bana da 
bir kız çocuğu 
sahibi olmayı nasip 
etsin" diyen Deniz 
Seki, 'Doyamadım' 
şarkısında minik 
hayranlarıyla düet 
yaparak çocuk 
özlemini gidermeye 
çalıştı. Mudanya’da 
sempatik tavırlarıyla 
ilgi odağı olan güzel 
sanatçıyı, evlerinin 
balkonlarından ve 
deniz kenarındaki 
kayıklardan 
dinleyen 
sevenleri de 
konserin coşkusuna 
ortak oldu.
Seki, konserinde 
kendisine eşlik eden 

orkestra üyelerine de 
şarkılar söyletti.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

■

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

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

TECRüEİfeMiz İle
HİZMETİNİZDEYİZ.

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
lailM8ınttfc^ııİ!ilı:!l8MWtl:|M| Hıw
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Halil Aktaş finalde Bursaspor, 3 puanı 3 golle aldı
11. Dünya Atletizm - 
Şampiyonasında, 
Halil Akkaş, erkekler 
3 bin metre engell ide 
finale kaldı?
3. seride piste çıkan 
milli atleti 8:22.37'lik 
derecesiyle yarışı 
ikinci sırada tamam
layarak finale yüksel
di. Akkaş,- Türk atle
tizm tarihinde, dünya 
şampiyonasında 
final koşacak ilk 
sporcu,unvanını da 
elde etti. . . ‘" 
Halil Akkaş'ın 2. 
olarak tamamladığı 
seride birinciliği, 
8:21.$3'lük derCce- ; 
siyleKenyalı Kipruto 
elde ^derken, isveçli 
Mustâfa Mohamed 
ise 8:22.80 ile 
üçüncü oldu. *7/ 
Erkekleri bin / " 
mefreengelli finaji,.
28 Ağustos Sah 
günü, saat 
14.55'de koşulacak. 
Şampiyonada piste 
çıkan bir diğer Türk 
atleti Ercüment 
Olgundeniz, 

Fenerbahçe Carlos ile güldü
Turkcell Süper Lig'in 
3. haftasında Şükrü 
Saraçoğlu Stadı'nda 
Sivasspor'u konuk 
eden Fenerbahçe 
sahadan 1-0 galip 
ayrıldı.
Karşılaşmaya iyi 
başlayan sarı-laçi 
verililer, Deivid ve 
Kezman ile 
pozisyonlar buldu. 
30. da.ukada 
Kezman’ın ortasına 
şık birkafavüru 
şû yapan Roberto 
Carlos, Fener ,
bahçe'yi öne geçirdi. 
Karşılaşmanınilk 
yarısındakalan 
dakikalarda başka 
gololmayınca, 
^Fenerbahçe devreyi 
Irtbönde tamamladı, 
.ikinci yarıda topar

TFMA ▲ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA"

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
■VENÜS SİNEMASI ^^^fRezervasyon-ra: 513 33 21)

Filmin Adı Seanslar
TRANSFOMERS 14.00 • 16.00
ÖLÜM TOHUMLARI 12.00 ■ 14.15-16.15

erkekler çekiç 
atmada (A) 
Grubu'ridâ son 
sırada kaldı ve 
elendi. Ölgündeniz, 
54.89'luk derecesiyle 
15 atletin yer aldığı 
A Griıbu'nda 
son sırada yer 
alırken, 64.34'lük 
kendisine ait 
Türkiye rekoru 
derecesinden de 
uzakta kaldı..
Şampiyonada bugün; 
4 Türk atleti piste 
.çıkâcak- Bayanlar 
100 metre engelli 
eleme serilerinde,

lanan Si vasspor, 
Mehmet Yıldız ile 
pözisyönlar üretti. 
Sivasspor en tehlikeli 
atağını 78. dakikada 
Balili ile yaparken, 
Israilli futbolcu kaleci 
Voİkan'ı geçemedi.

Nevin Yanıt ve 
Esen Kızıldâğ 
piste çıkacaklar. 
Bayanlar 400 
metre engellide 
ise Özge Gürler, 
saat 04.50'de 
eleme, serişinde 
mücadele edecek. 
Akşam seansında ■’ 
ise olimpiyat 
bronz madalyalı 

jnilli atlet * / 
Eşref Apak, • \ 
saat 13.30'da 
erkdkler çekiç 
atma finalinde 
mücâdele 
edecek.

Kalan bölümlerde 
iki takımın da 
çabaları skoru ;v 
değiştirmetye \ • 
yetmedi ve 

Fenerbahçe sahadan 
1-0 galip ayrılmayı 
başardı.

Turkcell Süper Lig'in 
3. haftasında 
Bursaspor, 
Gençlerbirliği'ni 
deplasmanda 3-1 
mağlup ederek, bu 
sezonki ilk galibiyeti
ni aldı. Maçı 10 kişi 
tamamlayan Bursa 
spor, 67. dakikada 
Tum'un ayağından bir 
penaltı atışından 
yararlanamadı. 
Karşılaşmanın ardın
dan açıklamalarda 
bulunan Bursaspor 
Kulübü Başkanı Ali 
Karasu, ligde aldık
ları ilk galibiyetten 
dölâyı çok mutlu 
olduklarını belirterek, 
"3 puana çok 
ihtiyacımız vardı. . 
3 puanı 3 gölle süsle
meyi başârdik. Daha 
iyi olacağız. Bu 
galibiyeti, muhteşem 
taraftarımıza. 
armağan ediyörüm". 
dedi. ;
Karasu, son günlerde 
yaşanan tartışmalarla 
ilgili.olarak ise, < 
"3 tane üçkağıtçı 
Bursaspor'u boz
maya çalışıyor. 
Ancak, bunu başara
mazlar. Bursaspor 
taraftarları bozguncu 
lahn farkında. Bursa 
spor camiası bu 
kişilere cezalarını 
gerecektir. Gocunan 
Jar,belli. Ben daha 
fazla konuşmak 
istemiyorum" diye 
konuştu.
Gençlerbirliği Kulübü

12 dev âdâm finalde
Efes Pilsen World 
Cup 6 Turnuvası yarı 
final maçında 
Türkiye, Sırbistan'ı 
91-80 yendi. Bu 
sonuçla, Türkiye 
final oynamaya hak 
kazandı, 
karşılaşmaya Engin, 
Semih, Serkan, Meh 
met ve Hidayet be 
şiyle başlayan Tür 
kiye, Mehmet'in 
3'lüğüyle 3-0 öne 
geçti. Sırbistan, buna 
Jâriç'in basketiyle 
karşılık verdi. Bu 
dakikalarda dışardan 
şutlarla etkili olan 
Türkiye, Engin ve 
Serkan'ın 3'lükleriyle 
3. dakikaya 11-3 
önde girdi ve 
Sırbistan mola aldı. 
Mehmet'in pota altın
da 2 blok yaparak 
rakip milli takımın 
sayı bulma çabalarını 
engellemesi 
nedeniyle dış şutlâr- 
dan sayı arayan 
Sırbistan, bunlarda 
da isabet bulamadı. 
Sonraki bölümlerde 
iki takım da karşılıklı

Basın Sözcüsü 
Muammer Akyüz ise, 
maçın hakemi Cem 
Deda'ya tepki göste 
rerek, "Hakemin iyi 
niyetli olduğunu 
söylemeyiz. İlk yarı 
kötü oynadık, ancak 
2. yarıda maçı kazan
abilirdik. Maçın 
hakemini Bursa 
spor'a yaptığı 
katkılardan dolayı 
kutluyorum. Aynı 
hakem bizim daha 
önceki maçlarımızda 
da benzer bir yöne
tim göstermişti" 
ifadelerini kullandı. 
Maçın ardından bir 
basın toplantısı 
düzenleyen 
Gençlerbirliği Teknik 
Direktörü Fuat Çapa, 
hâlen eksiklerinin 
bulunduğunun altını 
çizerek, "Oyuna bak
tığımız zaman mağlu
biyeti hâketmedik. 
İyi mücadele ettik. 
Çeşitli kombinasyon
lar yapmaya çalıştık. 
Özellikle hücum 
bölgesinde eksikle 
rimiz var. Gerekli 
takviyeleri yaptık. 
Milli maçlar arasın
dan sonra yeniden 
bir başlangıç yapmak 
istiyoruz" dedi. 
BursasponTeknik 
Direktörü Bülent

, Korkmaz ise aldıkları 
ilk galibiyetin deva 
mıhı getirmek istedik
lerini belirterek, 
"Bu sezon ilk gali
biyetimizi aldığımız 

hücumlardan boş 
dönünce 5. dakika 
Türkiye'nin 13-3 

. üstünlüğüyle geçildi.
Türkiye, boş dönülen 
hücumların ardından 
oyuna Kaya, Ermal 
ve Ender'i dahil 
ederken, ilk periyotta 
9. dakika da 15-12 
Türkiye üstünlüğüyle 
geçildi, periyot ise 
1,7-17 eşitlikle son 
buldu.
2. periyotta oyunâ 
giren Ersân'ın 
potadan donen topu 
sayıya çevirmesiyle 
başlayan Türkiye, 
ardından Kaya'nın 
3'lüğüyle farkı 
yeniden 5 sayıya 
çıkardı: 22-17. 
İbrahim'in 3'lüğüne 
Jariç'İn karşılık 
vermesiyle skorun 
25-21'e taşındığı 
devrede Türkiye, bu 
dakikadan sonra alan 
savunmasına geçti. 
Buna dışarıdan isa
betli şutlarla karşılık t 
veren Sırbistan, 
maçın 25. dakikasın
da ilk kez öne geçti: 

için mutluyuz. Daha 
farklı bir sonuç ola
bilirdi. İlk yarı ortada 
geçerken, 2. yarıda 
üstün olan taraf 
bizdik. Üst üste 
goller bulduk. 10 kişi 
kalınca geri çekildik. 
Süper Lig'de bu 
sezon aldığımız ilk 
galibiyet hayırlı ol 
sun. Umarım bu gali
biyet serisi devam 
eder” diye konuştu. 
Kırmızı-siyahlı futbol
cular, Mehmet Nas ve 
Eren Aydın özellikle 
gol yollarında sıkıntı 
yaşadıklarını ifade 
ederek, kendi 
sahalarında oynadık
ları 2. maçtan da 
mağlubiyetle ayrıldık
ları için üzgün olduk
larını söyledi. 
Bursaspor'un 3 
golüne de imzasını 
atan golcü oyuncu 
Sinan Kaloğlu, 
Ankara'ya galibiyet 
için geldiklerini 
belirterek, "Çıkış yap
mamızın zamanı 
gelmişti. Güzel bir 
galibiyet aldık.
Umarım devamı 
gelir" dedi. 
Yeşil-beyazh 
futbolcular, 
Egemen

Korkmaz ve
İsmail Güldüren, 
başkent deplasman
ından güzel bir 
oyunla 3 puan 
aldıkları için 

mutlu olduklarını 
söyledi.

28-27.
Bu dakikalarda 
Guroviç, hızlı 
hücumdan ve 3'lük 
atışlardan bulduğu 7 
sayı ya Türkiye, 
Serkan'ın 3'lüğüyle 
karşılık verdi. 
Devrenin son 
1.5 dakikasına 
ise 35-35 eşitlikle 
girilirken, son 30 
saniyede atılan 
karşılıklı basketlerle 
devre 40-40 
berabere kapandı.
3. periyot, Miliciç'in 
üstüste bulduğu 
4 sayıyla başladı. 
Türkiye, bu periyotta 
da dış şutlardan 
sayı âradı. Engin ve 
Hidayet'in 3'lükleriyle 
23. dakikada Türkiye 
46-44 öne geçti. 
Periyodun bundan 
sonraki 4 dakikasın
da iki takım da 
pota altından 
karşılıklı basketler 
bulurken, Türkiye, 
28. dakikaya u 
gelindiğinde rakibine 
karşı 9 sayılık üstün
lüğe ulaştı: 59-50
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Yorgun, halsiz ve aşırı terliyor musunuz?
Düzenli spor yapan
lar hayatın bir adım 
ötesindedirler. Çünkü 
egzersiz insan yapı 
sının tıbbi kaderidir. 
Bu kadere uygun 
davranmayanlar, 
bedeni kontrol eden 
sistemlerin zayıfla
masına yol açarlar. 
Nöroloji Uzmanı Dr 
Güçlü lldız, yazdı.İlk 
şeker, şeker kamışın
dan 600 yıl önce 
elde edilmiş. Saf 
rafine şeker 200 
yıldır dünyada.
Yaygınlaşması ise 
2.dünya savaşı son
rasına rastlıyor. İnsan 
bünyesi binlerce yıl 
doğada normal halde 
bulunan gıdalarla sin 
dirim sistemini geliş 
tirmiştir. Şeker, saf 
olan, doğal olmayan 
ve normalde doğal 
besin maddelerinin 
içerdiği vitamin ve 
minarelleri içermeyen 
fabrikasyon bir ürün 
dür. insan bünyesi 
şekere yabancıdır. 
Henüz şekeri sindire
cek bir yapıyı kazan
mamıştır. Bu nedenle 
bin yıllar süresinde 
protein, bitkisel kar
bonhidrat ve yağ 
sindirimi için kazan 
dığı özelliklerini basit 
şekerler için de kul
lanmakta ve bu uyum 
suz sonuç giderek 
artan çeşitlilikte 
hastalıklara yol 
açmaktadır.
Sofra, kesme, toz, 
akide şekerleriyle,

lokum, reçel, bisküvi, 
gofret, çukulata, 
yaş ve kuru pastalar, 
şekerli içecekler, 
tüm hamurlu ve sütlü 
tatlılar basit şeker 
içerirler (basit kar
bonhidrat). Protein ve 
sebzelerin midede 
başlayan sindirimi, 
karaciğerde devam 
eder. Beynin temel 
yakıtı olan kan şekeri 
düzeyi ılımlı olarak 
yükselir. Gene ılımlı 
bir ilişkiyle insülin 
bu düzeyi ayarlama
da yardımcı olur. 
4 saatlik bir süreç 
normal bünyenin et 
ve sebze sindirimi 
için yeterli olur. 
Normal insan 
bünyesinin alıştığı 
sindirim alışkanlığı 
budur. Ancak basit 
şekerlerin sindirimi 
daha ağızda başlar, 
aniden kan şekeri 
yükselir ve buna 
tepki olarak insülin 
kanda düzeyi artar. 
Şeker hızla düşer 
ancak insülin, bin
lerce yılın verdiği 
özellik nedeniyle, 
bu hızlı düşüşe ayak 

uyduramaz. Kandan 
çekilmesi daha uzun 
sürer ve kan şekeri 
normal sınırların altı
na iner (hipoglisemi). 
Kan şekerinin normal 
sınırların altına düş 
mesiye alarm duru
muna geçilir. Bu du 
rumda HPA yolu etkin 
hale geçerek karaci 
ğeri, depo şekerini 
salması için uyarır. 
Bu arada şeker ile 
birlikte kolesterolde 
kanda yükselir. Ayrı 
ca gelişen hipoglise
mi (kan şekerinin düş 
mesi) tanısı konmak
ta zorlanılan kimi ya 
kınmalara da yol aça
caktır.
HİPOGLİSEMİ 
BELİRTİLERİ: 
Yorgunluk, halsizlik, 
baş ağrısı, baş dön
mesi, bulanık görme, 
isteksizlik, gerginlik 
hali, titreme, kas ger 
ginliği, aşırı terleme, 
kulak çınlaması.
Hipoglisemi ve şeke 
rin zararlarından 
korunmak için 
glisemik endeksi az 
olan gıdalar yen
melidir. Glisemik 

endeks ne kadar yük
sek ise basit şeker 
oranı ya da benzerliği 
o derece fazladır. 
Sıkça yenilen şeker
ler ve özellikle bera 
berinde hamurişleri 
de varsa, allostatik 
yüklenmeye neden 
olurlar.Vücudumuzun 
basit şeker alımına- 
kesinlikle- gereksin
mesi yoktur ve . 
hastalıkların oluş
masının önemli un 
surlarından biridir. 
Hamurişi ve tatlılara 
düşkün olan kişiler, 
kendi HPA yolunu 
yaşamı boyunca sık 
ça etkin hale getirir
ler. Aile ve çevre etki 
siyle gelişen beslen
me alışkanlıkları 
sonucu kimi insanlar 
şeker bağımlısı hali 
ne gelebilir. Allostaz 
etkisiyle kanda artan 
hormonlardan adren
alin ve cortizol, beyin 
duyarlılığını geçici 
süre normale döndür 
mesi nedeniyle insan 
larda bağımlılık oluş
tururlar. Yenen şeker, 
oluşan allostaz ile 
salınan adrenalin ve 
kortizol, kişinin 
duyarlılığını azalta
cak, oluşan geçici 
lyııiK nalı beynin 
şekerli gıdaları ve 
dolayısıyla allostazı 
etkin hale 
getirmesini kişiden 
isteyecek ve bunun 
sonucunda şeker 
bağımlısı haline 
gelinecektir.

Ozon tabakası inceldi 
deri kanseri arttı

İstanbul Üniversitesi 
(İÜ) Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Plastik 
Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Oğuz 
Çetinkale, ozon 
tabakasının son 30 
yılda yüzde 8 
incelmesine bağlı 
olarak deri kanseri 
vakalarında yaklaşık 
3 kat artış gözlem
lendiğini bildirdi. 
Deri kanserinin, 
yaşanılan coğrafya 
ve ırk özelliklerine 
göre değişmekle 
birlikte ortalama 
her 100 ile 200 
kişide bir görül 
düğünü söyledi. 
Çetinkale, deri 
kanserinin en büyük 
sebebinin güneşten 
gelen ultraviyole 
(UV) radyasyonu 
olduğunu belirterek, 
"Ozon tabakasının 
son 30 yılda yüzde 
8 incelmesine bağlı 
olarak deri kanseri 
vakalarında yaklaşık 
3 kat artış gözlem
leniyor" dedi.
Deri kanserinin, 
güneş ışınları dışın
da daha önceden 
radyasyon veya aşı 
tedavisi alan insan

larda da 
görülebildiğini anla
tan Çetinkale, 
"Bu radyasyon aynı 
zamanda suni olarak 
solaryumlardan 
da gelebilir. Daha - 
mükemmel bir ten 
sahibi olmak için 
solaryum cihazlarına 
girmek, açık alan 
aktivitelerindeki artış 
ve atmosferdeki 
dünyanın koruyucu 
ozon tabakasındaki 
incelme, son zaman
larda gördüğümüz 
deri kanserlerinin 
artışındaki sebep 
lerden bazılarıdır. 
Kızılötesi enerji de 
kanserleşmeyi 
hızlandırmaktadır" 
diye konuştu.
Açık tenli bir kişinin 
güneşte kalması ve 
buna rağmen esmer- 
leşememesinin, 
deri kanserine 
yakalanma 
olasılığının diğer 
insanlara göre daha 
yüksek olduğunu ' 
gösterdiğini anlatan 
Çetinkale, bu 
kişilerin güneşten 
korunmalarının 
ileride deri kanserine 
yakalanma riskini 
azaltacağını dile 
getirdi.

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 EğtMd. 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 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)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 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
Muhaşebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
SuAnza Yalnyz185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
27 Ağustos 2007 Pazartesi 

SERİM ECZANESİ 
D.Subaşı Mah. Çeşme Sk. No :l 

Tel: 513 50 07 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2838 

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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OZSL AVKEN! IlhOGde™ OKULU Anasınıfları, 1.2.3. riçü sınıflar haftada 6 Saat

• i'. \1 • < y; 'i ‘‘İyi bir gelecekAyken! ile boşlar”
ANASINIFI 
1.SINIF 
2. SINIF

. 3/SINIF •
4. SINIF
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF .
8. SINIF .

4.5.6.7 sınıflar haftada 8 Saat 
2007,2008 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

3.750 YTL
4.400 YTL

.5.250 YTL
; 5.250 YTL :

: 5.250 YTL
5.250 YTL : :

5.250 YTL

Deneyimli 
kadromuz ve 

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sîzlere en yakın 
özel okuluz

S Tel: 51350 84
ntrı l İkil 171 İM * Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaktaşk ve.cözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, 
OKULUMUZUN çaga ayj,k'uydurmasını bilir,Yeniliklere açıktır, yenilikleri alır ve hayata geçirir,Süreç odaklıdır,Paylaşımcıdır, başarıyı, mutluluğu, ’ 
YETİŞTİRDİĞİ* sevgiyi, hüznü, açıyı*paylaşmayı blllr.'Her zaman vp her konuda özveri'İle Çalışır,Vefakardır;dostlarını asla unutrhâz, ... 
ncDEkiriı CP ' . Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder,Kararlive tutarlıdır, kendi kararlarını verir Veuygular,Özgüvenf tamdır.
OGRENÇILER- .• . . ■ ■ Hpr yerde ve Ker çrtamdaf kendinilspatlar. Ehgeltanımbz,'^Başaracağım,"der.başanr.. . , .

Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.
Gemlik -Orhangazi Yolu 2i Km 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 
’ web.: www.aykentilkogretim.k12.tr

Meteoroloii’den yağmur uyarısı
bölgeleri .işe parçalı 
ve âz bulutlu geçe- 
cek. Sağanak ye gök' 
gürültülü Sağanak ' 
yağışların, İç Anadolu 
Bölgesi’nin doğusu, 
.Orta ve Doğu Kârâde 
niz'in iç kesimleri ile . 
Doğu Anadolu'nun.

. kuzeyinde etkili 
'olması bekleniyor.
Bu yağışlara ilave 
glârakyürdûn. kuzey
batıkesimlerininbu 

•:sabah saatlerinden 
itibaren yağışlı 
havanın etkisine gir 
inesi tahmih.ediliyor.

Devlet Meteoroloji. 
İşleri Genef Müdür .* 
lüğü, hafta başından' - 
itibaren Marmara . . ■ 
Bölgesi ile'küzey ke 
simlerde görülecek ' 
etkili yağışın nedeh \ 
olabileceği muhtemel' 
ani sel ve su baskını, * 
gibi ölurrisuzilıklara. 
karşı vatandaşların ve;> 
ilgililerin tedbirli .*•' ; 
olmasıhıistedi. . ' ;
Açrklamaya göre, yun-.' 
dun iç.ve doğu ke 
simlerisağanak ve. 
gök gürültülü/ 
sağanak yağışl‘ı,7bâtı

Bugün Marmara, Kara 
deniz, İç Anadolu'nun 
kuzeydoğusu ile.
Doğu Anadolu'nun 
kuzeyinde,yarın 
Marmara'nın doğusu, 
Karadeniz, İç Anado 
lu'nun kuzey ve batısı 
ile Doğu Anadolu'nun 
kuzeyinde sağanak Ve 
gök gürültülü sağa 

. nak yağış bekleniyor. . 
Sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışların 
.Marmara bölgesi . 
başta olmak 
Üzere yürdun

/kuzfey kesimlerinde 
etkili olması : 
bekleniyor.
Hafta başından 
itibarân Marmara 
Bölgesi ile kuzey ' 
kesimlerde 
görülecek etkili gök 
gürültülü sağanak 
yağışların neden < 
olabileceği 
muhtemel ani sel, su 
baskını, taşkın, 
yıldırım ve dolu, gibi; . 
olumsuzluklara karşı 
vatandaşların ve 
ilgililerin tedbirli . • , 
olması gerekiyor. '

“Takva” en iyi film seçildi
"Takva" Î3. Saray- başkanlığını yâptiğı
bösna.Win FfeşfiVa. jüri, Özer Kızıltan'ın
li'ııdeân iyi, fil m seçil- yönettiğifilmi, 25 bin ’ 
di. lngîliz<aktör '• avroluk "Saraybos
Jererriy Ir'ohs'in, •. .. na'nın Kalbi" ödülüne

layık buldu. 
Semih 
Kâptanöğlu'nun 
yönettiği "Yumurta" 
adli filmde oynayan

Saadet Işıl Aksoy da .. 
en iyi kadın oyuncu S 
ödülünü aldı.;
Makedonya filmi "l'm 
from Titov Veles" de 
jüri özel ödülüne layık 
görüldü.
Amerikalı aktör. Steve 
Buscemi de "Sinema 

sanatına katkıları ve 
Sâraybpsna Film 
Feştivaİi'hin gelişme
sine yerdiği destek
ten" dolayı 
ödüllendirildi.
Bir hafta süren ve 
Özgü Namal'ın da jüri 
üyeliği yaptığı festi

valde, 170 film 
gösterildi.
Festival, bir grup 
sinemasever tarafın
dan direniş eylemi 
olarak, 1992-95’teki 
savaşın sonlarına 
doğru düzenlenmeye 
başlanmıştı.

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZ GELDİ
GÖRMEDEN KfîRfîR VERMEYİN

TÜRKİYE’NİN
E N KAL ÎT E L İ ve E KO N O M İ K 
İMSAKİYELER EN UYGUN 

FİYATLARLA ...

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklâl Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3IB GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 S3 Far: (0.224) 513 35 95

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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SBF TESİSİMİZOSAATAÇIKTIR

G E M LIK’ I N İ L K GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
28 Ağustos 2007 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BCVHRNLRR OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 
GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ 

YOĞUN İLGİDEN 
DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ

İbrahim Akıt Cad.
Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

TEL: 0.224 513 33 49 
FAX: 0.224 513 33 50

Dörtyol Kavşağı’ndaki Petrol Ofisi İstasyonu’nun bürosuna giren hırsızlar kasayı boşalttılar

Akcan Petrol soyuldu
S Pazar gecesi istasyonun 
yazıhanesinin bulunduğu kata 
Arkadan giren hırsızlar, nakli
yat bürosunun kapısını kırıp 
iç pencereden ana büroya 
ğeçtiler. Kasayı önce matkapla 
deldiler, sonra kilidi kırıp içini 
boşalttılar. Hırsızlar, kasadan 
milyarlarca lira nakit para, 
istasyon sahibinin oğluna ait 
takılar ve çok sayıda çekleri 
Alıp kaçtılar. Haberi sayfa 3’de

AkcarTPetroPe giren hırsızlar Gemlik’te son 
in en büyük kasa soygununu gerçekleştirdi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Sezer’in hakkını Sezer’e..
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 

bugün görevini TBMM’de seçilecek olan 11. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e devrede
cek..

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
başında yeni bir dönem başlayacak.

Çocukluğunu, gençliğini Necmettin Erba 
kan Hoca’nın Milli Görüş doktrini ile, İslam
cı bir felsefe ile geçiren, sonradan bu görü 
şü terk ettiğini söyleyen biri ilk kez köşke 
çıkacak.

Eski Cumhurbaşkanı olarak anılacak 
olan Ahmet Necdet Sezer ise sade bir vatan
daş olarak halkın arasına katılacak.

l  Devamı sayfa 5'de

Cumhurbaşkanı 
-seçilecek

Türkiye Cumhuriye ' 
ti'nin 11. Cumhur 
başkanı’m belirle 
mek için bugün 
yapılacak olan 
üçüncü tur oylama 
saat 15.oo’de 
başlayacak. Cum 
hurbaşkanının seçi 
lebilmesi için bu 
turda 276 oy alın
ması gerekiyor.
Abdullah Gül, ikinci 
turda 337 oy almıştı. 
Haberi sayfa 7’de

BİZE UĞRAMADAN 
4X4’ÜNÜZE 

LASTİK ALMAYIN.
TEVFİKSOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA 
Tdl: 0.224 513 11 75

15 dakikalık yağmur su baskınlarına neden oldu 
önceki gece başlayan yağmur nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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15 dakikalık yağmur
su baskınlarına

neden oldu
Ticaret ve Sanayi Odası’nda 

yenilenme devam ediyor
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası 

Akreditasyon Sistemi’ne geçmek için çalışma başlattı. 
Oda daha önce de ISO 9001 belgesini aldı.

Bursa'da, 15 
dakikalık yağmur, 
çok sayıda ev ve 
işyerinin su bas
masına neden oldu. 
Şehrin doğu tarafın
da etkili olan yağ
mur nedeniyle bir 
çok ev ve işyerini 
su bastı.
Vatandaşlar itfaiyeyi 
aradı, itfaiye ekipleri 
su baskınlarına 
yetişmekte güçlük 
çekti. Bazı kişiler 
kendi imkanlarıyla 
bodrum kattaki suyu 
bidonlarla çıkardılar. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Yıldı 
rım ilçesinde dün 
öğleden sonra 
15 dakika boyunca 
etkili sağanak 
yağış görüldü.

Tıkanan rögarlar 
su baskınlarına

davetiye
Bursa'da tıkanan rö 
garların temizlenme 
mesi faciaya daveti 
ye çıkarıyor.
Meteorolojinin 
sağanak yağmurla 
rın ardından su 
baskınları beklendiği 
yönünde ikaz larına 
rağmen, Bursa'da 
birçok noktada tıka 
nan yağmur suyu 
menfezleri temizlen
meyi bekliyor.
Bilhassa her yağmur 
sonrası su baskın
larına maruz kalan 
Ankara asfaltının 
altında kalan çukur 
semtlerde yaşayan 
vatandaşlar, 
geçtiğimiz yıllarda 
trilyonlarca lira har
canarak inşa edilen 
yağmur suyu gider
lerinin bakım ve 
temizliğinin periyo
dik olarak yapıl-

Yağmur sonrası 
Esenevler, Yiğitler, 
Şirinevler mahal
lelerinde çok sayıda 
ev ve işyerini su 
bastı. Vatandaşlar 
durumu itfaiyeye 
bildirdi, itfaiye ekip
leri yetersiz kalınca 
*155 Polis İmdat 
Hattı'm arayan 
vatandaşlar, su 
tahliyesini kendi 
imkanlarıyla yaptı. 
Yağmurun sadece 
15 dakikada 
etkili olması 
şehrin doğusunda 
hayatı olumsuz 
etkiledi. Meteoroloji 
Bölge Müdürlüğü 
yetkilileri metre 
kareye 1 kilogram 
yağış düştüğünü 
açıkladı.

çıkarıyor
masını istiyor. Eski 
Gemlik Yolu, Demir 
yolu Caddesi ve 
Selamet Mahallesi'n 
deki rögarların yağ
mur suları ve rüz
garın sürüklediği 
pisliklerle tıkandığını 
belirten vatandaşlar, 
"Yurdun birçok 
yerinde sel suları 
tahribata sebep 
oluyor. Samsun ve 
Yozgat'ın ardından 
Kocaeli'nde yarım 
saat içinde her 
taraf sular altında 
kaldı. Bursa ve 
çevresinde de 
yağmur bekleniyor. 
Defalarca BUSKl'yi 
aramamıza 
rağmen rögarlar 
temizlenmedi.
Ev ve iş yerlerimizi 
su basmasından 
korkuyoruz" 
diye dert yandı.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ISO 
9001 Kayıt Yönetim 
Belgesi aldıktan 
sonra şimdi de 
"Uluslararası 
Akreditasyon 
Belgesi" almak için 
çalışma başlattı. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, iş haya 
tının gelişmesini ve 
büyümesini sağla
mak, yerel ve ulusal 
düzeyde en yüksek 
temsil ile hizmetin 
kalitesini arttırmak, 
üyelere ile iletişim 
ağını geliştirmek, 
ödâ İçi personelin 
performansını arttır
mak için İngiltere 
Odalar Birliği’nin 
uyguladığı Akreditas 
yon Sistemine katıl

r«W ■ Kimin illi dbIbeieb ye IşyebiebI 
yyjl MBUL DMŞİMİ ve DEGEHIEME HIZIEIIEII VEV 
baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytaslnsaat.com

SIFIR.DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
. Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
dajre ve 4+1 dublex daire seçenekleri 
v Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri___________

www.baytasinsaat.com
Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

mak ve Akredite Oda 
olmak için girişim 
başlattıklarını 
söyledi.
Kemal Akıt, Akredi 
tasyon Oda olmak 
için gerekli belgeleri 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’ne 
gönderdiklerini 
belirterek, açıkla
masını şöyle 
sürdürdü:

“-Bundan sonraki 
aşamada sürekli 
büyümeyi ve geliş 
meyi amaçlamak
tayız. Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası her 
geçen gün büyümek
te ve kalitesini sürekli 
olarak iyileştirmekte
dir. Akreditasyon 
Sistemi’ne dâhil 
olduktan sonra 
yapılacak denetim

İKİNCİ EL DAİRELEA
SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 

Doktor muayenehanesine uyguh, Çok merkeii, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmanında, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2
S SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz mantaralı, Otoparklı, Site içirlde, 3+1,130 m2 
Z SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde. 3+1,110 m2
Z KİRALIK Daire, Gemlik Bâytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyün parklı, 3+1,150 m2 
Z KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Bâytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz mahzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
Z KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'hde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2'

lerde eksik ve aksak 
hizmetler belirtene 
cek, Uluslararası plat
formda uygulanan 
yöntemler izlenerek . 
bu aksaklıklar 
giderilecektir.’’ 
SÜREKLİ BÜYÜME 
Gemlik Ticâret ve 
Sanayi Odası Başka 
m Kemal Akıt, 
Oda olarak üye metih 
nuniyetini esas aldık
larını, bu sistemle 
üyelerih gerek ticari 
gerekse ekonomik 
yapıları, karşılıklı 
denetim ve Oda İçi 
hizmetlerde çok daha 
başarılı olacağını 
söyledi.
Akıt, “Akreditasyon 
kapsamındâ Odâmız, 
ticâri bilgi, beceti ve 
kabiliyeti arttırmak 
için üyelerimiz için dt 
çeşitli branşlarda 
eğitim çalışmaları 
başlâtacağiz.” dedi.

http://www.baytaslnsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Dörtyol Kavşağı’ndaki Petrol Ofisi İstasyonu’nun 
bürosuna giren hırsızlar kasayı boşalttılar 

Akcan Petrol soyuldu 
Pazar gecesi istasyonun yazıhanesinin bulunduğu kata arkadan giren 
hırsızlar, nakliyat bürosunun kapısını kırıp iç pencereden ana büroya 

geçtiler. Kasayı önce matkapla deldiler, sonra kilidi kırıp içini 
boşalttılar. Hırsızlar, kasadan milyarlarca lira nakit para, istasyon 

sahibinin oğluna ait takılar ve çok sayıda çekleri alıp kaçtılar.

Kadri GÜLER

YazıYORUM

Gemlik’te son 
ylllanrTen büyük 
kasa soygunu 
gerçekleşti.
Dörtyol Kavşağı’nda 
bulunan Akcan 
Petrol’a ait ana 
khsa kimliği belirsiz 
hırsızlar tarafından 
doyuldu.
Kasadan milyarlarca 
nakit para ile 
İstasyon sahibi 
Alaattin Akcan’ın 
oğluna ait takılar 
ile kullanılmamış 
Çekler ve çok 
dayıda senet ve 
müşteri çeklerini 
alan soyguncular, 
işlerini bitirdikten 
donra geldikleri 
yoldan kaçtılar. 
İLK TEMİZLİKÇİ 
KADIN GÖRDÜ 
Dün sabah işyerine 
ğelen temizlikçi 
kadın istasyon 
girişindeki 
görevlilerden 
büroların anahtarını 
alarak temizlik 
yapmak için 
üst kata çıktı.
Büroda kasayı yerde 
gören temizlikçi 
kadın dikkatlice 
baktığında kasanın 
delinmiş olduğunu 

I 'fark edince durumu 
* işyeri sahibinin oğlu 

UğurAkcan’a 
1‘telefon la bildirdi.

Soygun emniyet 
I güçlerine ve Cum" 
I '^ur'yet Savcılığı’na 

da bildirildi.
Olay yerine hırsızlık 

bürosu ekipleri ile 
olay yeri inceleme 
uzmanları gelerek 
parmak izi 
araştırması yaptı. 
İstasyonun giriş 
katında ve üst kata 
çıkan merdivenlerde 
kamera sistemi 
bulunması nedeniyle 
Soyguncuların 
üst kata deniz 
tarafından 
girdikleri belirlendi., ? 
Uzmanlar soygunun 
profesyonel kişiler 
tarafından 
gerçekleştirilmiş 
olabileceğini 
belirtirlerken, 
işyerinde gece 
nöbetçi bulunan 
iki pompacı ile 
market görevlisini 
dün sorguya aldı. 
Olayla ilgili olarak 
Cumhuriyet Başsavcı 
Yardımcısı da 
olay yerine gelerek 
incelemeye katıldı. 
İşyerinde delil 
olabilecek tüm 
bulgular polisçe 
belirlendi.
Olayın şokunu 
üzerinden atamayan 
İstasyon sahibi 
Alaattin ve oğlu 
Uğur Akcan, 
soygunu işyerini 
bilen ve daha önce 
incelemeler yapan 
kişilerin yapmış 
olabileceğini 
söyledi.
Akcan, soyguncuların 

*■ istasyonun arka * 
tarafında bulunan 
tuvaletlerin duvarına 
tırmandıktan sonra

büroların bulunduğu 
kata çıktıklarını, 
önce nakliyat şirke
tine ait büronun 
kapısını kırıp içeriye 
girdiklerini söyledi. 
Nakliyat bürosunun 
içindeki iç pencere
den istasyona ait ana 
büroya geçen hırsız 
lar, burada bulunan 
çelik kasanın altına 
büronun ortasındaki 
halıyı ve bir çantayı 
koyduktan sonra 
ince bir matkapla 
kilidi kırıp, 
çevresini * 
parçalayarak kasayı 
açtığını söyledi. 
Alaattin Akcan,

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

H ozcanvural1933@hotmail.com 

www.milliyet/blog/özcan vural

Atatürk .....
Gençliğinde kot pantolon giyememiş.
Sevgilisinin elinden tutup hasılat rekor

ları kiran bir sinema filmine gidememiş...
Padişah ona Trablusgarp Cephesi'nde 

görev verdiğinde, lüks uçak şirketinih, 
first class koltuğunda viskisini yudumla
yarak görev yerine gidememiş...

Halkına bağımsızlık fikrini anlatabilmek 
için kortej eşliğinde Mercedes'lerle geze- 
memiş Anadolu'yu...

Kurtuluş hareketini başlatmak için 19 
Mayıs'ta Samsun'a ayak basan ayağında 
spor ayakkabısı ya da kovboy çizmesi 
yoktpuş...

Kazandığı her savaştan sonra savaş 
sahasına fırlayıp moral veren mini etekli 
ponpon kızlar da yokmuş...

Tarih kitaplarına bakılırsa, Yunanlıları 
İzmir'den denize döktükten sonra timsah 
yürüyüşü de yapmamışlar...

Ülkesinde yapacağı devrimieri, unut
mamak için not alacağı bir cep bilgisayarı 
olmadığı gibi, kendisine suikast girişi
minde bulunacakları da cep telefonundan 
öğrenememiş!

Atatürk için üzülüyorum. Dağ gibi 
adam, bir radyo programına faks çekeme
den, İsmet Pasa için Safiye Ayla'dan bir 
istek parçası isteyemeden gitti..

Lozan Zaferi'nden sonra veya 
Cumhuriyetin ilanından sonra arabaya 
atlayıp şabahlara kadar korna çalıp, elinde 
bayraklarla sokaklarda tur atamadı.

Evinin balkonuna çıkıp, bir şarjör mer
miyi havaya sıkamadı.

Atatürk'e acıyorum... Sen kalk, dört 
kadınla evlenebileceğin bir dönemde 
dünyaya gel, sonra değerini bilmeyip tek 
kadınla evlilik sistemini getir. Aaaah ah...

Çılgın diskolara gitmek, sabahlara 
kadar içip, içip rock yapmak, babasının 
mersedesini alıp söyle bir Emirgan turu 
çekmek dururken...

Bunları yapmadı Atatürk...
Keyif çatmadı...
Tüm hayatini ülkesinin kurtuluşuna ve 

uygarlaşmasına harcadı...
İSTE ONUN İÇİN BÜYÜK ADAMDI 

ATATÜRK HER FIRSAT ELİNDE VARDI.
O İSE SADECE BU MİLLETİN BAĞIM 

SİZLİĞİNİ İSTEDİ.

kasada çalıştığı 
bankalara ait kullanıl
mamış boş çekler, 
cumartesi ve pazar 
günkü kasa hasılatı, 
müşteri çekleri, 
kapanmış bankalara 
ait çekler ve çok 
sayıda senetle resmi 
evrağın tümünün 
soyguncular 
tarafından 
götürüldüğünü 
söyledi.
Hırsızların nakliyat 
bürosunda bulunan 
kasaya dokunmadık
ları belirlendi. * 
Olayla ilgili olarak 
geniş soruşturma 
başlatıldı.

KfiŞCDİ B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
Vİ SAATTE 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

'GemlikKörfez'internette ww.plikWezgazetesi,wm

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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95 ülkeden gelen 300 
öğrenci Bursa’da buluştu

Okul kayıtları sürüyor

95farkh ülkeden 
300 üniversite 
öğrencisi, Türkiye 
İktisadi Ve 
Ticari İlimler 
Talebeleri 'Staj 
Komitesi ‘.
(AlESEÇKin, 
ikinci eh büyük 
■kongremi ’Yoıı

Can* â katılmak için 
Bursa'ya geldi.

. Kongre etkinlikleri 
kapsamında 
Uludağ'da.
buluşan 300 genç, 
kapanış töreninde 
Bursa’da Mehter 
Konseri ve Sema 
Gösterisinle ■ 

büyülendi. 
' AIE’SEC
Bursa Şubesi'nin ' 
95 farklı ülkeden . 
300 üniversite 
öğrencisine ey 
sahipliği yaptığı 
'You Can* kongresi 

. renkli gösterilerle 
sona erdi.

İlk ve ortaöğretimde 
elektronik ortamda 
gerçekleştirilen okul 
kayıtları sürüyor, 
"e-kayıt" uygulaması 
için velilerin okul 
idaresine başvur
maları gerekiyor.

Son Gün Cuma
Sınavsız öğrenci 
alan ortaöğretim 
kuramlarının 9'uncu
sınıflarına aday 
kayıtları sürüyor/., .
Büyükşehir ‘ 
statüsündeki 
16 ilde elektronik 
ortamda 
gerçekleştirilen/ 
ortaöğretim kayıt
larında bölge ve 
ikamet adresi 
esas alınıyor. 
Meslek'liseleri'; 
kayıtlarında ise 
bölge sınırlaması 
olmaksızın 10 okul 
tercihi yapılıyor.
Ortaöğretimde -
cuma günü sona • velilerden, kayıt 
erecek on kayıtlar başvurusunu
için velilerin _ j7 Eylül'den önce
öğrencinin diploma yapıları ve
fotokopisi ve nüfus öğrencinin kimlik
cüzdanı He ilgili numarasının
okula başvurması bulunduğu nüfus

gerekiyor.
Kesin kayıtlar ise 
okul müdürlüklerince 
6-14 Eylül arasında 
yapılacak,
İlköğretimde 
e-kayıt Dönemi
İlköğretimde geçen 
yıl 5 ilde başlatılan .

. e-kayıt uygulaması. 
da tüm illeri, 
kapsayacak şekilde 
genişletildi. 
Kayıtlar için ikamet 
edilen bölge sınırları Kardeşlerin
içindeki okullar 
tercih edilebiliyor. '. 

cüzdanı ile bir 
fotoğrafını yaniarın- 

ı da bulundurmaları 
isteniyor.
Şehit ve muharip 
gazi, çocuklarının 
yeni ve naklen 
kayıtları ikamet 
adreslerine 
bakılmaksızın 
istedikleri

. ilköğretim ve 
ortaöğretim 
okuluna yapılıyor.

aynı okulda 
birleştirilmesi 
ve anne-babanın 
işyerinin 
bulunduğu alanın 
dahil olduğu okula 
kayıt yaptırma 
talepleri de 
değerlendiriliyor.

DUYURU ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
İ? ( GEMLİK ' 

TİCARET BORSASI'NA 
AİTGÜRLE İS MERKEZİ 
s'v>KAT:J.
106-107 VE 113 NOLU 
BÜROLAR KİRALIKTIR 
TEL: 513 46 00 

51343 73

B SINIFI EHLİYETİ OLAN 
BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR 

ZEKİ KAPTAN LTD.ŞTİ, 
GSM: (0.532) 275 88 07

DAMPERLİ KAMYON 
ŞOFÖRÜ ARANIYOR 

ZEKİ KAPTAN LTD.ŞTİ. 
GSM: (0.532) 275 88 07 

^GemlikKörfeiz’internett^ 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE ÖLÜN 

OKUYUN OKUTUNGemlik Körfez

KOŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset ıstikıa1
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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I Tamer Sivri, Zihinsel Özürlüler 
Federasyonu yönetimine yeniden seçildi
Ankara’da yapılan 11. genel kurul toplantısında Tamer Sivri Yönetim 
Kurulu üyeliğine Zeki Zeybekçi ise Denetleme Kurulu üyesi seçildi

Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmail.com

demlik Özürlüler 
Okulu Müdürü 
Tamer Sivri ve Kurs 
Kurucusu Zeki 
Zeybekçi Ankara da 
yapılan Zihinsel 
özürlüler Federasyo 
nu Genel Kurulunda 
yönetim ve denetleme 
kurulu görevlerine 
seçildiler.
25 Ağustos günü 
yapılan 11 Genel kurul 
toplantısına Gemlik 
delegesi olarak 
katılan Tamer Sivri, 

Sulama Göletleri kurudu
lürsa'nın Yenişehir 
Çesinde sulama 
löletleri kurumaya 
üz tuttu.
lürcun, Kavaklı, 
Jrhaniye ve Akbıyık 
Öylerinde bulunan 
ulama göletlerini 
isleyen dereler 
liün yıllardan 
önra kuruyunca, 
löletlerde kuruma 
ehlikesi baş

Kavaklı göletini 
besleyen Doğan ve 
Etcek derelerinin çok 
uiun yıllardan bu 
/ana hiç kurumadı 
ğını belirten köylüler, 
"Ancak bu yıl bu dere 
letin ikisi de kurudu. 
Şü anda göletimizin 
suyu yarıdan çok 
afaldı. Biz bunu fark 
ettiğimiz için bu yıl

Bakım için çalan sirenler 
paniğe neden oldu

Bursa Sivil Savunma 
Müdürlüğü'ne bağlı 
olarak şehrin değişik 
yerlerinde faaliyette 
olan sirenlerin, bakım 
ve kontrol için çaldı 
rılması sırasında 
şehirde büyük bir 
panik yaşandı. 
Vatandaşlar çalan 
sirenlerin ne ikazı 
olduğu öğrenmek 
için polis imdat, 
valilik santrali ve 
haber kuruluşlarını 
atadılar. Bazı 
vatandaşlar 
Japonya'da 

seçimlerde Federas 
yon Yönetim Kurulu 
üyeliğine yeniden 
seçilirken, denetleme 
kurulu üyeliğine de 
Zeki Zeybekçi seçildi. 
Tamer Sivri, Gemlik 
olarak zihinsel özürlü
lerin her türlü soru
nun yönetim kurulu 
üyesi olarak Fede 
rasyona taşıyarak 
sorunların çözümüne 
katkı sağlamaya 
devam edeceklerini 
söyledi.

fazla ekim yapama 
dik. Eğer sonbahar 
ve kış aylarında 
beklenen yağış 
gerçekleşmez ve 
derelerimiz tekrar 
akmazsa önümüzdeki 
yıl gölette hiç su 
kalmayacak. Bu da 
bizim için büyük bir 
tehlike" dediler 
Bu arada Kavaklı, 

depremi 30 saniye 
önceden haber 
veren sistem 
çerçevesinde 
herhangi bir deprem 
ikazı olduğunu 
düşünüp binaları 
boşaltırken, 
bazıları da 
Yunanistan'daki 
orman yangınlarında 
yaşanan çok sayıda 
can kaybı sebebiyle 
pencerelere 
çıkıp herhangi 
bir yangın tehlikesi 
olup olmadığını 
kontrol etti.

Güne Bakış

Orhaniye ve Akbıyık 
köylerinde bulunan 
sulama göletlerinin 
sularının da yarıdan 
fazla azaldığı ve 
yağış olmaması duru
munda bu göletlerin 
de önümüzdeki yıl 
ihtiyaca cevap ver
meyeceği bildirildi.
Yetkililer, suyu verim
li kullanmanın tek

Haber kuruluşlarını 
arayan vatandaşlar, 
sirenlerin bakım 
amaçlı çaldırıldığının 
belirtilmesi ile rahat 
nefes aldılar.
Aynı şekilde 155 
Polis İmdat telefo
nunun da hatlarına 
onlarca sayıda 
"Bir durum mu var, 
kaçalım mı" diye 
soran çağrılar ulaştı. 
Vatandaşlar, bu tip 
deneme çalışması 
yapılmadan önce 
kamuoyuna bilgi 
verilmesini istediler. 

yolunun damlama 
yöntemi olduğunu 
belirterek, "Damlama 
yoluyla daha az su 
sarf edilerek daha 
çök yer sulanır.
Meyilli arazilerde 
erezyona sebebiyet 
vermeden sulama 
yapılabilir. Bütün 
arazi sulanmadığı 
için bitkilerin ve 
ağaçların aralarında 
ot çıkmaz. Otlarla 
yapılan ilaçlı ve 
mekanik mücadele 
maliyeti azalır. 
Her yer sulanmadığı 
için her sulamadan 
sonra kaymak 
tabakasını kırmak 
için sürüm 
yapılmaz, bu da 
işçilik ve mazot 
tasarrufu demektir" 
diye konuştu.

Sezer’in hakkını Sezer’e..
Ahmet Necdet Sezer, 9. Cumhurbaşkanı 

Süleyman Demirel’in görevine tamamla
masından sonra mecliste tüm partilerin 
mutabakatı ile bu göreve seçilen bir hukuk 
adamıdır.

Hukuk adamı olduğu kadar Atatürk 
devrim ve ilkelerine bağlı bir kişidir.

Buna 7 yıllık görev süresinde tanık olduk.
Aldığı tüm kararlarda öncelikle Cumhuri 

yetin temel ilkelerine, Anayasa’ya, Atatürk 
devrimlerine karşı olan hiçbir kararı onayla
madı.

O nedenle AKP iktidarı ile yıldızları hiç 
barışmadı.

AKP iktidarının partizanca atamalarını 
kabul etmedi geri gönderdi.

Anayasaya aykırı yasaları ve karama 
meleri pnaylamayıp geri gönderdi.

Belki Cumhuriyet tarihimizde 10. 
Cumhurbaşkanı döneminde Köşk’ten dönen 
yasa ve kararname hiç bir dönemde geri 
dönmemiştir.

Bu durum hükümet ile devletin başındaki 
makam ile sürekli çatışmayı getirdi.

AKP’liler Cumhurbaşkanından dönen on 
larca yasayı yeniden meclise getirerek ya 
salaşmasını sağladı.

Sezer, Devletin başındaki son Atatürkçü 
Cumhurbaşkanı mı olacak?

Bugün yapılacak seçimlerle AKP’nin 
adayı Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı se 
çilecek.

Bu bir değişimdir.
Devletin başında zihniyet değişimi..
Cumhuriyet kurucusunun oturduğu 

koltuğa, onun ilkelerini bugüne hiç bir za 
man benimsememiş bir kişi oturacak.

Cumhurbaşkanının seçiminden sonra 
yapılacak Anayasa değişiklikleriyle Türkiye 
yeni bir döneme girecek.

Bu dönemin nasıl geçeceğini kestirmek 
olası gibi görülüyor.

Bizler Atatürk ilke ve devrimleriyle 
büyüdük. O ilkelere sahip çıktık daha da 
çıkıyoruz, çıkacağız.

İşte sorun burada.
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Sezer bana 

göre kişilikli, makamının hakkını veren bir 
kişiydi. Sezer’in hakkını Sezer’e sivil 
yaşamında halk verecek.

Güle güle Sezer..

ELEMAN ARANIYOR

Sivil Savunma 
Müdürlüğü yetkilileri, 
periyodik bakım 
çerçevesinde siren 
sisteminin faal olup 
olmadığını kontrol 
için kısa süreli 2 
dakikalık denemenin 
yapıldığını bildirdiler. 
Sirenler şehrin 
her tarafından 
rahatlıkla duyulurken, 
son günlerde 
kamuoyunda 
çok fazla sayıda 
felaket haberinin yer 
alması vatandaşları 
panikletti.

Gemlik Fabrikamızda 
çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 
Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç 
bayan eleman aranıyor 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
Tel : 513 47 39 

Gemlik yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km.

Gemlik / BURSA

mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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içimizden Biri
Sinema Sanatçısı

Mahmut Cevher
Hazırlayan : Yelda BAYKIZ

Türk sinemasının 
yetiştirdiği en önemli 
karakterlerinden olan 
Mahmut Cevher ile 
sinema ve sanat 
hakkında sizler 
değerli okuyucu
larımız için 
dopdolu bir 
röportaj gerçek
leştirdik.
Yelda BAYKIZ: 
Sayın Cevher, 
sorularıma sanat 
dünyasında yıllardır 
süregelen alaylı - 
okullu tartışmasına 
olan yaklaşımınızı 
öğrenerek 
başlamak istiyorum. 
Mahmut CEVHER: 
Okullu -alaylı 
arasında fark vardır. 
En basiti dublaj 
tekniğidir. Bu olayı 
okullu çok iyi 
başarır. Avantaj 
olarak da bu 
sahneye yansıyor. 
Sonra vücut dilini 
çok iyi kullanıyorlar. 
Alaylı sadece sinema 
sahnesi olarak dar 
bakıyor olaya. 
Okullu ise çok 
geniş perspektiften 
bakıyor. Bende 
okullu olunmasından 
yanayım.
Yelda BAYKIZ: 
Sanat için cevherin 
değeri sizce bu işin

Krizin kitabı yazıldı
Kitapta, Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri anlatılıyor.
İki gazeteci, ortaklaşa 
kaleme aldıkları 
"Krizin Sözlü Tarihi" 
adlı kitapla, 
Türkiye'de Kasım 
2000 ve Şubat 
2001'de yaşanan 
ekonomik krizler ve 
perde arkasında 
yaşanan gelişmeleri 
gözler önüne serdi. 
Gâzeteci Hatice 
Aydoğdu ve Nurhan 
Yönezer tarafından 

hangi boyutunda? 
Mahmut CEVHER: 
İnsanda bu iş için 
doğal yetenek 
olacak. O olmadan 
hiçbir şey yapa
mazsınız. Daha 
sonra sosyal ve 
kültürel olarak 
kendiniz bu cevheri 
besleyeceksiniz. 
Doğarken olacak 
insanda sanat 
yeteneği.
Yelda BAYKIZ: 
Bizim sinema 
kültürümüzde 
iyi karakteri ve 
kötü karakteri hep 
aynı kişiler oynar. 
Sizce bu karakter 
oyunculuğunu 
kısıtlamıyor mu? 
Mahmut CEVHER: 
Bazı roller kişilere 
kimlik gibi yapışır. 
Örneğin Aliye 
Rona, Erol Taş, 
Ayhan Işık.
En kötü ya da 
iyi olmak 
zorundasınız. 
Bu işin bir parçası. 
Bu tür kişiler gibi 
06 Dl’r Udl'ld cîSl'd’ 
sanatçı gelmez. 
En iyi şekilde 
o rolü aktardıkları 
için bu yönde 
seçim oluyordu 
o zamanlar.
Yelda BAYKIZ: 

yazılan kitap, 
19 Şubat 2001 tari
hinde Milli Güvenlik 
Kurulu (MGK) 
toplantısının başında 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer ile dönemin 
başbakanı Bülent 
Ecevit arasında 
Devlet Denetleme 
Kurulunun (DDK) 
anayasal görevleri 
konusunda çıkan

Sanat dünyasında 
vefadan söz 
edebilir miyiz? 
Mahmut CEVHER: 
Tüketim toplumunda 
her şey ticarete 
dökülmüş. Vefa, 
dostluk yok. 
Kimin kime o an 
ihtiyacı varsa onunla 
ilişki kuruluyor. 
İş bittiğinde ise 
kimse kimseyi 
tanımıyor.
Yelda BAYKIZ: 
Bir Gemlikli olarak 
Gemlik panoraması 
ile ilgili ne 
düşünüyorsunuz? 
Mahmut CEVHER; 
Her geçen gün daha 
fazla betonlaşıyor. 
ilçemizde sosyal 
anlamda hiçbir 
faaliyet yok. 
Ben Armutlu'da 
otuyorum ama 
sık sık Gemlik'e 
uğruyorum. 
Anfitiyatro olması 
gerekir Gemlik'e. 
Böylece çeşitli 
etkinlikleri burada 
düzenleme olanağı 
sağlanmış olur.

tartışmada kamuoyu
na "Anayasa Kitabı 
Atıldı" şeklinde yan
sıyan ve Ecevit'in 
toplantıyı terk ederek, 
yaşananları basınla 
paylaşması 
üzerine ekonomide 
yaşanan krizin anlatıl
masıyla başlıyor. 
463 sayfadan oluşan 
kitabın ilk 38 say- ** 
fasında krizin gerçek 
nedeninin "anayasa 

Yelda BAYKIZ: 
Sinemada ekonomik 
tatmin mümkün mü? 
Mahmut CEVHER: 
Sinemada para 
pek mümkün değil. 
İnsanlar sürekli 
aybaşını düşünüyor. 
Ancak TV sineması 
ve dizi olayında 
biraz ekonomik 
olarak sanatçılar 
rahatladı.
Fakat bu da 
birinci ve ikinci 
rollerde oynayanlar 
için geçerli. Yoksa 
kamera arkası ve 
figürasyon yine 
maddi açıdan 
tatmin olamıyor 
Yelda BAYKIZ: 
Sayın Cevher, 
son yıllarda sinema 
alanında devletin bir 
mali yardımı söz 
konusu. Ancak 
belirli bir geri 
dönüşümü var. 
Neler söyleye
ceksiniz?
Mahmut CEVHER: 
Devlet, 300 -400 
milyar lira yardım 
yapıyor. Ancak, 

kitapçığının atılması 
değil, 1 Temmuz 
1998'de Uluslararası 
Para Fonu (IMF) 
ile yapılan, kredi 
yerine uluslararası 
piyasalardan dış borç 
almayı hedefleyen 
18 aylık "Yakın İzleme 
Programı" olduğu 
belirtilerek, bu tarih 
ten itibaren ekono
mide yaşanan 
gelişmeler sade, akıcı 

film belirli bir izlenme 
oranını yakalayıp, 
kendini kurtardığında 
bu parayı geri alıyor. 
Yani devletin ele 
avuca sığan bir 
yardımı yok.
Yelda BAYKIZ: 
Peki yeni nesilde 
beğendiğiniz, 
sanatçılar var mı? 
Mahmut CEVHER: 
Timuçin Esen, 
Kenan Imirzalıoğlu ve 

, kızımı sayabiliriz.
Yelda BAYKIZ: 
Sîzinde belirttiğiniz 
gibi sanatçı sayısı 
bir elin parmağını 
geçmiyor.
Acaba biz sanatçı 
yetiştirmede belirli 
bir kısır döngü 
mü yaşıyoruz?
Mahmut CEVHER: 
Bizde destek yok. 
Yani herhangi bir 
sanatçının yerini 
dolduracak ya da 
yolunu idame 
ettirecek kişileri 
yetiştiremiyoruz. 
Bu futbol oyunu 
değil ki bir mevki 
boşaldığında arkadan 

ekonomi bilgisi olma 
yanların bile rahatlık
la anlayabileceği bir 
üslupta anlatılıyor. 
Kitabın daha sonraki 
sayfalarında ise başta 
dönemin başbakanı 
Bülent Ecevit ve 

gelenler bu mevkii 
beslesin?
Yelda BAYKIZ: 
Oyunculuğun 
temelinde yatan 
olgulardan bir 
tanesi de dublaj 
konusu desek yanlış 
olmaz değil mi?
Mahmut CEVHER: 
Kesinlikle doğru. 
Oyuncu kendi 
seslendirmesini 
yapması gerekir. 
Bizde hâlâ sessiz 
çekim yapılıyor. 
Benim karakterlerimi 
de hep başkaları 
seslendirdi. Bu 
benim en büyük 
eksikliğim.
"Atmosfer Sesi" 
derim ben hep.
Biz de ne yazık ki 
bu teknik tam 
anlamıyla kul
lanılamıyor. Çünkü 
maliyet çok yüksek. 
Bakın sorun bu 
tekniği 50 sanatçıya, 
içlerinden ikisi 
ancak buna 
cevap verir.
Yelda BAYKIZ: 
Son Olarak eklemek 
istediğiniz 
bir şey var mı?
Mahmut CEVHER: 
Sinema işini 
yapacak kişide 
Sağduyu 
Olması gerekir. 
Bu işi sevmek 
çok Önemli. 
Hissetmek demek 
bu işi başarmahın 
en önemli yoludur. 
Yelda BAYKIZ: 
Mahmut Bey, 
beni kırrtıayıp 
değerli zamanınızı 
ayırdığınız 
için sonsuz 
teşekkürler.
Mahmut CEVHER: 
Ben de size çok 
teşekkür ederim.

Ekonomiden 
Sorumlu Devlet 
Bakanı Hikmet 
Uluğbay olmak üzere 
krizde görev yapan 
üst düzey bürokrat
larla yapılan röporta
jlar yer alıyor.
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Gül, bugün Cumhurbaşkanı seçilecek
11. Cumhurbaşkanı’nı belirlemek için bugün TBMM’de üçüncü tur oylama yapılacak
Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
11. Cumhurbaşkanı’nı 
belirlemek için 
bugün üçüncü 
tur oylama yapılacak. 
Yeni Cumhurbaş 
kanı'nı belirlemek için 
geçen hafta yapılan 
iki tur oylamada 
adaylardan hiçbiri 
seçilebilmek için 
gerekli 367 oya ulaşa
mamıştı.
AKP Kayseri 
Milletvekili, Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül, birinci turda 
341, ikinci turda 
337, MHP Kayseri 
Milletvekili Sabahattin

Çakmakoğlu 
birinci turda 70, 
ikinci turda 71, 
DSP Eskişehir 
Milletvekili Tayfun 
İçli de birinci turda 
13, ikinci turda 
14 oy almıştı.
Meclis Genel Kurulu 
üçüncü tur için 
bugün saat 15.00'te 
toplanacak.
367 Milletvekilinin 
Genel Kurul 
salonunda hazır 
bulunduğunun 
belirlenmesinin 
ardından gizli 
oylamaya geçilecek. 
Üç adaydan birinin 
cumhurbaşkanı 
seçilebilmesi için

bu turda alması 
gereken oy 276... 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi'nin 
milletvekili 
sayısının 341 
olduğu düşünülürse, 
Abdullah Gül'ün 
yarınki oylamada 
cumhurbaşkanı 
seçilmesi 
bekleniyor.
Yeni Cumhurbaşkanı 
18.00'de
Yemin Edecek 
Yeni Cumhurbaş 
kanı'nın yemin töreni 
ile ilgili program da 
belirlendi.
Bugünkü oylamadan 
sonuç alınması 
durumunda yeni

Cumhurbaşkanı 
saat 17.45'te 
Meclis'e gelecek. 
En yaşlı Meclis 
Başkanvekili 
Eyüp Cenap 
Gülpınar 
tarafından törenle 
karşılanacak olan 
11. Cumhurbaşkanı, 
saat 18.00'de 
Genel Kurul'da 
yemin edecek. 
İstiklal Marşı'nın 
ardından 
milletvekillerine de 
hitap edecek olan 
11. Cumhurbaşkanı, 
daha sonra 
Anıtkabir'i 
ziyaret edecek. 
Anıtkabir'in

ardından
Çankaya
Köşkü'ne çıkacak 
olan yeni 
Cumhurbaşkanı,

görevi 10'ncu 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Nöcdet 
Sezer'den 
devralacak.

Sezer, 
Meclis’e 
veda 
etti

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, TBMM 
Başkanı Koksal 
Toptan'a veda 
ziyaretinde 
bulundu.
Sezer, Meclise 
Çankaya 
kapısından 
girişinde, 
Toptan 
tarafından ve

askeri törenle 
karşılandı.
Tören kıtasını 
selamlayan 
Sezer ile 
Toptan'ın 
başbaşa görüşme
si, 20 dakika 
sürdü.
Ziyaretin 
ardından askeri 
törenle uğurlanan : 
Sezer, tören

kıtasına 
'Allaha 
ısmarladık" 
diyerek . '
Meclisten ayrıldı. 
Toptan, 
SeZer'e, 
Yıldız 
Porselenden 
el yapımı 
porŞeldn bir 
tabak hediye 
etti

V

IÜVailInnf ulukaya dogalgazisi san.
rcM.h ' HÜSEYİN ULUKAYA -CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI
GEMLİK ana bayii —.  .

►DOGALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA
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►SPLİT KLİMALAR 

► DOGALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJE

Merkez : Orhangazi Cad. No: 7/E Gemlik / BURSA 
TEL: 0.224 513 41 88 

Şube: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel : (0.224) 513 38 26 Fax: 513 49 93 
ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com
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Liderlerden Zafer Bayramı mesajı
Liderler, 30 Ağustos 
Zaferl'nirt 85'incl 
yıldönümü 
nedeniyle birer 
mesaj yayımladı. 
ŞEİER 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Bezâr, 
30 Ağustos Zafe 
ri’nln, taıh bağımsız, 
ulusal eğemenliğe 
dayanan, laik ve 
demokratik yeni Türk 
Devleti'nin kurul
masının yolunu 
açtığını Söyledi. 
Sezer, Zâfer Haftası 
dolayısıyla yayım
ladığı mesajında, 
tarih boyunca bağım
sızlık ve özgürlüğün
den ödün vermeyeh 
Türk Ulusu’nuh) 
ordusuyla kenetle 
nerek büyük başa 
rılâra imta attığım

i vurguladı. Şanlı tari
hin en önemli kilo
metre taklarından 
olan 30 Ağustos 
Zaferime 26 Ağustos 
1922'deki Büyük 
Taarruz ve Başkorriu 
tan Meydan SaVaşı 
sonucurida ulaşıl

dığını belirten Cum 
hurbaskanı, "Bu gü 
zel topraklar üzerin 
de özgür ve bağımsız 
yaşamamızı sağlayan 
zaferleri kazanan baş 
ta büVük komutan ve 
üstün devlet adamı 
Atatürk ve O'nun si 
lah arkadaşları olmak 
üzere tüm şehitleri 
rhizi ve gazilerimizi 
saygı ve şükranla 
anıydrum" dedi.
TOPTAN
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Kök 
sal Tobtan ise mesa 
jında, "Büyük Zafer" 
le birlikte Cumhuri 
yet'irl kuruluşunun

temelleri atılarak, 
milletin Önünde 
yepyeni ufuklar 
açıldığını belirtti. 
Toktan, "Böylece 
Büyük önder 
Mustâfa Kemal 
Atatürk'ün Samsun'a 
ayak basmasıyla 
ilk adımı atılan
Milli Mücade emiz 
zaferle taç- 
landırılmıştlr" dedi. 
ERDOĞAN 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan da, 
mesajında, destansı 
zaferlerin Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
temelini oluştur
duğunu kaydetti.

Baykal’dan şaşırtan Köşk çıkışı

Sferçe Sokak 54 m2 2 dükkan

8AY KM tolf Eüimn
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSAMveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ

Bursa Yolü üzerinde Serbest Bölge girişi i 
Bursa yoluna 100 m cepheli 620Ö m2 Kiralık boş arsa I

Kayhan Mahâlle^i’nde dehjzi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitdsi’hde SATILİK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1J40

3 Ayrı Daireli Müstâkil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

İ I

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki
yeni âtari makiheleriyle satilık dükkan. Önünde 116 m2

ieki İ
Bahçeli I

K.KuhlIa’da Ayaznriâ Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik !>
K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

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

SEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

2

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, "Bir 
kriz söz konusu 
değildir. Seçilecek 
Cumhurbaşkanı, ol 
bette cumhurbaşkanı 
ölarak görev yapa 
taktıt. Ama biz, geç 
mişteki açıklamala 
hm bilerek ve unut
mayarak, mesafeli, 
ciddi ve sorgulayıcı 
bir tavır içinde olma 
ya devam edeceğiz “ 
dedi.
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, II YÖ 
hetim Kurulu, İstan
bul milletvekilleri, 
İlçe ve belediye baş 
kanlarıyla yaptığı 
toplantı öncesinde 
düzenlediği basın 
toplantısında, gün
deme ilişkin sorulan 
yanıtladı.
Deniz Baykal, "Cum 
hurbâşkarllığı AKP' 
hin iç işi değildir.
Cumhurbaşkanlığı 70 
inilyönu ilgilendiren 
bir iştir. Ama maale
sef 70 milyonu 
llgilehdireh bir konu 
blarak alınmamıştır. 
AKP'nln bir İç İşi 
bibi, bir dayatma 
konusu gibi düşü 
nülmüştür" dedi. 
Dünyanın her yerinde 
Cumhurbaşkanı 
Seçilecek kişinin 
geçmişinin araştırıl 
dığıni belirten Bay 
kal, şöyle devam etti:

"Ortada açıklamalar 
var; (Laiklik, Türki 
ye'nin ulusal bütün
lüğünü tehdit ediyor), 
(Laikliği değiştire
ceğiz), (Cumhuriyetin 
temel ilkeleri 
Türkiye'ye zorla da 
yatılmıştır) diye... 
Bu açıklamaları nor
mal bir İnsan, bir 
gazete yazarı yapa
bilir. Bir aydın böyle 
düşünebilir. Ama 
cumhurbaşkanı ola
cak kişinin böyle 
düşünmesini önem 
sememek, herhangi 
bir ülke için 
kabul edilemez 
bir yanlıştır." 
Cumhurbaşkanının, 
ÂKP nın oyları ve 
CHP dışındaki parti
lerin de desteğiyle 
seçilmesi sürecinin 
yaşandığını kayde
den Baykal, “Cumhu 
riyete karşı bu kadar

açık tavır taşımış bir 
insanın o düşünce 
terini değiştirme 
talebi ortaya konul
madan tekrar cum 
hurbaşkanı seçilme
sine teslim olun
masını yanlış bulu 
yoruz ve buna CHP 
olarak katkı yapmı 
yoruz" dedi. 
“GEÇMİŞTEKİ 
AÇIKLAMALARINI 
UNUTMAYACAĞIZ” 
“Abdullah Gül, 
Cumhurbaşkanı olun
ca tavrınız ne ola
cak?” şeklindeki 
bir soruya Baykal, 
“Biz Anayasa'ya 
saygılıyız. Bu konuda 
hiçbir problemimiz 
yoktur. Biz göre
vimizi yapıyoruz. 
Elbette seçimden 
sonra Türkiye'nin 
cumhurbaşkanı 
olacaktır” 
yanıtını verdi.

Sarıgül, yine Baykal’ı eleştirdi
t işli Belediye 

aşkanı Mustafa
Sarıgül, "Saykal ve 
ârkadaşlâri, sadece 
genel merkezde 
kendi küçük dünya 
arında kurdukları 
Koltuklarını koru
makla görevliler" 
dedi)
Sarığül, Ankara Iran 
Caddesindeki çalış
ma ofisinde, çeşitli 
sivil toplum kuru
tuşu temsilcileri ile 
bir alfaya geldi. 
Ğörüşmelefe ara 
Verildiğinde basın 
mensuplarına açık
lamalarda bulunan 
Sarığül, CHP Genel 
Başkanı Deniz Bay 
Kâl'iri, soSyal demok 
fasihin İktidar olma 
Voluhu yıllardır 
tıkadığım savundu, 
haykal'ın, parti ile 
halk arasında "ya 
bay duvarlar kur
duğunu" Öne süren 
Sarığül, "999 paro
lamızla, yâni 9'uncu 
âyin 9'unda, 9 gerek 
çeyle partiye gide

ceğiz" diye konuştu. 
Gazetecilerin soru
landı da yanıtlayan 
Sarıgül, bugün bazı 
medya organlarında 
yer alan ve CHP'nin 
oylarının düştüğünü 
gösteren seçim an 
keti İle İlgili soruya 
şu yanıtı verdi: 
"AKP'nih en büyük 
şansı Baykal'dır.
Baykal, cumhurbaş 
kanı seçimlerinde 
de yanlış bir politika 
İzlemiştir. Baykal 
iktidarla gerilim poli 
tikası izlerken, mu 
halefet partileri ile

de bir gerilim poli
tikası izlemeye baş 
lamıştır. Çünkü 
Baykal artık halktaki 
sevgisini kaybettiği
ni biliyor. Parti içi 
ayak oyunları ile il 
başkanlarını, ilçe 
başkanlarını görev 
den alarak sadece 
ve sadece kendi 
koltuğunu koruma 
ya çalışıyor. O ne 
denle Baykal'ın mü 
cadelesi laik ve 
demokratik Türkiye 
mücadelesi değil, 
koltuk koruma 
mücadelesidir."

||
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KESK'len grev çağrısı
KESK. Hükümetin 
“enflasyon oranı 
kadar maaş artışı" 
teklifini yinelemesi 
dışında herhangi bir 
somut ücret artışı 
önermediğini kay* 
detti. AKP Hükü 
meti'nin oyalayıcı 
tavrının toplu görüş 
melerin beşinci tu 
runda ortaya çıktı 
ğını savunan KESK, 
Kamu-Sen ve Me 
mur Sen'i greve 
çağırdı. KESK'den 
yapılan yazılı açıkla
mada, Hükümetin 
milyonlarca kamu 
emekçisinin bek
lediği maaş zammı 
önerisini yuvarlak

vaatlerle geçiştirdiği 
belirtildi.
Açıklamada, “1 
Ocak 2006'da 40 
YTL, 1 Temmuz 
2006’da 80 YTL 
olarak verilen ek 
ödemeler, Hükü 
metin sözüne karşın 
aradan geçen 13 
ayda artmamıştır. 
Hükümetin geçen 
yıl vermeyi taahhüt 
ettiği ancak 
vermediği 120 
YTL'yi bu yıl yeni 
bir teklifmiş gibi 
sunması ise 
kamu çalışanlarının 
açıkça aldatıldığının 
bir göstergesidir.” 
denildi.

ÇİZİYORUM

Antep Şahinbey Nüfus 
Müdürlüğünden aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

RAMAZAN ÖZTÜRK

BEKO CASİO marka 
yazar kasamın ruhsatını kaybettim. 

Hükümsüzdür.
İSMAİL BİTEN

1994 yılında Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi’nden aldığım 

diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Derya EFE (ACAR) SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE

Q-

B
1990-1991 yılında

Gemlik Ticaret Lisesi’nden aldığım 
diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
NURTEN CAN (MİRAN)

3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 
İki balkonlu, otoparklı geniş 

yazlık daire SATILIKTIR. 
K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21 

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Cep : 0.533 356 44 39

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

B
Gemlik Endüstri Meslek 

Lisesi’nden aldığım tastiknamemi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

BURHAN PİŞKİN

ELEMANARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCl'
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAN ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ

Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
TECRÜBELİ 

MOBİLYA USTASI 
ARANIYOR 

KİLİM MOBİLYA 

TEL: (0.224) 513 65 00
‘Gemlik Körfei’ internette 

www.gernlikkorfezgazetesi.com

■HhHII
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİNİZDEÛMZMHİZMElİMİZVffl
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

http://www.gernlikkorfezgazetesi.com
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Hükümette memura denge tazminatı
En düşük ve en yüksek ücretler, arasında 360 YTL 3 yılda eritilecek.

îursa’da ahşap ev yangını korkuttu
Hükümet, memurlarla 
oturduğu toplu 
görüşme masasına 
zamlardan önce 
denge tazminatı 
teklifini getirdi. . 
Eşit işe eşit ücret 
ilkesinin hayata 
geçirilmesi için, 
öncelikle ek ödeme 
almayan memurlara 
3 yıl içinde 
360 YTL ödenecek. 
Hükümet, maaş 
Zamlarına ilişkin 
önerisini ise Çarşam
ba günü gerçekleş 
tirilecek 6. tur 
görüşmede sunacak. 
Maaş sisteminde 
köklü değişiklikler 
yapacak yasanın çıka 
rılmasıiçin ise çatış
malar hızlandırılacak. 
Toplugörüşmelerin 
5. turunda, Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 

i; Ali Şahin ile Kamu 
sen ve Memur-Sen 
temsilcileri biraraya 
geldi. Şahin, toplan
tının ardından yaptığı 
açıklamada, oransal 
bir zam önermedik
lerini,.öncelikle farklı 
kuramlarda aynı işi 
yapan memurlar ara 
sındakr ücret adalet
sizliğini gidermek 
için denge tazminatı 
ödeneceğini söyledi. 
Şahin, "Hem biz hem 
konfederasyon 
başkanı arkadaşları

İletişimdeki ağır vergiler kaldırılıyor
Ulaştırma Bakanı 
İsmet Yılmaz, iletişim 
.üzerindeki ağır vergi
lerin kaldırılması ve 
hafifletilmesinin, bu 
c|ö,nemde yapılacak 
bir, husus olduğunu

* belirtirken, "Bu 
vergiler, geçici olarak 
konulmuş ancak 
kalıcı hale gelmiştir. 
Bu dönemde bu geçi
cilik vasfına riâyet 
edilecek" dedi. 
Stratejik, Teknik, 
Ekonomik Araştır 
malar Merkezinin 
(STEAM) düzenlediği 
8'inci Telekomü 
nikasyon Arenasının 
açılışında konuşan 
Yılmaz, Türkiye'de 
telekomünikasyon 
sektöründeki deği 
şim ve gelişmelerin, 
gelişmiş ülkelerde 
kine paralel bir seyir 
izlediğini, Türkiye'de

2007 yılı Ağustos ayı 
itibariyle yetkilendi 
rilmiş işletmeci sayı 
sının 232 öldüğünü, 
sabit şebekede 
19 milyon, mobil 
telefonda 58 milyon 
ve ADSL'de de 3,8 
milyon aboneye 
ulaşıldığını bildirdi. 
Eylül ayının ilk haf
tasında üçüncü nesil 
iletişim hizmetleri 
ihalesinin yapıla
cağını hatırlatan 
Yılmaz, geçen 
dönemde elektronik 
haberleşme yasasını 
TBMM'ye sunduk
larını ancak seçim
lerin öne alınması 
nedeniyle yasanın 
Meclisin gündeminde 
durduğunu, bu 
dönem ise yasalaşa
cağını, söz konusu 
yasada kurum gelir
lerinin önemli bir kıs

TEMA ^»“SUYUNU BOŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

mız bir şey söylü 
yoruz: Eşit işe eşit 
ücret. Memurlarımı, 
zın yıldan yıla kendi
lerine yapacağımız 
artıştan ziyade bu 
adaletsizliği gider
mek beklentisi var." 
diye konuştu. 
Şahin, ek ödeme 
alanlarla almayanlar 
arasındaki 360 
YTL'lik maaş farkının 
3 yılda eritileceğini. 
kaydetti.
Konfederasyonların 
hükümetin bu teklifi
ni değerlendirmeleri 
nin ardından, taraflar 
Çarşamba günü yeni 

. den biraraya gelecek.
Hükümet, bu görüş 
mede yaklaşık 2 mil 
yon memur için 2008 
yiVf zajnfT cîıTdrrâfir cfc 
masaya getirecek. 
Enflasyon farkı her 
yıl olduğu gibi taah-, 
hüt edilecek. 
Mehmet Ali Şahin, 
ücret adaletsizliğinin 
giderilmesi için maaş 

sisteminde köklü 
değişiklikler yapan 
yasayı gelecek yıl . 
yürürlüğe koymayı 
amaçladıklarını da . 
söyledi.
Şahin şöyle kohuştu: 
"Memurumuzun 
maaşım hesap 
ederken pek çok 
unsuru biraraya 
getiriyorsunuz 
kiminde 15, kiminde 
20 kiminde 10, bunu, 
üçe indirmeyi temel - 
görev aylığı, hizmet 
farkı ek ödemesi, 
performans ödemesi 
ve diğer, sosyal 
haklar." .
Hükümetin denge 
tazminatına ilişkin 
önerisini değer
lendiren. Kamu

BircanAkyıldız 
da, bunu, temel 
göstergelere ve 
katsayılara yansıtıU 

. ması koşulu ile 
kabul edeceklerini 
ifade etti 

minin bu sektörün 
gelişimi için ar-ge 
faaliyetlerine ayrıl
masının Öngörül 
düğünü bildirdi. 
Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinde 
yerli fikri mülkiyetin 
artırılmasını, 
yârli ve yabancı 
yatırımcıların 
Türkiye'de ar-ge 
yapmalarını arzu 
ettiklerini dile getiren 
Yılmaz, "Bu amaçla 
bu tür faaliyette 
bulunanlara vergi 
avantajı sağlamak 
dahil, bununla ar- 
ge'ye devletin v 
erdiği destek 
nezdinde, yasal 
çalışma tamamıyla 
tamamlanmış 
urumda. O da bu 
dönemde yine 
Mecliste yasalaşa
caktır" dedi.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
ahşap evde çıkan 
yangın paniğe neden 
oldu. Yangının çıkış 
sebebiyle ilgili çalış
malar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, 
Kayhan Mahallesi

Bursa’da şüpheli ölüm
Bursa'da komşusu 
tarafından evinde ce 
sedi bulunan kadının 
ölümü üzerine soruş
turma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, 
dün saat 13.00 sıra 
larında Yunusemre 
Mahallesi Krâzlr 
Sokak üzerinde mey
dana gelen olayda, ■.

. 33 yaşındaki Gönül •

Arazi meselesi kanlı bitti
Bursa'da, arazi 
meselesi.yüzünden 
mahkemelik olduklşri 
şahısla okey . 
oynayan iki kardeş, . 
kahvehanede kurşun 
yağmurüna tutuldu. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez Osman 
gazi ilçesi Alemdar 
Mahallesi Kısmet 
Sokağı üzerinde 
meydana geldi; Bir 
kahvede oturan Raif 
O. (28) ve Hüseyin O.

Türkiye’den komşuya destek
Yunanistan'a yangın söndürme uçağı gönderiliyor.
Türkiye, daha önce 
deprem felaketine 
karşı elele verdiği 
Yunanistan'ı, orman 
yangınları nedeni ile 
geçirdiği bu kötü 
günlerde de yalnız 
bırakmıyor. 
Türkiye'den, 
Yunanistan'a yangın 
söndürme uçağı gön
derilmesi için hazırlık 
yapılıyor.
Çevre ve Orman 
Bakanı Osman 
Pepe, Yunanistan, 
Tarım ve Gıda 
Bakanı Evangelos 
Basiakos'a gön
derdiği mesajla 
Türkiye'nin 
üzüntülerini 
ifade etti.

'Gemlik Körfez’ internette ww.gemBörfezgazetesi.com

Boyacıkulluğu 
Sokak'taki kullanıl* 
mayan 2 katlı 
ahşap binada 
yangın çıktı. 
Kısâ sürede olay 
yerihe gelen 
Bursa Büyükşehir 
belediyesi İtfaiye

Ekinci, evinin yatak 
odasında komşusu 
P.C. tarafıhdân Ölü 
olarak bulundu; 
Savcı, evde yaptığı 
incelemede Ekiöi'nin 
ölümünü şüpheli 
bularak cösedin 
otopsi için Adli 
Tıp.Kurumu'na 
kaldırılmasına 
karar verdi. Evli

(36) isimli kardeşler, 
Orhaneli ilçesihde 
arazi meselesi 
yüzünden mahkeme
lik oldukları R.Â. 
isimli zanli ile okey 
oynamaya başladı. 
Ancak arazidert 
mevzu açılınca tartış
ma Çıktı. Tartışılanın 
kavgaya dönüşmesi 
Üzerine belinddki 
silaha sarılan R.A, 
iki kardeşi kurşun 
yağmuruna tuttu.

Pepö'nin Türkiye'nin 
bir yangın söndürme 
Uçağı ile 
Yunânistan'dakl 
yanğın söndürme 
mücâdelesine destek 
olma teklifi de olum

Daire Başkanlığı'na 
bağlı itfaiye 
ekipleri yangım 
kontol altına aldı. 
Yangının çıkış sebe
binin araştırıldığı 
Öğrenilirken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

olan genç kadının 
kocası K.E. (34), 
eşinin baş dönmesi 
ve mide bulantısı 
sebebiyle şikayet
lerinin olduğu, 
fakat doktora 
gitmek İstemediğini 
ifade ederken, 
polis tarafından 
başlatılan tahkikat 
sürdürülüyor.

Vücûtlarının çeşitli 
yerlerinden 
yaralanan iki kardeş 
olay yerine gelen 
ambulansla Çekirge 
Devlet Hastanesi'nde 
tedavi altına alindi. 
Olaydan sonra firar 
eden R.A, polis 
tarafından suç 
aleti silahla birlikte 
yakalanarak göz 
altına alındı.
Olayla alakalı soruş
turma sürdürülüyor.

lu karşılık buldu. 
Osmân Pepe, 4.5 ton 
su kapasiteli JL215 
tipi amflbik bir 
uçağın Yunanistâri'a 
gönderilmesi İçin 
talimat verdi.

ww.gemB%25c3%25b6rfezgazetesi.com
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Hayvanat Bahçesi’ne bayan yöneticiler el attı
Bursa'nın en çok 
ziyaret edilen dinlen* 
me mekanlarından 
Büyükşehir 
Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi, zarafetini 
ziraat mühendisi 
ve veteriner hekimler
den oluşan 5 bayan 
yöneticiden alıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Veteriner 
Hizmetleri ve 
Hayvanat Bahçesi 
Şube Müdürlüğü'nde 
görev yapan 
veteriner hekimler 
ve ziraat mühendisi 
bayanlar, Hayvanat 
Bahçesi'nin en 
iyi şekilde tanıtılması 

ve hayvanların 
doğal ortamda 
rahatça yaşaya
bilmeleri için 
özveriyle çalışıyor. 
Uludağ Üniversitesi 
mezunu ziraat 
mühöndisi ve 
veteriner hekimlerin 
titiz çalışmalarıyla 
sürdürülen 
faaliyetler konukların 
beğenisini toplarken, 
yerli ve yabancı 
konuklar da 
Hayvanat 
Bahçesi'ndeki zarafe
tine tam not veriyor. 
Bursa'nın en çok 
ilgi gören dinlenme 
alanı olma özelliğini 

koruyan ve bünye 
sinde 516 hayvanı 
barındıran Büyük 
şehir Belediyesi 
Hayvanat Bahçesi, 
Avrupa Hayvanat 
Bahçeleri 
Birliği (EAZA) 
üyeliğine de sahip. 
SEVGİ HER 
ZORLUĞU AŞIYOR 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Veteriner 
Hizmetleri ve 
Hayvanat Bahçesi 
Şube Müdürü Nermin 
Sığırcı, bayanlardan 
oluşan yönetim 
ekibinin 
çalışmalarını 
titizlikle yürüttüğünü 
söyleyerek, 
"Hayvanat 
Bahçesi'ndeki 
dostlarımızın yaşam
larını en iyi şekilde 
sürdüreceği şartları 
oluşturmaya 
çabalıyor ve tüm 
emeğimizi seferber 
ediyoruz. 
Hayvanlarla uğraş
manın zorlukları 
olsa da sevgi ile tüm 
engelleri aşıyoruz. 
Bahçemizdeki 
sakinlerimiz 
gösterdiğimiz

sevgi ve şefkati 
anlıyor, karşılık 
veriyor, bu da bizim 
işimizi kolaylaştırıyor. 
İşinizi sevgiyle yap
tığınızda her engel 
rahatlıkla aşılıyor. 
Bizim performan
sımızın kaynağı da 
işimize duyduğumuz 
sevgi ve bağlılıkta 

yatıyor" dedi. 
Hayvanat Bahçesi’nin 
bayan yöneticileri 
Ziraat Yüksek 
Mühendisi Nermin 
Sığırcı ve Ziraat 
Mühendisi Sıla 
Smith ile veteriner 
hekimler Hatice 
Karakuzulu, 
Nalan Ertaş ve

Sibel Yıldırım, 
ekip ruhuyla 
çalışmanın önemini 
vurgularken, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in 
kendilerine 
gösterdiği güvenden 
de güç aldıklarını 
söylediler.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ■■■■

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

35 YİLİlOÜ
TECRÜBEMİZ İLE
hizmetinizdeyiz MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Nevin Yanıt yarı finalde Denizlispor ligdeki ilk galibiyetine seviniyor
11. Dünya Atletizm 
Şampiyonasi'nın .
3. gününde, milJii 
atlet Nevin yanıt,; 
bayanlar 100 metre 
engellide serişinde 
birinci olarak Yarı 
finale yükseldi.;/ J 
Japonya'nın \ '
Osâka kentindeki ? 
şampiyonanın 
dün sabah seansın
da pisteçıkah 
Yanıt, ikinci seride' 
mücadele etti 
Oldukça rahat bir 
yarış çıkaran milli • 
atlet, 12.78'lik ; 
derecesiyle

Göteborg'da engele yaşlarını tutamadı,
takılıp yarış dışı özge Gürler de
kalmıştım. İntikamını

Ege derbisinde 
Vestel Manisa'yı 
3-2 yenerek 
3 puanla tanışan 
Denizlispor'da 
yüzler gülüyor. 
Yeşil - siyahlı futbol
cular, bir günlük 
tatilin artından 
Konyaspor maçının 
hazırlıklarına 
başlayacak. 
Lige Bursaspor 
beraberliği ile 
başlayan 
Denizlispor, 
İkinci haftayı ise

Ankaragücü 
mağlubiyeti 
İle kapattı. 
Ligin üçüncü 
haftasında 
3 puanla tanışan 
Denizlispor, 
deplasmanda 
gelecek hafta 
oynayacağı 
Konyaspor'dan da 
3 puan koparmayı 
amaçlıyor. 
İyi futbolu puana 
yansıttıklarını 
belirten Denizlispor 
Teknik Direktörü

Güvenç Kurtar, 
"Geçen hafta 
3-2 mağlup olduğu
muzda da güzel 
futbol oynadığımızı 
söylemiştim. 
Çok memnunum 
takımımdan. Bilhassa 
ilk yarıda çok iyi 
fırsatlar yakaladık. 
Çok kötü bir gol 
yedik. 1-0 galibiyet
ten 2-1 mağlup 
duruma düşmemize 
rağmen maçı 
kazandık. Çok 
mutluyuz." dedi.

burada aldım.
Osaka'daki hayamücadeleden ...

birinci olarak ayrıldı. • koşulları beni kötü 
------ yönde etkilemedi.Seride ikinciliği;' - 

12.81 ile KanadalI. 
Angela Whyte '• . 
alırken; bu mesa 
fenin favori isim
lerinden. ABD'li •

Antrenmanlarımı.

Lolo Joneş, 12.86ile 
üçüncülükte kaldı.
Yarış sonrası açıkla
malarda bulunan 
milli atlet Yanıt* -< . 
teknik bir branşta 
serisinde birinci

Mersin'de yaptığım 
için alışığım. Çok 
mutluyum. Hedefim 
finalde de mücadele 
etmek.Uzun süredir 

. ayrı kaldığım, anne ve 
babamı çok ö±ledim'\. 
diye konuştu. . • 

?*BayanJâr 100 metre' 
engellide mücâdelö 
eden bir diğer .Türk .

olan ilk Türk atleti 
olduğunu ifade,.* 
ederek, "Süper, 
koştum. Biraz 
daha zorlaşan» 
12.76'hk Türkiye 
rekorumu kırardım.

atleti Esen Kızıldağ '. 
isâ: 3. seride 13.48'1 ik 
zamanı jle 7. oldu ye 
şampiyonaya veda 
etti. Milli atlet; yarış 
sonrasjbüyük üzün
tü yaşarken,’göz

Elendi 
Bayanlar 400 metre 
engellide piste çıkan 
milli atlet özge 
Gürler de şampi 
yonaya veda etti. 
2. sende mücadele 
eden Gürler, 57.40 
ile 7. oldu ve elendi,.

. Gürler, yarış sonrası . 
yaptığı açıklamada, 
22 yaşında genç 
bir atlet olduğunu

. belirterek, 

."Dünya şampi 
. yonasında 

koşmak benim
için büyük deneyim 
oldu. İlk kez bu 
tecrübeyi yaşadım. 
Bundan sonra daha 
iyi olmaya gayret 

; edeceğim" 
diye konuştu.

İyi teklif gelirse Fatihi veririz
St. Petersburg'un \ . 
Zenit takımının teknik 
direktörü Dick * 
AdVocâât, milli fut'- 
bolcu Fatih .te.kke; : 
deh memnuıi oldu ’ . ‘ 
ğunu,ancak Zenit'iri 
ödediği bonservis '-V. 
bedelini yerebilecek 
bir kulüp pİhjası 
halinde Fatih'in . 
takımdan ayrılabile
ceğini belirtti?r, 
Advocaat, 
Sovietskiy Spofts 
gazetesine Tekke'riİn . 
Fenerbahçe'ye trânis
teriyleİlgiliyaptığı. 
açıklamada,- şunları - 
kaydetti: . ;
"Ben Fâtih'in^ .
kalmasını istiyorum. 
Ancak Fâtih değişik ■'•; 
nede nlerdep, dolayı 
St. Petersburg’da 
huzursuz. Şuanda 
Türk kulüpleriyle 

? görüşmelerin ‘ 
sonuçlanmasını ye

bu kulüplerin Zenit'in 
ödediği bonservis 
parasını verip vere
meyeceklerini Öğren
meye çalışıyoruz. 
Durum bir hafta 
sonra netliğe kavuşa
cak, tekke şû anda 
idmanlara devam 
ediyor ve bizimle bir
likte Şamara deplas
manına gelecek." . 
Zenit kulübünün
başkanı Sergey 
Fursenko da Spoirt 
Ekspress gazetesine 
yaptığı açıklamada,

Tekke'nin transferiyle 
ilgili açıklamasında 
Fâtih'ten memnun . 
olduklarını ve onu 
sadece çök. iyi bir 
teklif gelmesi hâlinde, 
satacaklarım bildirdi./ 
Tekke'nin kontratının, 
devam ettiğini hatır
latan Fursenko, 
"Ö gerçek bir 
profesyonel ve 
idmanlarda son
derece mükemmel’ 
çalışan biri. Takımın 
vazgeçilmez oyuncu
larından biri" dedi.

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VEHtlS SİNEMASI

Filmin Adı 

TRANSFOMERS 
ÖLÜM TOHUMLARI

(Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Seanslar
14.00-16.00

12.00 - 14.15- 16.15

Galatasaray savunması aşılmıyor
Lige şampiyonluk 
parolasıyla başlayan 
Galatasaray'ın 
savunması, ilk . 
3 haftada adeta 
"kale" gibi duruyor. 
İlk hafta averajla 
liderliği eline 
geçiren ve bir 
daha bırakmayan 
sarı-kırmızıhlar, 
3. hafta sonunda 
Turkcell Süper 
Lig'de gol yemeyen 
tek takım olmayı 
başardı. Bu sezon, 
Volkan ve Servet 
gibi savunma 
oyuncuları transfer 
eden Galatasaray, 
rakiplerine gol 
şansı vermezken, 
Almanya'dan 
transfer ettiği 
Bouzid ise henüz 
forma giyemedi. 
İlk hafta ligde Çaykur 
Rizespor'u 4-0 
mağlup eden "Cim 
bom", daha sonra 
Bursâspor'u 
deplasmanda, 
Ankaragücü'nü. 
evinde 1-0 yenerek

istikrarlı performan
sını sürdürdü.
En Golcü Takımlar 
Arasında 
Galatasaray, ligde 
attığı 6 golle, en 
golcü takımlar 
sıralamasında 
aynı gole sahip 
Kayseri spor ile 
2. durumda 
bulunuyor. 
Ligin en golcü 
takımı unvanına 
sahip olan 7 gollü 
Trabzonşpor'u 
takip eden

"Aslan", averaj 
olârak da şampiyon
luk yarışındaki 
diğer rakiplerine 
üstünlük sağladı. 
Sarı-kırmızıhlar, 6 gol 
averajı ile puan 
cetvelinde yer 
alırken, Galatasaray, 
ligde 3 gol atıp 3 gol 
yiyen ve averajı "0" 
olan Fenerbahçe'ye 
fark attı. "Cim bom", 
ligde 4 gol atıp 1 gol 
yiyen ve 3 gol averajı 
bulunan Beşiktaş'ı 
da ikiye katladı.

Başkentte puanlar paylaşıldı
Turkcell Süper 
Ligin 3. haftasında 
Ankaraspor 
evinde Konyaspor'u 
ağırladı.
İki ekibin 90 
dakikalık mücade
lesinde kazanan 
Çıkmadı.
Ankaraspor ile 
Könyaspor, ilk 
yânda buldukları 
karşılıklı gollerle 
sahadan 1-1 eşitlikle 
ayrılarak, haftayı 
Ter puanla 
kapadılar.
Ankaraspor'un 
golünü 10. dakikada 
Murat Tosun 
atarken, konuk 
Konyaspor'un 
golünü ise

38. dakikada 
Veysel kaydetti. , 
3. hafta sonunda 
her iki ekipte
3 puanla tanışamadı.

Ankaraspor, ilk 
puanını alırken, 
Konyaspor ise 2. 
puanını elde 
etti.

■
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Çocukları şekerden uzak tutmayın
Uzmanlar, çocukların 
şeker ve benzeri 
maddeleri tüket
melerinin diş sağlığı 
açısından hiçbir 
problem teşkil 
etmeyeceğini, bu açı
dan çocukların şeker
li maddelerden uzak 
tutulmasının anlam
sız olduğunu bildirdi. 
Konuyla ilgili bilgi 
veren Diş Hekimi 
Ekrem Doğruöz, 
çocukların şeker ve 
benzeri maddeleri 
tüketmelerinin kısıt- 
lanmamasının yanlış 
olduğunu söyledi. 
Şekerli maddelerin 
yenilmesi sonucu alı

Gazlı ve kolalı içecek uyarısı
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkan Yardım 
cısı ve Adana Şube 
Başkanı Dr. Ramazan 
Yıldız, gazlı ve 
kolalı içeceklerde 
bulunan bazı madde 
lerin özellikle çocuk
ların sağlığını tehdit 
ettiğini bildirdi 
Yıldız, yaptığı açıkla
mada, özellikle yaz 
mevsimmcfe gazlı ve 
kolalı içeceklere olan 
talebin özellikle 
çocuklarda arttığını 
belirterek, ancak 
yapılan araştırmalar
da gazlı ve kolalı 
içeceklerde bir

nacak çok basit 
tedbirlerle ağızdaki 
bakteri oluşumunun 
önlenebileceğini 
belirten Dr. Doğruöz, 
"Ne yazık ki toplumu- 
muzda çocuklara 
şeker genellikle 
yasaklanır. Aslında 

miktar alkol olduğu
nun ortaya çıktığını 
hatırlattı.
Ingiltere'deki 
Sheffield Üniversite- 
si'nde yapılan bir 
araştırmada, gazlı ve 
kolalı içeceklerdeki 
sodyum benzoat 
maddesinin hücrele 
re ciddi zarar 
verdiğinin ortaya 
konulduğunu vurgu
layan Yıldız, "Gazlı 
içeceklerde ve bazı 
soslarda kullanılan 
bu madde, hücrelerin 
ciddi şekilde bozul
masına yol açıyor. 
DNA'nın zarar görme

çocukların çok 
sevdiği şekerli ürün
lerin yasaklanmaması 
gerekir. Çocuk şekeri 
yedikten sonra, ona 
bir elma ya da bir 
bardak su verilmeli. 
Bu ağzında oluşan 
bakterileri giderir.

siyle, parkinson, sınır 
sistemi bozukluğu 
hastalıkları ve yaşlan 
maya yol açıyor" 
dedi. Gazlı ve kolalı 
içeceklerin özellikle 
çocukların sağlığını 
tehdit ettiğini söyle

Birçok yiyecekte 
şeker vardır.
Örneğin pasta, 
dişetinin arasına 
girdiği zaman tek 
halkalı şeker haline 
dönüşür. Şekeri veya 
ekmeği kısıtlayarak, 
çocuğun alacağı 
enerjiden onu 
mahrum etmiş olu
ruz. Bir elma ya da 
armut verilerek, çocu 
ğun dişlerini temi
zlemesini sağlamak 
mümkündür. Daha 
sonra ağzını suyla 
çalkalaması veya 
küçük bir fırçayla 
işlerini fırçalaması 
yeterli olur" dedi^.

yen Dr. Ramazan 
Yıldız, sıcak yaz 
günlerinde serinle
mek için gazlı ve 
kolalı içecekler yer
ine, meyve suları ve 
ayran içilmesini 
tavsiye etti.

Çocuk gelişimi 
için fındık

Çocukların dengeli 
ve sağlıklı gelişimi 
için gerekli arjinin 
aminoasidinin fındık
ta bol miktarda bu 
lunduğu, bu nedenle 
mutlaka fındık tüket
meleri gerektiği 
bildirildi.
Ordu Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölü 
mü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Atilla 
Şimşek, ilkokul ça 
ğındakı çocuklar 
hareketli oldukları 
için enerji ihtiyaç 
larının da yüksek 
olduğunu vurgula
yarak, şöyle devam 
etti: "Günümüzde 
bunlara bir de sınav 
stresinin eklenmesi, 
küçük bedenleri 
büyük fiziksel 
yorgunluk altında 
bırakabilmektedir, 
işte bu fiziksel yor 
günlük ve stres 
altında vücudun 

arjinine olan ihtiyacı 
artmaktadır. Bu 
nedenledir ki 
bu yaşlardaki 
çocukların enerji 
ihtiyaçlarını karşıla 
yacak ve stresi 
önleyecek besinleri 
vermek oldukça 
önemlidir. Arjinini 
aminoasidi bakımın
dan en iyi alternatif 
gıda da fındıktır. 
Ayrıca fındık, enerji 
ihtiyacı yüksek olan 
grupta yer alan 
çocuklar için en 
ucuz enerji kay
nağıdır. Çocuklar, 
günde 50 gram 
fındık tüketerek ala
cağı enerjiyi, yak
laşık 110 gram bal, 
İ4Ö gram pekmez, 
150 gram kuru incir, 
kayısı veya üzüm 
tüketmesi halinde 
alabilir ki bu miktar 
daki gıdaları bir 
öğünde tüketmeleri 
mümkün değildir."

S m
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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. 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. 543 n 74
Halk Kütüphane 51313 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 u 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 5131507
Tapu Sicl. Müd. * 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77-77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

i

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 28K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)irin

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 Yalnyz185

»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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------- !------------------------------------- ;------------------------------------------------------------------------

NÖBETÇİ ECZANE

28 Ağustos 2007 Sah 
ÖZER ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 5135682 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2839 
FİYATI : d.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

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

Matbaaclık-Yayıncıhk-Reklamcılılc Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



28 Ağustos 2007 Sah Gemlik Karfez Sayfa 1

Ş 
3 
a 
b 
e 
b 
fi 
J 
O
Ş 
d 
d 
Y

O özr aykcnt İiköğrctIm okulu 
®“İyi bir gelecek Aykent ile başlar”

ÖZEL AYKENÎ İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI 2007-2008 DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI ANASINIFI
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF
8. SINIF

Anasınıfları, 12.3. ncü sınıflar haftada 6 Saat
4.5.6.T sınıflar haftada 8 Saat 

2Û07-2008 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ
3.750 YTL
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 

sîzlere en yakın 
özel okuluz
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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 İle çalışır,Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
Sürekli eğitim ilkesi İle hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,özgüveni tamdır.

Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar. Engel tanımaz, " Başaracağım " der, başarır..

Tel: 513 5084
n/it ua 1/nV rlakilrlirÜcretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangatl Yolu 2. Km 
Umurbey Pajabahçeler Mevkii GEMLİK 

web : www.aykentilkogretim.k12.tr

Acıbademden kışı rlık ve tüp tok tedavisine psi toloiik ve ıtıatM desle^
Acıbadem Hastaneleri Acıbadem Tün Bebek Araştırma Hastanesi. Bebek Merkezi ■Acıbadem Hastaneleri
Gemlik Bürosu’ndan 
yapılan açıklamada, 
bebek sahibi olmak 
isteyen çiftlerde 
duygusal zorlamalara 
neden olabilecek 
psikolojik sıkıntıların 
aşılabilmesi için 
uzman psikolog 
desteği verildiği 
bildirildi.
Son yıllarda 
tıptaki gelişmelerin 
kısırlık tedavisinde 
birçok olanak 
sunduğunu 
bildiren Acıbadem 
Hastaneleri 
Gemlik ve Bölge 
Yetkilisi Caner Akyol, 
Bursa, İstanbul

Acıbadem Tüp Bebek
Merkezleri'nde 
deneyimli uzman 
hekimlerin bu 
gelişmiş tanı ve 
tedavi olanaklarını 
her çifte özel 
olarak değer
lendirdiğini bilidirdi. 
MADDİ DESTEK 
Akyol, Tüp Bebek 
Merkezi’nde 
ödeme konusunda 
kolaylıklar sağladık
larını da belirterek * 
şunları söyledi: 
"Hastalar tedavi 
bedelini 48 ay 
taksitle ödeyebiliyor. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumlarıyla yapılan 
anlaşma sayesinde,

hastalar Acıbadem 
Tüp Bebek 
Merkezimize 
başvurdukları 
takdirde, devlet 
tedavi bedelinin

1.239 YTL. lik 
bölümünü karşılıyor. 
Bu imkanlardan 
yararlanmak isteyen 
hastalar, bulundukları 
ildeki Eğitim

Üniversite 
Hastanelerinden 
alacakları rapor 
ile tüp bebek 
merkezine 
gelmeleri 
gerekiyor.
Hastanın devletin 
öngördüğü bazı 
koşulları taşıması 
halinde, tedavi 
bedelinden 
1.239 YTL.Hk 
bölüm düşülüyor. 
Hastanın iki 
denemesinde 
1.239 YTL.
Toplam tedaviden 
düşüldükten Sonra 
üçüncü tedaviyi 
Acıbadem Tüp

Bebek Merkezi
ücretsiz olarak 
gerçekleştiriyor. 
Acıbadem 
Gemlik 
Ve Bölge irtibat 
Dürosu’nun 
İbrahim Akıt 
Cadde Akıtlar 
İş Merkezi'nde 
Olduğunu belirten 
Akyol, her türlü 
sağlık konusunda 
kendilerine 
yapılacak 
başvuruda 
bilgilendirme, 
yönlendirme 
Ve randevu 
Hizmetlerinin 
sağlanacağım 
bildirdi.

Araştırma Hastanesi,

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
IMSfiKIYE ÇEŞİTLERİMİZİ
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TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
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B€VHANLAR OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 
GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ 

YOĞUN İLGİDEN 
DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ

İbrahim Akıt Cad.
Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

TEL: 0.224 513 33 49 
FAX: 0.224 513 33 50

Kırmızı ışıkta duran 8 araca çarpan kamyon zor durdu

Dörtyol’da can pazarı
▼ Dörtyol Kavşağı’n 
da tneydana gelen trafik 
kazasında, freni patla
dığı jsanılan bir kamyon 
kavşağı savaş alanına 
çevirdi. 8 aracın hasar 
gördüğü kazada, şans 
eseri ölen olmazken, 
10 kişi yaralanarak 
hastanelere kaldırıldı. 
Araçların büyük bir 
kıstnı kullanılamaz hale 
gelirken, kazaya neden 
olah kamyon sürücüsü . 
Mahir Arı gözaltına alındı. 
Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Dörtyol can pazarı
Dün, akşam saatlerinde Dörtyol kavşağında 

trafik kazası haberini alınca arabama atladığım 
gibi olay yerine gittim.

Ortalık karma karışık.
Tam ilçe girişinde üç dört özel araç bir

birine girmiş, kullanılmaz halde.
Sağına bakıyorsun başka bir araç parça 

lanmış, biraz ötede bir kamyon önündeki iki 
aracı sıkıştırmış..

Öndeki araçtan insanın sağ çıkmasına 
hayret ediyorsunuz.

Yaralılanorta refüjterde ambulans bekliyor 
ve inliyorlar..
L' Sizin anlayacağınız ortalık can pazarı.

Devamı sayfa 5'de

TBMM Genel Kurulu'n 
da dün yapılan üçüncü 
tur oylamada 339 oy 
alarak^Cumhur başkanı 
oldu. Gül, mazbatasını 
aldıktan sonra Meclis’te 
yemin etti. Haberi 7'de

goodZyear
■ ■ ■ ’î’’ -

BİZE UĞRAMADAN 
4X4'ÜNÜZE

LASTİK ALMAYIN.
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 11 75

Bursa’da Şehir Kütüphanesi’ni soymaya kalktı
Okuma cezasını çekmeye gitti kütüphanenin kasasını soyarken yakalandı. 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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28 Ağustos 2007
28 Ağustos 2007; Türkiy e için önemli 

bir tarih.
Gazeteciler tarihin tanı ğ ıdırlar..
Evet bu kez tanıklık ettiğimiz tarih..
Türkiye'de yeni bir dönemin 

başlangıcını oluşturuyor.
önceki gün Hürriyet Gazetesi Başyaza 

rı Oktay Ekşi köşesinde erimeni lobisine 
atıfta bulunarak bir kale da ha düştü diye 
yazınca başbakandan hem<en ses geldi.

Yazının içeriğini anlamadan cumhur
başkanlığı makamının kastodildiığini 
sanarak hemen tepki göste rdi.

Fikir ve zikir meslelesi..
Birarkadaşımın lafıdır "işkilli adam 

kapı gıcırtısından tedirgin oılur" 
Başbakan'ın ki de o hesap.
Tüm kaleler T.C.yurttaşlarinindir.
Bugün iktidarı elinde tutan siyasal 

otoritenin geçmişi özürlüdür.
Atatürk ve ilkeleriyle sorunları vardır.
Açığa çıkarılabilenler onları söyledik

leridir..
Hiç birisi iddia ya da karalama veya 

sataşma değildir.
Tümünün belgeleri vardır..
Sağduyulu insanların itirazı onadın.
Geçmişte Cumhuriyetle, laik likle, 

demokrasiyle ters düşen birinin 
Çankaya'ya çıkacak olmasınad'ır itiraz.

Yoksa..
Elbette siyasal otorite sayısal gücüne 

güvenerek uzlaşma da yapmaksızın iste
diği adayı Çankaya Köşküne çıkaırabilir.

Ne var ki;
Cumhurbaşkanlığı önemli bir makam.
O makamda oturan kişinin..
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı..
Laik,
Anayasayla çerçevelenmiş kurallara 

saygılı,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin özdeğerlerini 

özümsemiş ve benimsemiş.
Toplumsal yapıyla uzlaşık..
Cemaatlerden uzak olması gerekirken..
Abdullah Gül..
Cumhurbaşkanlığına geliyor..
Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı olu 

yor.
Olaya..

‘ Dar çerçevede bakarak..
Ne olacak canım ..
Gül cumhurbaşkanı olursa demek 

safdilliğine düşenler günlerini kurtarıyor
lar.;

Ancak geleceklerini tehlikeye atıyorlar.
Umarım?tarih baba bu kez bizi yanıltır 

ve işbirlikçiler haklı çıkarlar.

KfiŞ€D€ BGKLGMGK YOK
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA
0SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
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Park önündeki çınarlar kuruyoı
Halk Kütüphanesi'nin 
önünde bulunan 
dev çınarlar 
otobüslerden çıkan 
egsoz gazları 
nedeniyle birer 
birer kuruyor. 
Gemlik şehir 
içi Kumla, Umurbey 
ve Bursa Halk 
Otobüslerinin 
hareket merkezi olan 
Kütüphane ile 
Belediye Parkı’nın 
arasında bulunan 
görkemli çınar 
ağaçları altlarında 
park yapan otobüs
lerin çalışırken 
egsozlarından çıkan 
karbonmonoksit 
gazının etkisinden 
kurtulamıyorlar. 
Uzun zamandır 
çınarlarda görülen 
bozukluklar 
nihayet büyük 
çınarlardan 
birinin kurumasıyla 
kendini gösterdi. 
Otobüslerin bekleme 
ve hareket merkezi 
olan bölgenin 
ilçede terminal 
olmaması nedeniyle
yıllardır aynı yerde 
buulunması 
çevredeki bitki 
dokusuna da 
zarar veriyor.
Gemlik TEMA 
yetkilileri ve

doğa severler 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ilçenin terminal 
sorununu bir an 
önce çözmesini ve 
park önünde bulunan

Ot SATILIK - KİRALIK LÜK DAİRELER Jie İŞYERLERİ 
İSli GAMENKÜl DMANIIK ve OEGEUE HİZMETLERİ YEM 

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri 

www.baytasinsaat.com 
Tel: 513 42 21 Fax:51317 94

çınar ağaçlarının da 
egsoz gazlarından 
etkilenmemesi için 
gerekli önlemlerin 
alınmasını istiyorlar. 
İlçemizin değişik 
yerlerinde

Yüksek Anıtlar
Kurulu tarafından j 
da tescil edilmiş 1 
çok yaşlı 
birçok tarihi jfl | 
çınar ağacı 91 
bulunuyor.

_______ —___ İli j|

İKİNCİ EL DAİRELER
SATILIK Daite, Gemlik Migros karşısında, 

Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2 
Y SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apârtmanı'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2

SATILIK Daire, Matlaştır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 tri2 
V* SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı. Anayola sıfır, Otoparklı, * ] 
Site içinde, 3+1,110 m2 
✓ KİRALIK Daire, Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 mİ

KİRALIK Duta Daire, Gemlik Baytaş Körfez |. 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m21 
✓ KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez M 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kabalı otoparklı, 110 m2

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Kırmızı ışıkta duran 8 araca çarpan kamyon zor durdu 

Dörtyol’da can pazarı
Dörtyol Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, freni pat

ladığı sanılan bir kamyon kavşağı savaş alanına çevirdi. 8 aracın hasar 
gördüğü kazada, şans eseri ölen olmazken, 10 kişi yaralanarak has
tanelere kaldırıldı. Araçların büyük bir kısmı kullanılamaz hale gelirken, 
kazaya neden olan kamyon sürücüsü Mahir Arı gözaltına alındı.

YazıYORUM

kadri GÜLER
Dörtyol Kavşağı’nda 
dün akşam saat
lerinde meydana 
gelen kazada kırmızı 
Işıkta duran 8 araca 
Şarpan Mahir Arı 
yönetimindeki 
16 ZL 302 plakalı 
thaden yüklü kamyon 
az daha büyük bir 
faciaya yol açıyordu. 
Saat 17.25 sıralarında 
Gemlik’e girmek için 
sol şeritte bekleyen 
draçlara arkalarından 
delen Mahir Ân yöne
timindeki 16 ZL 302 
plakalı yüklü kamyon 
önce sağında gitmek
te olan 4987 EKE 
Alman plakalı bir 
tIR’a çarparak, 
âyhalarını kopardı. 
Daha sonra direksi 
yon hakimiyetini 
kaybederek, 
Gemlik’e girmekte 
olan araçları 
Önüne katarak, 
Sürüklemeye başladı. 
Aydınlar Madencilik’e 
ait Ziya Çataltaş’ın 
kullandığı 16 ZD 942 
plakalı kamyonete 
çarparak sürükledi. 
Sürüklenen kamyonet 
İbrahim Altınay’ın 
kullandığı 16 ZR 087 
plakalı özel araca 
Şiddetle çarparak 
Sürüklemeye başladı. 
Bu arada Gemlik’e 
girmek için 
beklemekte olan 
041370 plakalı 
Gemlik Askeri 
Garnizon 
Komutanhğı’na 
ait minibüs ile
İ6ZF 323, 16 LC 872, 
34 AC 8341, 06 KF 
051 plakalı araçlara 
dârparak, büyük 
hasarlar görmesine 
neden oldu.
Dörtyol Kavşağı bir 
ahda cehenneme 
çeviren kazada, 
çeşitli araçlarda 
bulunan yaklaşık 
10 kişi çeşitli 
yerlerinden 
yaralanarak, Sahil 
Devlet Hastanesi 
Ve Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldılar.

Kazaya sebep 
olan kamyon, 
Dörtyol Kavşağı’ndan 
yaklaşık 100 metre 
ileride zor durabildi. 
Maden yüklü 
kamyonun çarptığı 
kamyonette bulunan 
bir işçi ile özel 
araçlarda bulunan 
9 kişi de çeşitli yer
lerinden yaralandı. 
Kaza üzerine İlçe 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül olay yerine 
gelerek, incele
melerde bulundu. 
Kazaya neden olan 
kamyon sürücüsü 
Mahir Arı gözaltına 
alınırken, aracın 
frenlerinin boşalıp 
boşalmadığının 
araştırmasına 
başlandı.
Kazada, bir çok 
araç kullanılmaz 
hale geldi.
Kazada, şans eseri 
ölen olmaması 
yüreklere su serpti. 
Bu arada, 
Gemlik Bursa 
Karayolu’nda

İstanbul yönü uzun Olayla ilgili 
süre trafiğe kapatıldı, soruşturma başlatıldı.

k Diş Hekimi
Özcan VURAL

HBfbVozcanvura11 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Sesler....
Yaşanan bu inişli-çıkışlı—sevinçli— 

hüzünlü hayat içinde öyle sesler vardır 
ki, zaman zaman tekrar sizin kulağınız da, 
beyniniz de çınlar durur..

Adeta o anları tekrar yaşarsınız...
Hele eğer yaşınız bir hayli ilerlediyse, 

bu sesler daha da değerlenir ve özlenir...
Şöyle bir düşünün ; anne- baba olmuş

sunuz .çocuğunuzun ilk sesi veya anne - 
baba deyişi..

Eşiniz olacak insanla ilk tanışmanızda 
ki sesi veya nikah masasında size mutlu
luk içinde bakarken” evet” deyişinde ki 
sesi... Okulda başarı kazanmışsanız okul 
müdürünün sınıf öğretmeninizin sizin 
takdirname aldığınızı sınıf veya okuldaki 
öğrenciler önünde isminizi söyleyen sesi..

Büyük Atatürk’ün genç Cumhuriyetin 
kuruluşunun onuncu yılında söylediği, o 
dinlerken bile insanı heyecanlandıran tüy
lerini diken diken eden değerli sözleri ve 
sesi...

Benim yaşım yetmişleri geçtiği için 
| duyduğum Albay Alpaslan Türkeş’in 27

Mayıs sabah saat 5.00 de ki radyolarda 
ki boğuk tesirli sesi..

“Aziz Türk Milleti.. Bugün saat 5.00 den 
itibaren Kara -Deniz -Hava ve Jandarma 
kuvvetleri ülkenin idaresine el koymuştur..

Meclis kapatılmış, Cumhurbaşkanı- 
Başbakan ve Bakanlar koruma altına alın
mıştır. Türkiye Nato ‘ya yasalara bağlıdır.”

Yine 12 Eylül’de Sayın Orgeneral 
Kenan Evren’in Televizyon ekranında ki 
askeri darbeyi bildiren sesi...

Bazı sanatçıların özel şarkılarında 
duyduğum sesleri..

İnsan yaşlandıkça bazı şeylerin değer
lerini anlıyor..

Maddi hayat kargaşası, para gibi 
değerlerler yerine. Manevi haz alacağı 
şeyleri istiyor ve düşlüyor..

Bunlar aklı başında olan herkes için 
olağan olmalı...

Bende bu sesler içinde bazılarını 
yeniden duymak, bir düş de olsa istiyo
rum..

Bunlar benim için çok.kıymetli, adeta 
bir hazine...

Radyomu veya televizyonumu , teybi
mi açtığımda bu sesleri duysam ne iyi 
olur diye düşlüyorum...

Sabah serinliğinde balkonumda bu 
yazımı yazarken, eşimin veya çocuk
larımın -torunlarımın o tekrar duymak 

istediğim seslerini ve o anda ki gün
leri...

Bir on - on beş sene daha yaşasam 
bunları duyacağımı biliyorum..

Bekliyorum....

KflŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR
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Küçük Sanayi Köprülü Kavşağı bugün açılıyor
. Bursa Büyükşehir _> • 
Belediyesi, şehir 
içinde kesintisiz , \ 
ulaşım hrhacıyla',» \ 
başlattığı yatırımlarını. 
bir biri ardına . ' / 
hizmete Şunuyor. 
Kent içi trafiğinin 
en yoğun arter? , 
terinden bîri 
olan Izmİr-BUrsa-. 
İzmir Yolu'nda 
yapımı tamamlanan 
Küçük Sanayi 
Köprülü Kavşağı ,da ■ 
bugün saat 11.3O’dâ 
açılıyor. 
KüçükSanayi 
Köprülü Kavşağı, 
Büyükşehir . . 
Belediyesl'nin 
Bursa'nın 
kesintisiz ülaşım 
ağına-kavuşması 
hedefi doğrultusunda 
41 ayda açtığı 
10. kavşak olacak. 
"Her yeni gün 
yeniliklerle doğuyor" 
Büyükşehir • 
Belediye Başkanı 
HikmetŞahin, 
Bursa’da her 
yeni günün bir 
yenilikle doğduğunu 
söyledi, Göreve 
gelmeden önce

verilen en önemli 
sözlerden birinin 
ulaşım problemini 
çözmek olduğunu 
hatırlatan 
Başkan Şahin, 
"Seçim beyanna. ;

mem izde
... yapacağımızı 

söylediğimiz hjzmet-
, Jetin yüzde 70'den 
fazlasını bugüne 
kadar gerçekleştirdik. 
Yârın.hizmete

gibi 5 ayda tamam
ladık. Kavşağın 
açılmasıyla birlikte 
kent içi trafiğinin. 
ana arterlerinden 
biri olan İzmir 
Yolu'ndaki trafik

açacağımız 
Küçük Sanayi 
Köprülü Kavşağı 
da BursalIlara 
verdiğimiz 
sözlerden biri. 
Söz verdiğimiz

yoğunluğu 
azalırken, 
Bursahlar sinyaliza- 
syonsuz ulaşımın. 
keyfini yaşayacaklar" 
dedi.
Bursa'va 5 km 
alternatif yol 
Küçük Sanayi 
Köprülü Kavşağı'nın 
trafiğe açılmasıyla 
birlikte Bursa'nın 
ulaşım ağına 
5 kilometrelik 
alternatif yol 
eklenirken, 4 loop 
ve 85 metrelik bir 
tünelin yer aldığı 
kavşakla kente 
26 bin metrekarelik 
yeşil alan da. ‘ 
kazandırılmış 
olacak.
Kavşağın 
kullanıma 
açılmasıyla birlikte 
Bursa'dan gelip 
Küçük Sanayi 
istikametine 
ya da İzmir’den 
gelerek Hipodrom 
istikametine 
gidecek araçlar 
sinyalizasyona 
takılmadan 
gidecekleri yere 
ulaşabilecekler

DUYURU ELEMAN ARANIYO ELEMAN ARANİYO
GEMLİK 

TİCARET BORSASI'NA 
AİT GÜRLE İS MERKEZİ 

I KAT:3
106-107 VE 113 NOLU 
BÜROLAR KİRALIKTIR
TEL: 513 46 00

513 43 73

B SINIFI EHLİYETİ OLAN 
BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
BAV ELEMAN 

IpRANIYOR 
ZEKİ KAPTAN LTD.ŞTİ. 
GSM: (0.532) 275 88 07

Gemlik Fabrikamızda 
çalışacak

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 
Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç 
bayan eleman aranıyor 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
Tel : 513 47 39 

Gemltlk yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km.

Gemlik I BURSA

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

o SAATTE TESLİM EDİLİR
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Bursa’da Şehir Kiitiiphanesi'ni soymaya Mı
Hırsızlık suçundan tutuksuz yargılandığı bir davada 17 yaşındaki 
gence "okuma cezası” verildi. Okuma cezasını çekmök için gittiği 
Setbaşı'ndaki Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesinin 
kasasını soymaya kalktı. Sivil polisler genci suçüstü yakaladı

Güne Bakış
* I Kadri GÜLER
■■FKI kadri_guler@hotmail.com

Bursa'da, hırsızlık 
^Uçundan tutuksuz 
yargılandığı bir dava
da verilen "okuma 
bezasım" çekmek için 
gittiği kütüphaneyi 
soymak isteyen 
genç, sivil polislerce 
suçüstü yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
17 yaşındaki 
G.S., hırsızlık

Sigara vermeyince bıçaklandı
Bursa'da bir kişi oto
mobilini durdurup 
kendisinden sigara 
ve cep telefonu 
isteyen şahıs 
tarafından bıçaklandı. 
Edinilen bilgiye 
ğöre, merkez Yıldırım 
ilçesine bağlı

Ege Denizi’nde deprem
Ege Denizi’nde 
orta şiddette bir 
deprem meydana 
geldi.
Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi 
Vfe Deprem 
Araştırma 
Enstitüsünden 
alınan bilgiye göre, 
dün saat 15.44'te 
Merkez üssü 
Ege Denizi olan 
4.6 büyüklüğünde 
bir deprem 
kaydedildi.
DEPREM

AKP’li hanımlar kandK simidi dağıttı
AKP Gemlik ilçe 
Teşkilatı Kadın 
Kolları üyeleri 
Berat Kandili 
nedeniyle hastaları 
ziyaret etti. 
Gemlik Sahil 
Devlet Hastanesi 
Ve Muammer 
Ağım Gemlik 
Devlet 
Hâstanesi’nde 
tedavi gören 
hastalara kandil 
Ziyaretinde 
bulunan 

suçundan tutuksuz 
olarak yargılandığı 
davada "Şehir 
Kütüphanesi'nde 
özürlülere kitap 
okuma cezasına 
çarptırıldı. 
Setbaşı'ndaki 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Şehir Kütüphanesine 
cezasını çekmek

Cengiztopel Caddesi 
üzerinde meydana 
gelen olayda, 
Celal Çah'nin (42) 
kullandığı otomobili 
durduran kimliği 
belirsiz bir kişi, 
Çalı'dan sigara ve 
cep telefonu istedi.

ve Gelibolu 
ilçelerinde de 
hissedildi. 
Depremin

ÇANAKKALE'DE 
DE HİSSEDİLDİ 
Deprem, Çanakkale 
merkez, Gökçeada

AKP’li hanımlar, 
hastalara 
geçmiş olsun 
dileklerini ileterek, 
kandil simidi 
dağıttılar 
Hastalarla bir 
süre sohbet 
eden hanımlar, 
yaşlıların ve 
hastaların 
sadece kandillerde 
değil her zaman 
hatırlanması 
gerektiğini 
belirttiler. 

için giden C.S., 
mesai saati bitimin
den sonra 
saklanarak içeride 
kaldı. Kütüphane 
boşalınca eline 
aldığı yangın 
söndürme baltasını 
eline alarak 
kütüphaneye 
ait kasayı kırmaya 
başladı.

Otomobilinden inip 
şahsa sigara ve cep 
telefonunun 
olmadığını belirten 
Celal Çalı arkasını 
döndüğünde, kimliği 
meçhul şahıs 
tarafından ayağından 
ve yüzünden 

Bunun üzerine 
kütüphaneden 
ses duyan 
vatândaşlar, 
'155 Polis 
İmdat Hattı'nı 
araVarak durumu 
bildirdi.
C.S. sivil polisler 
tarafından suçüstü' 
yakalandı.

bıçâklandı. Şahıs 
olayın ardından 
kaçarken yarali Celâl 
Çalı 112 ambulansı 
ile kaldırıldığı Yüksek 
ihtisas Hastanesi'nde 
tedavi altına alindi. 
Olayla alakalı soruş
turana sürüyor.

ardından 
Gökçeada'da halk, 
ev Ve iş yerlerini 
kısa süreliğine 
terk etti.
Gökçeada 
Kaymakamlığı'na 
vekalet eden 
Çanakkale 
Vali Yardımcısı 
Cengiz Ata, 
kendilerine şu 
anâ kadar 
herhangi bir 
hasar raporu 
ulaşmadığını 
kaydetti.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com ı

Dörtyol can pazarı...
Büromda 11. Cumhurbaşkanı seçim

lerinin sonuçlarının alındığı saatler.
Abdullah Gül 339 AKP’nin oyuyla 

Cumhurbaşkanı seçiliyor.
Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor.
Ve mazbatasını gidip TBMM başkanından 

alıyor...
Artık Köşke çıkma zamanı...
AKP’liler büyük zaferi ilk kez mecliste 

kutluyorlar.
Birazdan yemin töreni yapılacak.
Tüm gözler yemin törenine Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin üst kademelerindeki komutan
larının katıp katılmayacağı konuşuluyor.

Bir de önceki gece Genel Kurmay Başka 
nı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın TSK’nın in 
ternet sitesinde iki gün önceden yayınlanan 
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!

Anlamlı ve altı çizilen sözcükler.
İşte tam bu sırada geliyor Dörtyol’daki 

kaza haberi..
Oysa ben, askerlerin Cumhurbaşkanlığı 

na seçilen Abdullah Gül’ün yemin törenine 
katılıp katılmayacağını merak ediyorum.

Kafamda hep bu konu, olay yerinde, 
Dörtyol kavşağında bitmek bilmeyen kaza 
lardan biriyle daha karşılaşıyorum.

Kamyon tam 8 aracı biçmiş..
Şükür ki ölüm yok.
Ama, bunca yıldır sürdürülen vurdum

duymazlıklara dünkü kaza ibret olsun diyo
rum.

Gemlik’e Dörtyol’dan girişin ne kadar 
hatalı olduğunu yıllardır yazıyoruz.

Çıkışın da...
Bu kavşak kaç can aldı bilmem..
Ama, iki yıl önce bitmesi gereken Umur 

bey kavşağı tamamlansaydı belki bu ve bu 
nun gibi nice kaza yaşanamayacaktı.

Engelleyenleri o kazaların olduğu yerlere 
götürüp yaşananları göstermeli..

Bir o araca bir bu araca koşturup duruyo 
ruz. .

İşimiz bitiyor, büromuza döndüğümüzde 
Abdullah Gül’ün 11. Cumhurbaşkanı olarak 
ant içtiğini öğreniyoruz.

Yemin törenine askerler katılmamış!
Bir gelenek daha bozulmuş.
Türkiye, Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilme

siyle yeni bir döneme giriyor.
Hayırlı mı, hayırsız mı olacağını yaşa

yarak göreceğiz.

KflŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE 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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Erdoğan, Bakanlar Kurulu listesini bugün Gül’e sunacak
Başbakan Erdoğan, 
yeni Bakanlar kurulu 
listesini bugün 
cumhurbaşkanı 
Gül'ün onayına 
sunacağını söyledi. 
Erdoğan, 
cumhurbaşkanı 
seçiminin ardından 
TBMM'de gazeteci
lerin kabinenin 
ne zaman sunula
cağını şeklindeki 
bir soru üzerine, 
“Sayın Cumhurbaş 
kanından 
randevu alırsam 
sunacağım” dedi. 
Erdoğan, 
Gül'ün seçilmesini, 
belirsizliğe 
mahkum olmuş 
sürecin sona 
ermesi olarak 
değerlendirdi 
Alınan sonucun, 
daha ileri bir 
demokrasinin

neticesi olarak 
gördüğünü belirten 
Erdoğan, oylamaya 
katılan MHP, DTP, 
DSP ve bağımsız 
milletvekillerine 
“parlamenter 
demokrasiye 
verdikleri destek”ten 

dolayı teşekkür etti. 
Erdoğan konuş
masında şöyle dedi: 
"3. turda böyle 
bir neticenin 
alınmış olması 
anayasanın malum 
son değişik 
şekliyle de amil 

hükmüdür. Bu 
hüküm geçikmeli de 
olsa tecelli etti. 
Bundan sonraki 
süreçte inşallah 
ülkemizi hep 
birlikte el ele omuz 
omuza dayanışma 
içerisinde daha 
ilerilere taşırız. 
Bunun için de şu 
ana kadar bir 
bilinmezliğe adeta 
mahkum olmuş 
bir yapı vardı.
16 Mayıs'tan bu 
yana böyle devam 
etti. Biliyorum ki 
bu sizleri rahatsız 
etti. Milletimizi de 
rahatsız etti, 
bizleri de rahatsız 
ediyordu. Şu anda 
devir teslim 
edilecektir, ülkemiz 
için, milletimiz için 
Cumhuriyetimiz için 
hayırlı olsun."

3. tur oylama 
yabancı ajanslarda 

flaş haber oldu
Uluslararası ajanslar, 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül'ün 
Cumhurbaşkanı se 
çilmesini flaş haber 
olarak duyurdu. 
Ingiliz Reuters haber 
ajansı, TBMM Baş 
kanı Koksal Top 
tan'ın, Gül'ün 339 
oyla Türkiye’nin.11. 
Cumhurbaşkanı 
olarak seçildiği 
yönündeki açıkla
masını aktardı. 
Reuters, seçim 
sürecini de anlattığı 
haberinde, Gül'ün 
AKP'nin İktidara 
geldiği 2002'den bu 
yana kendisini 

saygın bir 
diplomat olarak 
kabul ettirdiğini, 
Türki ye'nin AB 
ile üyelik müza 
kerelerinin başla
masını sağladığını 
yineledi.
Amerikan AP ajansı 
da Gül’ün Cumhur 
başkanı seçilmesini 
acil haber olarak 
verdi.
AP de haberihde 
TBMM Başkanı 
Toptan'ın oylama 
sonundaki açıkla
masını yayımladı. 
AFP de oylama 
sonucunu flaş 
haber olarak 
duyurdu.

CHP; “Gül’ü içimize sindiremedik”
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
Öymen, 11. 
Cumhurbaşkanı 
seçilen Abdullah 
Gül'ün, sadece 
AKP'li milletvekil
lerinden oy aldığını 
belirterek, "Burada 
dikkat çeken nokta 
AKP'den başka 
hiçbir siyasi parti 
sayın Gül'e oy ver
medi. Sayın Gül bir 
tek iktidar partisinin 
oylarıyla seçilmiş bir 
Cumhurbaşkanıdır" 
diye konuştu. 
CHP Genel Başkan 
Yardımcıları Onur 
Öymen, Mustafa 
Özyürek ve Cevdet 
Selvi, Abdullah 
Gül'ün Cumhurbaş 
kanı seçilmesinin 
ardından açıklamalar
da bulundular. 
Cumhurbaşkanı 
seçimlerinden önce 
söylenebilecek her 
şeyi söylediklerini 
ifade eden Önur 
Öymen, Cumhurbaş 
kanını uzlaşma ile 
seçilmesinin 
Türkiye'nin geleceği 
açısından daha 
uygun olacağını 
anlattıklarını belirtti. 
AKP'nin dayatma 
yolu ile

TEMA ^‘SUYUNU BOSA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Cumhurbaşkanı 
adayı belirlediğini 
ifade eden Öymen, 
Gül'ün sadece AKP'li 
milletvekillerinden oy 
aldığına dikkat çekti. 
Öymen şöyle dedi: 
“Burada dikkat çeken 
nokta AKP'den başka 
hiçbir siyasi parti 
sayın Gül'e oy ver
medi. Sayın Gül bir 
tek iktidar partisinin 
oylarıyla seçilmiş bir 
Cumhurbaşkanıdır. 
Bu son derece önem
li bir durum. Demek 
ki AKP'nin dışında 
Türkiye'nin parlamen
toda grubu bulunan 
hiçbir siyasi partisi 
Gül'ü içine sindi
remedi. Üçüncü turda 
da oy vermedi. Gül, 
yalnız AKP'nin içine 

sindirdiği bir Cumhur 
başkanı olacak.” 
Gül'ün Cumhur 
başkanı seçildiği için 
milletvekili dokunul
mazlığının kalka
cağını anımsatan 
Öymen, Gül'e yargı 
yolu açıldığını belirtti. 
-SELVİ: “HAYIRLI 
OLSUN”- 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Cevdet 
Selvi, Meclis'in 
yaşanan büyük 
gerginliklerin ardın
dan Abdullah Gül'ü 
Cumhurbaşkanı 
seçtiğini kaydetti. 
Selvi, şöyle dedi: 
“Her şey ortada. 
Sorumluluğu alanlar 
olmuştur. Ancak, 
değerlendirmeyi 
görevinin başındaki 

tutum ve davranışla 
yapacağız. Dilerim 
başlangıçta söylediği 
Cumhuriyetin bittiği, 
laikliğin kaldırılması 
gerektiği konusunda
ki olaylardan 
vazgeçer. Çağdaş, 
demokratik 
Türkiye'nin huzur 
içinde gelişmesine 
katkı sağlar.
Kadrolaşmadan 
vazgeçerler, 
Türkiye'ye olumlu 
hizmet verir. Biz 
yakından takip ede
ceğiz. Türkiye'ye 
hayırlı olsun.” 
ÖZYÜREK: 
“ATTIĞI HER 
ADIMI TAKİP 
EDECEĞİZ” - 
CHP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Mustafa Özyürek de 
yaptığı değer
lendirmede, 
“Meşruiyetini 
tartışmayacağımızı 
daha önce ifade 
etmiştik. Bu 
aşamada hayırlı 
olsun diyoruz. 
Bundan sonra 
attığı her adımı, 
her imzayı ve her 
davranışı çok 
yakından 
izleyeceğiz” 
dedi.

Yılmaz; “Yemin 
törenine katılmama 

doğru değil”
Rize Bağimsız 
Milletvekili Mesut 
Yılmaz, Cumhurbaş, 
kaninin meşru ola 
rak seçildiğini ifade 
ederek, "Ortada bir 
meşruiyet sorunu 
olmadığına göre, 
seçimi boykot etme, 
yemin törenine katıl
mama doğru 
değildir" dedi.
Yılmaz, Abdullah 
Gül'ün cumhurbaş 
kanı seçilmesine 
ilişkin, Cumhur 
başkanı seçimiyle 
İlgili sürecin, hukuki 
ve siyasi açidan 
değerlendirilmesi 
gerektiğini ifade 
ederek,hukuki açı
dan, seçimin 
meşruiyeti konusun
da herhangi bir 
kuşku bulunmadığını 
söyledi.
Yılmaz, Gül'ün, 
seçimlerde büyük 
çoğunlukla İktidara 
gelen partinin adayı 
olarak cumhurbaş 
kanı seçildiğini vur
gulayarak, "Seçimler 
bana göre, Anayasa 
Mahkemesinin, zor
lamayla getirilen 367 
barajına rağmen, 
usulüne uygun 
olarak sonuçlandı. 
Ortada meşru olarak 
seçilen cümhur- 
başkanı olduğuna 
göre, Türkiye Cum 
huriyeti Vatandaşı 

herkese düşen 
görev, bu makama 
saygılı olmaktır" 
diye konuştu. 
Seçime siyasi açı
dan bakıldığında, 
cumhurbaşkanı seçi
minin, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın ifade 
ettiği "danışma ve 
uzlaşma yoluyla" 
gerçekleşmediğini 
ifade eden Mesut 
Yılmaz, "Gönül ister
di ki, cumhürbaşkahı 
makamında oturacak 
kişi, partiler üstü bir 
anlayışla, çok geniş 
uzlaşmayla seçilsin, 
bunun olmaması 
eleştirilebilir. Ama 
ortada bir meşruiyet 
sorunu olmadığına 
göre, seçimi boykot 
etme, yemin törenine 
katılmama bence 
doğru değildir. Bu 
tür davranışlar, 
ancak bir meşruiyet 
sorunu doğarsa 
mazur görülebilir. 
Eğer önümüzdeki , 
dönemde Sayın Gül, 
cumhurbaşkanı yem
inine aykırı hareket 
ederse, o zaman bir 
meşruiyet soruhu 
doğabilir, bu tür | 
davranışlar gün
deme gelebilir. 
Tam tersine Sayın 
Gül'ün seçimi, 
Türkiye için bir şans 
da olabilir. “ dedi.
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Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı seçildi
Abdullah Gül, Meclis 
Genel Kurulu'ndaki 
üçüncü tur 
oylamanın sonunda 
Türkiye'nin 11’inci 
Cumhurbaşkanı oldu. 
Üçüncü turda 
448 milletvekili 
oy kullandı. 
AK Parti Kayseri 
Milletvekili, Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 11. 
Cumhurbaşkanı seçil
di. Cumhurbaşkanı 
seçiminin 3. tur 
oylamasında Gül, 
339, MHP Kayseri 
Milletvekili Sabahattin 
Çakmakoğlu 70, DSP 
Eskişehir Milletvekili 
Tayfun içli ise 13 oy 
alırken, 24 oy boş 

çıktı, 2 oy da 
geçersiz sayıldı. 
ABDULLAH GÜL 
MAZBATASINI ALDI 
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan, 
Cumhurbaşkanlığına 
seçilen Abdullah 
Gül'e mazbatasını 
sundu. Genel 
Kurul'a saat 18.00'e 
kadar ara veren 
Toptan, seçimde 
oy kullandıktan 
sonra Dışişleri 
Konutu'na 
geçen Gül’e 
mazbatasını 
sunmak üzere 
Meclis'ten ayrıldı. 
Konutta Toptan, 
Cumhurbaşkanı 
seçildiğine 
ilişkin mazbatayı 
16.57'de sundu.

GÜL: MECLİSTE 
YEMİN ETTİ
11.Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Meclis 
Şeref Kapısı'nda 
askeri törenle karşı
landı. Gül'ü, en yaşlı 
başkan vekili olan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
tarafından karşılandı.
11 .Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Meclis 
Şeref Kapısı'nda 
askeri törenle karşı
landı. Çankaya kapı 
sından giriş yapan 
Gül, En yaşlı başkan 
vekili olan Eyüp 
Cenap Gülpınar 
tarafından karşılandı. 
Abdullah Gül Meclis 
Genel Kurulu'nda 
yemin etti. Gül, 
Genel Kurul salonuna 
girerken ayakta ve 

alkışlarla karşılandı. 
Gül şu şekilde yemin 
etti:"Cumhurbaşkanı 
sıfatıyla, devletin var
lığı ve bağımsızlığını, 
vatanın ve milletin 
bölünmez bütünlüğü 
nü, milletin kayıtsız 
ve şartsız egemenliği
ni koruyacağıma, 
Anayasa’ya, hukukun 
üstünlüğüne, demok 
rasiye, Atatürk ilke ve 
inkılaplarına ve laik 
Cumhuriyet ilkesine 
bağlı kalacağıma, mil
letin huzur ve refahı, 
milli dayanışma ve 
adalet anlayışı içinde 
herkesin insan hak
larından ve temel hür
riyetlerinden yarar
lanması ülküsünden 
ayrılmayacağıma, 
Türkiye

Cumhuriyeti'nin şan 
ve şerefini korumak, 
yüceltmek ve 
üzerime aldığım 
görevi tarafsızlıkla 
yerine getirmek için 
bütün gücümle 
çalışacağıma, Büyük 
Türk Milleti ve tarih 
huzurunda, namusum 
ve şerefim üzerine 
ant içerim."

ASKERLER 
YEMİN TÖRENİNE 
KATILMADI | 
Milletvekili yemih 
törenine katılmayan 
Genelkurmay, 
cumhurbaşkanın 
ve aynı zamanda 
orduların başkomu
tanının yemin 
törenine de 
katılmadı.

v
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Bankaya götürdüğü 
para sahte

çıkınca yakalandı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
para yatırmak için 
bankaya giden bir' 
kişi, verdiği 
100 YTL sahte 
çıkınca polis 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ulu Mahalle 
Ulu Cadde 
üzerindeki Yapı 
Kredi Bankası'na

giden Nuri ö. isimli 
kişi, veznedara 
100 YTL verdi. 
Yapılan incelemede 
paranın sahte 
olduğunu tespit 
eden banka görevli 
leri, durumu hemen 
polise bildirdi. 
Bankaya gelen polis 
ekipleri, Nuri ö.'yü 
gözaltına alırken 
olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

ABONE OLDUNUZ MU?
—------------------- --------- —I ABONE OLUN
_____________________ I OKUTUN
■nnnEEnraaBsnM okuyun
Gemlik Karfez

Bursa’da Organik Pazar yeniden açılıyor
Bursa'nın ilk 
'organik ürün 
pazan'nı geçtiğimiz 
yıl Cumhuriyet 
Mahallesi'nde 
Gazi Pazaryerinde 
kuran Nilüfer 
Belediyesi, yaz 
döneminde kısa 
bir ara verilen 
Pazar faaliyetini 
2 Eylül'de yeni 
yerinde tekrar 
başlatıyor.
Tarladan tüketiciye 
ulaşana kadar her

aşaması 
kontrollü ve 
sertifikalı organik 
ürünleri BursalIlarla 
buluşturan 
Nilüfer Organik 
Ürün Pazarı, 
2 Eylül 2007 
Pazar gününden 
itibaren her 
Pazar, Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvan'nda 
Akuğur'un yanındaki 
alanda hizmet 
verecek.

Bilgi Üniversitesi BTSO 
adına kolaylık sağlayacak

Kurulduğu günden 
bu yana geçen 118 
yılda iş dünyasına 
sunduğu hizmetlerin 
yanı sıra, kente 
ve topluma karşı 
sorumluluklarını da

yerine getiren Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO), yeni 
bir sosyal sorumlu
luk projesine daha 
katkı sağlıyor.
BTSO, İstanbul Bilgi

Üniversitesi ile 
internet üzerinden 
erişimli MBA 
programına 
katılmak isteyen 
öğrenci 
adaylarına,

dünya kalitesinde 
yüksek lisans 
eğitimine 
erişimi kolaylaştır
mak amacıyla 
protokol 
imzaladı.

BAY IIUSTAFA ÖZALP EIILAK'TAN
111 >

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR |
KİLSMıemiMKBBgİAmiZ |

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 |

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 
-------------------------------------------—--------------------------------------------  >

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire |

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

SEKER SİGORTA |
Macîde, ÖZALP ' I

| Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21 |

Kırsal alanda Biogaz sıcaklığı
Çevre ve Orman 
Bakanlığı'nın tavsiye 
ettiği biogaz sistem
lerinin kurülması ile 
kırsal alanda doğal- 
gaza alternatif 
temiz ve sürekli bir 
enerjiye kavuşuluyor. 
Çin ve Hindistan'da 
on binlerce ailenin 
yaygın olarak 
kullandığı biogaz 
sistemi, 6 bin liralık 
bir maliyet ile 
kolayca kuruluyor. 
Küçük bir depodan 
her gün 7 metreküp 
gaz düzenli olarak 
sağlanabiliyor.
7 ayda bir biogaz 
üretiminde kullanılan 
depoların aktarılması 
yeterli oluyor. 
Küresel ısınmanın 
sebebi olan karbon
dioksit salınımı 
konusunda dünyada 
13. sırada yer alan 
Türkiye'de, fosil yakıt 
tüketimini azaltmak 
için alternatif projeler 
hayata geçirilmeye 
başlandı. Yenilebilir 
enerji kaynakları 
arasında yer alan 
hayvan gübresinden 
gaz üretimi, küçük, 
orta ve büyük ölçekte 
projelerle birçok 
alternatif imkanlar 
sunuyor.
Bursa'da faliyet 
gösteren Coe Grup 
Başkanı Makine 
Mühendisi Kayhan 
Kalelioğlu, Çin'de

yaptıkları araştırma 
ile 4 ineğin gübresi 
ile doldurulabilecek 
büyüklükte bir beton 
deponun içinden 
10 gün sonra gaz 
elde edilmeye 
başlandığını, bunun 
her gün belirli oranda 
sulanarak 7 ay 
boyunca gaz üreti
minde kullanıla
bildiğini söyledi.
Köylerde 15 metrekü
plük biyogaz tesis
lerini kurmanın çok 
pratik ve uygun 
maliyetli olduğuna 
işaret eden 
Kalelioğlu, "3 gün 
içerisinde beton 
kalıplarla, hayvan 
gübresinin ve bitki 
atıklarının tutulacağı 
beton depoyu yap
mak mümkündür. 
Buraya konulan 
gübre ve bitkisel 
atıklar 10 gün sonra 
fermante olarak 
gaz üretimine başla

maktadır. Bu depo 7 
ay boyunca sula
narak gaz üretimi 
sürmektedir. Daha 
sonra içerideki 
malzeme çok kaliteli 
bir doğal gübre 
olarak tarlalarda 
kullanılabilmekte, 
depo yeniden gübre 
ile doldurularak gaz 
temini sürdürülmek
tedir. Elde edilen gaz 
bir pet içinde başka 
yerlere rahatlıkla 
taşınabilmekte, 
depolanabilen gaz 
ile şofben ve ocaklar, 
ısıtma brülörleri 
rahatlıkla çalıştırıla- 
bilmektedir.
Hatta büyük 
hayvan çiftliklerinin 
atıkları ile bu tip 
depolara peş peşe 
bağlanarak 
250 kilovvatiık bir 

«ı elektrik üretimi v 
yapılabilen tesis 
bile çalıştırabilmek
tedir" dedi.
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Mutfak enflasyonu arttı
Türk-İş dört kişilik 
bir ailenin açlık 
sınırının 628 YTL 
ve yoksulluk 
sınırının 2 bin 
44 YTL olduğunu 
bildirdi 
Araştırmaya göre, 
mutfak enflasyonu 
Ağustos 2007 
itibariyle aylık 
yüzde 0.87 oranında 
artarken, son on iki 
ay itibariyle fiyat 
artışı yüzde 9.34 ve 
yıllık ortalama 
artış yüzde 11.58 
oranında oldu. 
TÜRK-İŞ tarafından 
yirmi yıldan bu yana 
her ay düzenli 
olarak yapılan “açlık 
ve yoksulluk sının” 
araştırmasının 
sonucuna göre; 
Ağustos 2007 
itibariyle, dört kişilik 
bir ailenin “mutfak” 
için yapması 
gereken harcama 
tutarı (açlık sınırı) 
627,65 YTL olurken, 
gıda yanısıra konut, 
giyim, ulaşım, 
sağlık, eğitim, kültür 
gibi diğer zorunlu 
harcamaların 
karşılanabilmesi 

için eve girmesi 
gereken toplam 
tutar (yoksulluk 
sınırı) 2.044,47 YTL 
olarak hesaplandı. 
-RAMAZAN 
AYI ENFLASYONU 
ARTTIRACAK- 
Araştırmada, 
enflasyonla 
mücadele konusun
da uygulanan 
politikaların, 
dar ve sabit gelirli 
kesimlerin varolan 
olumsuz yaşama 
koşullarının 
sürmesi pahasına 
sürdürüldüğü ve 
yaz aylarında 
gerileyen 
enflasyonun artış 
eğilimine girdiği 
belirtildi.
Yaşanan kuraklık- 
lığın meyve-sebze 
fiyatlarındaki artışa 
gerekçe olarak 
gösterileceği 
kaydedilen 
açıklamada, 
“Ramazan ayı”nın 
da enflasyonda 
artış yönündeki 
bekleyişleri 
etkileyen bir 
unsur olacağı 
ifade edildi

B
Gemlik Ticaret Meslek Lisesi’nden 
aldığım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.'
ALİ OSMAN BAYIK

B
Gemlik Ticaret Meslek Lisesi’nden 
aldığım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ERDAL YOLVER

B
İstanbul Üsküdar Trafik Şube 

Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

OKTAY POLAT

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ

Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

SATILIKDAIRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
yazlık daire SATILIKTIR. 

K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21 
Diş Hekimi Özcan VURAL 

Cep : 0533 356 44 39

■ELEMAN ARANJYOfi
TECRÜBELİ 

MOBİLYA USTASI
ARANIYOR

KİLİM MOBİLYA

TEL: (0.224) 513 65 00
'Gemlik Körfez’ internette *
www.gemlikkorfezgazetesi.com

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

■HMHII
Kendi Özel besimiz Knrbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.
İHDEtt

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BİZİM ELLER MÜŞKÜLE Ersoy SOYDAN

Geçtiğimiz yılın 
sonunda Bursa'da 
köylülerin muhtar* 
larını protesto etmek 
için akli dengesi 
bozuk kişileri "aza" 
olarak seçildiği haber
leri medyada yer 
almıştı. Müşküle 
köylülerinin sıra dışı 
davranışı yerli ve 
yabancı basın tarafın
dan büyük bir ilgiyle 
karşılandı. Hatta El 
Cezire Televizyonu 
köyde yaptığı röportaj 
lardan oluşan 
haberinde, köylülerin 
muhalefet hakkını 
kullandığını ve Arap 
Dünyası'na demokrasi 

I dersi verdiğini bile 
öne sürdü.

Müşküle köyünü 
bilmeyenler ise orada 
neler oluyor, kim haklı 
acaba diye düşüri- 

l müştür kuşkusuz.
Oysa Müşküle'de olup 
bitenlerin Nazım 
Hikmet'e kadar giden 
bir öyküsü olduğunu 
biliyor musunuz?

194O'lı yıllarda İz 
| nik'in Müşküle köyün- 
I den İsmail Başaran ve 

Bursa Seç köyünden 
İbrahim Balaban 
Nazım Hikmet ile 
Bursa cezaevinde 
yatarlar. Her ikisi de 
Nazım'dan etkilenip, 
sosyalist düşünceyle 

1 tanışır. Nazım'ın öğ 
rencilerinden İbrahim 

ı Balaban ressam olur 
ken, İsmail Başaran 
ise şair olur. İsmail 
Başaran cezaevinden 
çıktıktan sonra kendi
ni geliştirir ve köyün 
gençlerini de sosya 
lizmle tanıştırın:

1960 yılından sonra 
kurulan Türkiye İşçi 
Partisinin kurucu 
üyeliğine İsmail 
Başaran'ın yetiştirdiği 
gençlerden Fevzi. 
Kavuk getirilir.

TİP içinde öne çıkan 
Kavuk, parti meclisi 
üyesi olur. 1965 yılı. 
seçimlerinde 
Bursa'dan milletvekili 
adayı olarak 
seçimlere katılır.

Bu seçimde TİP 15 
milletvekili çıkarır, 

ancak seçimleri 
Bursa'da iki bin eksik 
oyla kaybeder.

1965 seçimlerinde 
TİP Türkiye çapında 
32 köyde birinci parti 
olur, bunlardan 31’1 
Alevi köyü iken, tek 
Sünni köyü Müşkü 
le'dir.

1970'li yıllarda köy 
de Mahir'in çizgisi 
benimsenir, sonrasın
da o geleneğe yakın 
hareketler ağırlık kaza 
mr. Elbette bu tercihin 
bedelini 12 Eylül'de 
fazlasıyla öderler. Bir 
çok kişi gözaltına 
alınıp, tutuklanır; bu 
nun sonucunda köye 
yılgınlık ve korku ege
men olur. Ancak 
muhalif dama nn kay
bolmadığı 2006 yılın
da bir kez daha 
anlaşılır.

Muhtarla anlaşama 
yan 5 kişilik ihtiyar 
heyeti yedek üyelerle 
birlikte topluca istifa 
eder.

Yeni ihtiyar heyeti 
üyelerini seçmek için 
29 Ekim 2006 günü 
yapılan ve 1329 seç
menin oy kullanıldığı 
seçimde benzeri görül 
medik bir sonuç 
ortaya çıkar.
Akli dengelen yerin 

de olmayan ve 'köyün 
delileri* olarak bilinen 
Mehmet Olgun 222, 
İsmail Talan 211,. Sü 
leyman Güleç 193, 
İbrahim Güvenç 105 , 
ile okur yazarlığı ol 
mayan Halil Özkabak 
çı 150 oy alarak ihti* 
yar heyetinin 5 kişilik 
asil listesine seçilir. '■

Bu muzip protesto 
Müşküle köyünü 
Türkiye'nin gündemi 
ne taşırken, Muhtar 
Emin Tektaş'ı çileden 
çıkarır. Bu durumu 
gurur meselesi 
yaparak bunalıma' 
giren Tektaş, seçim
den 4 gün sonra köy 
meydanında basın 
toplantısı düzenlerken 
tabancasıyla intihara 
kalkışır ve çevrede 
kiler müdahale eder 
ve elinden yaralanır.

İlçe Seçim KUrulu,

ilk 5'e giren azalar ile 
yedek listedeki 2 aza 
adayını akli dengeleri 
yerinde olmadığı ve 
okur-yazarlıklarının 
bulunmadığı gerekçe
siyle azahktan düşü 
rüp, ihtiyar heyetine 
akli dengeleri yerinde 
olan köylüleri getirir.

Tektaş, 17 Kasım 
2006 günü düzen
lediği basın toplan
tısında, iki dönemdir 
muhtarlık yaptığını, 
geçen dönem yaklaşık 
780.000 YTL harca
yarak, Bursa'nın en 
büyük sulama siste 
mini yaptırdığını 
anlatır. Sulama 
kanalının köye günde

İTL geû’r 
getirdiğini belirten 
Tektaş, bu paraya 
göz diken kişilerin, 
amaçlarına ulaşa- . 
mayınca zihinsel 
engellileri kullandığını 
ileri sürer. Muhtara 
delileri seçerek 
ders vermeye çalışan 
muhalifleri ise 
muhtarın köyle ilgilen
mediğini. Ve köyde' 
suların akmadığını 
öne sürüyordu.

Ortalık yatıştı derken 
acı haber geldi. 
Benzeri görülmemiş 
protesto, muhtarın ' 
kendi çapına kıyması
na neden oldu. 
Tektaş, 29 Mayıs 2007 
gecesi muhtarlık 
binasında kendini iple 
asarak yaşamına son 
verdi. Aslında Muhtar 
Emin Tektaş'ta 
politikayla yakından 
ilgileniyordu, 

hatta CHP il Başkan 
Yardımcılığı da 
yapmıştı, solcuydu ve 
olan biteni kaldıra
mamıştı.

Nazım'ın öğrencileri 
olmasa Müşküle'de 
böyle bir protesto 
olur muydu ve Emin 
Tektaş onurunun 
kırıldığını düşünür 
müydü acaba? 
Kesinlikle hayır. 
Yaşananlar ortada 
çünkü. Her gün bir 
yolsuzluk haberi 
okuyoruz, ama her bir 
şeye hassasiyet göste 
ren vatandaşlarımızın 
böyle derin mevzular
da basireti bağlanıyor. 
Bir türlü muhalefet 
etmeyi beceremiyor.

Unutmadan Müşkü 
le'de ünlü Müşküle 
üzümü yetişmiyor 
artık, yalnızca adı 
kalmış yadigar. İznik 
gölünün kıyısındaki 
köyde yaşayanlar 
geçimini zeytincilikle 
sağlıyor, çevredeki 
diğer, köyler gibi. 
Köyün içinde görüle- . 
cek pek bir şey yok. 
Köyün girişinde 
ziyaretçileri ulu bir 
çınar karşılıyor. Gölün 
kenarındaki çay 
bahçesi piknik yap-: 
mak yada dinlenmek 
için uygun bir yer, . 
burada da ancak çay 
ve tost bulabilirsiniz. 

. Elbette Müşküle . 
köyünü anlatıp ta, 
İznik'ten söz etmemek, 
olmaz. Günümüzde 
Bursa'nın bir ilçesi 
olan İznik, geçmişte 
iki devlete başkentlik 

yapmış ve dünyaca 
bilinen bir kentti. 
İznik, Türkiye'nin 
beşinci büyük gölü 
olari Ve kendi adıyla 
anılan gölün doğu 
kenarındadır. Büyük 
Iskehder'in komutan
larından Antigönos 
tarafından yeniden 
kurülduğu kabul 
edilen kente, 
skehder'den sonra 
bölğeye egemen 
blan Lysimakhbs'un 
eşi Nikaiâ'hın 
(Nicaea) adı verilmişti. 
Roma ve Bizans 
döneminde de Önemi
ni sürdüren İznik, 
1081 yılında Süley 
han Şah tarafıhdan 
kurülan Anadolu 
Selçuklu Dbvleti'ne 16 
yıl Süre başkentlik 
yapmış. İznik Türk 
Devleti olaraktâ 
bdlahdırılan bu devlet, 
bynı Zamanda 
Anadolu'da kurulan 
İlk Türk Devletidir.
Mayls 1097'de Haçlı 
Ordusu izhlk'i ele 
geçirince tekrar 
Bizans'a geçeri İznik, 
1105-1147 yıllah 
âraslnda yeniden 
Anadolu Selçukluların 
âline geçtiyse de 1331 
yılında Orhan Gazi 
tarafından feth adi
lâne dek BiZanS'in 
elinde kalmıştır.

1204 yılında İstanbul 
Haçlı Ordüsu tarafın
dan işgal edilince 
Theoaoros Laskaris, 
İznik'te tahta gıkmış. 
Böylece Mikhail 
paleoloaos'un 1261 
yılında İstanbul'u geri 
almaşına değin Süren 
İznik Rum Devleti 
kurulmuş.

İznik, Hıristiyan 
Dünyası için büyük 
Önem taşımaktadır, 
zira 1, Ve ekümenik 
konsiller burada 
toplanmıştır. Kilise 
lerin görüş ayrılık- 
Ibrınin giderilmfesi 
âmacıyla 325 yilındd 
yapılân ilk konSilde, 
Hıristiyanlığın ‘‘İnanç 
Tasası" kabul edilmiş 
Te Isa'nınTânrı'yla 
âyni Özderi öldüğü 
düşüncesi kabül 
Edilmiştir. ItKohSiliri 
toplandığı .şenatüs 
Saray! güdümüzde 
İznik Gölünün içinde 
dir ve tanınmayacak 
durumdadır.

11 Ekim 787 günü 
Patrik TraSibs başkan
lığında İznik Ayasofya 
KilisbSi'nde toplanan 
Ve 350 din âdariılmn 
katıldığı bilinen 
z.konsilde de 
ikonalara 
(dini resimlere) 
konulan yâsak 
kaldırılmış. 1962 yıhh- 
da Vatikan'da * 
toplanan lü.könsilde 
de Izhik, Kudüs ve

Vâtikah'dan feöntd 
Hıristiyanlığın üçüncü 
kutsal kenti olarak 
kabul edilmiş.

Bütün bunlara rağ
men Izhik özellikle 
inanç turizminden hak 
ettiği payı aliyor mü? 
Elbette hâyıh

Oysa başkâ bir 
ülkede olsa milyohlar- 
ca kişi târafıhdan 
ziyaret edilirdi. :

Iznik'in her tarafl 
Bizahs Ve OsmanlI 
döneminden kalma 
tarihi eserlerle 
dölüdür.

İlçenin çevresi 
sûrlarla Çevrilidir. 
4427 m. Uzunluğunda
ki surların günümüze 
dört anıtsal kapısı ve 
114 burtü ulaşmıştır. 
İznik'teki en Önemli 
tarihi yapı ise 
Ayasofya'dır.

Iznik’in tam 
mbrkeziride büluhan 
Ayasofya, günümüzde 
yol seviyesinin 
2,5 m. kadar altında 
kalmıştın

Yapının ançâk 
6.yy'da İmparator 
luktinidnbs tarafihdan 
eski bir Româ 
yapısının üzerihe yap- 
ttrildığı SahılıK 1331 
yılinda iznik'i fethe
den Orhân Gazi 
tarafından camiye 
çevrilmiştir.

Tuğla vb taştan ihşa 
edilen yapının üst 
örtüsü yok olmuştur. 
Yâlnızca apsisinih İki 
yanındaki odalârlri 
küçük kubbeleriyle, 
apsisinih yarim 
kubbesi günümüze 
Sağlam olarak Ulaşa
bilmiştir.

Bu odalarla apsisin 
içiridb İ3.yy'd tarihle* 
heh frebkler, kemiJ 
ninde de opus sectile 
tarzında fnozkikier 
Vardın Günümüzde 
müze olan yapıya Vb 
biletle girilin ı

OsmanlI döneminde 
dünyaca ünlü bir çini 
üretim merkezi duru
muna ğelen İznik, bu 
özelliğini 18. yy'da 
yitrrriiş. 1970Tİİ 
yıllarda Iznik'e çim 
atölyeleri yehideh 
kurulmaya başladı. 
Günümüzde çini. 
üretimi yâpari bir çok 
atölye var, eskisi. . 
kadar dimasâ da çini
cilik tahiandırıldii' 
İlçede sahayi. yok 
dehebek kadar az, 
haik tarımla ğeçihiyor. 
Oysa turizm Tznlk'i 
ihya edebilir, biraz 
tanıtım yapılsa yeter.

İznik tarih vb doğa 
meraklllarıncb mutla
ka görülmesi gereken 
bir yâr. . ■ .

Göl kıyısındaki 
otellerde de konakla
mak, huzurlu bir tatil 
yapmak olanaklı. z
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Işın Karaca ile Zafer Bayramı coşkusu
Böyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşil. Beyaz 
Halk Konserleri devam ediyor... Nilüfer’de 30 Ağustos Zafer 
Bayramı Işın Karaca’nın konseriyle coşkuyla..kutlanacak

CTjrE.BASIJLIR

30

Bursa'da Pazar Yeri'ndeki misin?", . 30 Ağustos
30 Ağustos konser saat "Aradığım Aşk", Zafer Bayramı'mn
Zafer Bayramı 21.00'da "Tutunamadım" ve . Türk Milleti,'nin .
coşkusu başlayacak. "Mandalinalar" , bağımsızlık
Büyükşehiı 'Milli Şarkıcı1 gibi sevilen şarkı destanının ölüm
Belediyesi tarafın Bursa'da larını beğeniye süz bir anıtı
dan Nilüfer Yaşamı müzikle sunan Işın Karaca, olduğunu ifade
llçesi'nde Özdeşleşen ve 30 Ağustos eden Şahin,
düzenlenecek Formula 1'in Perşembe akşamı " Yeşil-bey az
İşın Karaca açılışında saat 21.00'de halk konserlerini
konseriyle İstiklal Marşı'm Nilüfer’de hayran Bursa'da tüm
kutlanacak. okuduktan sonra larıyla buluşacak. ilçeleri kucakla

. BursalIları 'Milli Şarkıcı' BAŞKAN mak amacıyla
^eğlenceye doyu unvanını alan ŞAHİN’DEN düzenledik.
ran ve yaz akşam- İşin Karaca, DAVET Etkinliğimiz
larının keyfini benzer sunumu Bursa Büyükşehir kapsamında
renkli konserlerle Bursa'da da Belediye Başkanı Zafer Bayramı
ikiye katlayan ■yaparak hayran Hikmet Şahin, coşkusunu
'YeşikBeyaz' halk larına farklı bir Türk Milleti'nîn kutlayacağımız
konserleri, Zafer Bayramı dünyaya örnek Nilüfer'deki kon
görkemli Zafer coşkusu olan işgal serde ise tüm
Bayramı kutla- yaşatacak. . kuvvetlerine Bursa ile *
maSıyla sona Müzik çalış karşı verdiği kucaklaşmak
eriyor. Türk Pop malarının yanı onur mücâdelenin ve Ulu Önder
Müziği'nin en sıra televizyon taçlandınlışınin Mustafa Kemal
güçlü kadın projelerinde de 85, yil dönümünün Atatürk’ün
vokallarından yeteneğini. de kutlanacağı yaşattığı bu.
biri olan Işın ■ sergileyen, ücretsiz Işın zaferin gururunu
Karaca'nin sahne başarılı Karaca konserine hep birlikte

-alacağı Nilüfer albümlerinde . bütün Bursalifarr'-' yaşamak isti
Ihsaniye "Yetinmeyi Bilir davet etti. . yor uz" dedi...

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

D AV ETİ YE BİZİM İŞİMİZ ....

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El Îlan1to & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
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Bursaspor’a 30 bin YTL ceza
Profesyonel Futbol
Disiplin Kurulu 
(PFDK), Bursaspor’a 
30 bin YTL para 
cezası verdi.
Galatasaray ile 
Bursa’da oynanan 
maçta taraftarların

Halil Akkaş 8. nci oldu
Japonya'nın Osaka 
kentinde devam eden 
11. Dünya Atletizm 
Şampiyonası'nda 
erkekler 3 bin metre 
engellide milli atlet 
Halil Akkaş, 8. oldu. 
3 bin metre engelli 
yarışı için dün piste 
çıkan Halil Akkaş, 8 
dakika 22.95 saniye
lik derecesiyle 
8. sıraya yerleşti. 
KenyalI atlet 
Brimin Kipruto'nun 
8 dakika 13.82'lik 
derecesiyle altın 
madalya kazandığı 
mücadelede gümüş 
madalyayı bir diğer 
KenyalI atlet Ezekiel 
Kemboi 8 dakika 
16.94 ile elde etti. 
Bronz madalya ise 8 
dakika 17.59 saniye 
ile koşan diğer 
Kenyah Richard 
Kipkemboi'ye gitti. 
Nevin Yanıt Elendi 
11. Dünya Atletizm 
Şampiyonası'nda, 
bayanlar 100 metre 
engelli yarı finalinde 
mücadele eden milli 
atlet Nevin Yanıt 
elendi.
Yarı finalin ilk 
serisinde piste çıkan 
milli atlet 12.85'lik 
derecesiyle 7. 
olurken, genel klas
manda 11. sırada 
kalarak şampiyonaya 

Iveda etti.
Yarış sonrası açıkla
malarda bulunan milli 
atlet, eleme seri

Türkiye Macaristan maçı İnönü’de
2008 Avrupa Futbol 
Şampiyonası 
elemelerinde 
Türkiye'nin, 
12 Eylül Çarşamba 
günü Macaristan ile 
yapacağıC 
Grubu karşılaşması 

ı İstanbul BJK 
İnönü Stadı'nda 
yapılacak. 
Futbol
Federasyonu'ndan 
alınan bilgiye göre, 
A Milli Futbol • 
Takımı'nm 3 
maçlık cezasının 
bitiminin ardından

çirkin ve kötü teza
hüratları nedeniyle 
yeşll-beyazh kulübü 
30 bin YTL İle 
cezalandıran 
kurul, Vestel 
Manlsaspor Teknik 
Sorumlusu Giray

lerindeki rahatlığı 
yarı finalde 
hissedemediğini 
belirterek, "Çok 
büyük ve tecrübeli 
isimlerle yarıştım. 
Derecem 13 
saniyenin altında, 
ancak daha da iyi 
olabilirdim. Sabahki 
antrenmanda çok çok 
daha iyi zamanlar 
yaptım. Ancak yarı 
final heyecanı da gal
iba beni etkiledi. 
Daha çok küçüğüm. 
Her yarış benim için 

Bulak'a da 
Ankaraspor 
maçında 
hakemlere karşı 
sportmenliğe aykırı 
davranışta bulun
maktan 1 maç men 
cezası verdi.

bir tecrübe. 
Derecelerimi daha da 
geliştireceğime 
inanıyorum" diye 
konuştu.
Yarışta 12.85 koşan 
milli atlet Nevin Yanıt, 
12.76'lık derecesiyle 
Türkiye rekorunu 
elinde bulunduruyor.
Yanıtın 7. olarak 
elendiği yarı finalin 
ilk serisinde İsveçli 
atlet Susanna Callur 
12.64’lük derecesiyle 
birinciliği elde etti.

BursalI karateciler
Türkiye Şampiyonu oldu

Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü sporcuları, 
başarılarına bir 
yenisini daha ekledi. 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü'nün karate 
branşında eğitim 
alan sporcuları, 
katıldıkları Karate 
Ümit Genç Türkiye 
Şampiyonası'ndan 
derece ile döndüler. 
15-19 Ağustos 
tarihlerinde 
Samsun'da gerçek
leştirilen şampiyona 
da Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü karatecileri, 
47 şehirden 
yarışmaya katılan 
550 sporcu arasında 
dereceyle ayrıldı. 
4 gün süren 
müsabakalar sonu
cunda Ramazan 
Pakkan 70 kilogram
da Türkiye birinciliği
ni elde ederken, 
Adil Alişiroğlu 65 
kilogramda Türkiye 
İkincisi, Ümran 
Alözkan bayanlarda - 
57 kilogramda 
Türkiye İkincisi, 
Kübra Kaba ise 57 
kilogramda Türkiye 
İkincisi oldu.
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Vekili ve 
Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
Muammer Subaşı, 
Samsun’daki 
müsabakalardan 
dereceyle dönen

sporcuları, altın ile 
ödüllendirdi. 
Büyükşehir 
Belediyespor’un, 
tüm branştaki 
sporcuların Her 
müsabakada 
başarılarına yenilerini 
eklediğini ifade 
eden Subaşı, 
"Belediyespor da 
yeni bir branş 
olmasına rağmen 
karatede de Önemli 
başarılara imza atıldı. 
Belediyespor 
karatecileri son 
olarak Samsun’daki 
şampiyona da 
Bursa'ya madalyalar 
ile döndüler.
Biz de Belediyespor 
Kulübü olarak 
sporcularımızın 
başarısına manevi 
değeri büyük 
olan ödülleriHizle 
teşekkür ediyoruz” 
dedi.
Büyükşehir . 
Belediyespor

Kulübü Müdürü 
Mahmut Turunç da, 
müsabakalarda 
birincilik elde eden 
Ramazan Pakkan’in, 
Milli Takım’a doğru
dan girmeye hak 
kazandığını belirtti. 
Dereceye giren diğer 
sporcuların ise 2 
Eylül'de İstanbul'da 
yapılacak milli 
takım kadro 
seçmelerine 
katılacaklarını 
kaydeden Turunç, 
seçmeleri kazanan 
sporcuların ise 
20 Ekim'de yine 
İstanbul’da 
yapılacak 
Dünya Karate 
?ampiyonası'nda 

ürkiye’yi temsil 
edeceğini vurguladı. 
Konuşmaların ardın
dan Başkan 
Muammer Subaşı, 
dereceye giren 
sporculara birer 
altın hediye etti. •'

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
TRANSFOMERS 44.00 - 16.00
ÖLÜM TOHUMLARI 12,00 M4.15-16.15
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Kalp, kanser ve Alzheimer hastalığından 
korunmak için bol bol kayısı yiyin

Yaban çileği 
her derde deva

Iştanbul Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Reşat Apak, 
Malatya kayısısının 
kalp, kanser ve 
Alzheimer hastalık* 
larına karşı duyarlı 
olduğunu belirterek 
Vatandaşlardan bol 
bol kayısı tüket
melerini istedi 
İstanbul Üniversitesi 
Kimya Bölümü'nden 
Prof. Dr. Reşat 
Apak, Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Altun, Yrd. 
Doç. Dr. Kubilay 
Güçlü, Yüksek 
Kimyager Mustafa 
Özyürek ve Yüksek 
kimyager Saliha 
Esin Çelik tarafından 
gerçekleştirilen 
"Malatya Kayısısının 
Ahtioksidan 
Değeri" konulu 
araştırmanın 
Sonucu açıklandı. 
Malatya Eğitim 
Vakfı Başkanı 
Şaban Taçyıldız 
ile birlikte araştır

Kozmetik ürünler yavaş yavaş öldürüyor
Halk Sağlığı ve İç 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. M. Emin Dinççağ, 
günlük hayatta kul
lanılan bazı kozmetik 
ürünlerin insanları 
yavaş yavaş öldür 
düğünü belirtti.

manın sonucunu 
açıklayan Prof. 
Dr. Reşat Apak, 
"Kayısının içindeki 
antioksidanlar 
kalp hastalıkları, 
kanser ve Alzheimer 
gibi hastalıklarla 
mücadelede en 
önemli unsurlardan 
biri. Biz de kayısının 
antioksidan 
değerlerini İstanbul 
Üniversitesi'nde 
araştırıp ortaya 
koyduk" dedi. 
Malatya'da yetiştirilen

Günlük hayatta kul
lanılan pek çok şeyin 
aslında sağlık için 
zararlı olduğuna 
dikkat çeken Dinç 
çağ, tüketicileri bi 
linçli olmaya çağırdı. 
Dinççağ, "Son dere 

çeşitli kayısı tür
lerinin yaş halde 
ortalama toplam 
antioksidan içeriğini 
keşfedip dünya 
literatürüne 
kazandırdıklarını 
belirten Prof. Dr. 
Apak, kuru kayısının 
da antioksidan, 
vitamin ve mineral 
deposu olarak 
yararlı olduğunu 
kaydetti. Prof. Dr. 
Apak,"Özelikle gün 
kurusu kayısıyı 
tavsiye ediyoruz.

ce masum bildiğimiz 
ürünler kimsenin 
akli na hayaline 
gelmeyecek zararlar 
veriyor" dedi.
Sıklıkla kullanılan 
tıraş kremlerinin alkil 
fenol içerdiğini, alkil 

İçerisinde hiçbir 
kalıntı yok, antioksi- 
dah değerlerini de 
mühafaza ediyor" 
dedi.
Malatya'da yetişen 

yaş kayısının dünya 
standartlarının 
üzdrinde olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. 
Apak, "Yaş haldeki 
Malatya kayısısının 
antioksidan içeriği, 
bu yörenin benzersiz 
iklim yapısı 
nedeniyle ABD ve 
Avrupa'daki 
emsallerden 
üstündür.
Araştırmalarımız 
bunu doğrulamıştır. 
Dünya değerleri 
yaş kayısı için 
2.0*2.6 mikromol 
trolox/g iken 
Malatya kayısındaki 
bulgularımız 
ortalama 3.6 
mikromol trolox/g 
dolayında 
çıkmıştır" şeklinde 
bilgi verdi.

fenol etoksilatların 
hormonal sistemi 
bozduğunu ve 
insan üreme 
sistemine 
olumsuz etkileri 
bulunduğu 
belirtildi.

Doğada kendiliğin
den yetişen ve nor
mal çileğe oranla 
daha küçük olan 
yaban çileğinin vita
min deposu olduğu 
ve bazı hastalıklara 
yol açan virüsleri 
öldürücü etkisinin 
bulunduğu bildirildi. 
Gümüşhane Devlet 
Hastanesi Diyetis 
yeni Oğuz Balcan, 
"Yaban çileği kan 
sere karşı koruyucu 
ve ilerlemesini önle 
yici özellikler içerir" 
dedi. Yaban çileğinin 
bağışıklığı güçlen 
dirdiğini ve besin 
değeri yüksek bir 
meyve olduğunu 
belirten Devlet 
Hastanesi Diyetis 
yeni Oğuz Balcan, 
"Yaban çileği çocuk 
felci, ağız ve deri 
yaralarını oluşturan 
bazı virüsler için 
öldürücü etki taşır. 
C vitamini açısından 
oldukça zengin, aynı 
zamanda ishale yol 
açan bazı mikroorga
nizmaları durdurma 
özelliğine sahiptir. 
Yaban çileği çok 
besleyici ve vücuda 
zarar verecek bazı 
kimyasal maddelere 
karşı adeta savaş 
verir. Sigaranın oluş
turduğu damar 
tahrip edici özelliği 
azaltabiliyor.
C vitamini açısından 

zengin olan ve 
besleyici özelliği 
bulunan yaban 
çileği, vücuttaki 
serbest radikalleri 
bir şekilde vücuttan 
atmaya yönelik bir 
fonksiyon içeriyor. 
Böbrek ve mesane 
hastalıklarının 
iyileşmesine yardım
cı olur. Mide ve 
bağırsak tembelliğini 
giderir, sinirleri 
kuvvetlendirir. Cilde 
tazelik ve güzellik 
verir. Diş taşlarını 
eritir. Mide hastalığı 
olanlar suyunu 
içmelidirler" 
diye konuştu.
Yaban çileğinin 
yoğun miktarda 
barındırdığı 
antosiyanin pigmenti 
sayesinde vücuttaki 
zararlı etkenlerle 
savaştığını belirten 
Diyetisyen Oğuz 
Balcan, aynı zaman
da damar tıkan
malarını önleyici 
özelliğe de sahip 
olduğunu söyledi. 
Balcan, "Ciltteki 
sivilce ve aknelere 
■yi geliyor. Kansere 
karşı koruyucu ve 
ilerlemesini önleyici 
özellikler içerir. İdrar 
söktürücü, romatiz
ma ağrılarını azaltıcı 
etkisi vardır.
Bağırsak kurtlarını 
döker ve ateş 
düşürür.” dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmanl Aslan 
Dihlenme 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
Ortn.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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. 51310 92
İlçe Tanm Müd. 51310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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

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

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
SuAnza 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

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

______ ÖTOBÜS_______

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

29 Ağustos 2007 Çarşamba 
ONUR ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 17 

Tel: 5137394 GEMLİK

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37

Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 51345 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

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2840 
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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OKULUMUZUN
YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER

Gemlik Körfez

ÖİMMİlKÖĞa OKULU
“İyi bir gelecek Aykent ile başlar”

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI 2007-2008 DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI

Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözor, 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 bllir.Hor zaman ve her konuda özveri İle 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
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF
8. SINIF

3.750 YTL
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 

sîzlere en yakın 
özel okuluz

Tel: 513 50 84
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Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.
Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 

Umurbey Pajabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.k12.tr

Gençlik Kampı’nda final heyecanı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin sosyal 
sorumluluk projeleri 
kapsamında bu yıl 
7'sini düzenlediği 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı, 30 
Ağustos Perşembe 
günü Emre Aydın'ın 
sahne alacağı final 
gecesiyle sona eriyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin Ürün- 
lü'deki Türkiye'nin en 
büyük kamp alanında 
öğrenerek tatil yapan, 
yaşadıkları kenti ge 
zerek tanıyan ve 2 bin 
gencin birbirleriyle 
dostluk kurduğu 13 
ila 15 yaşları arasın
daki öğrencileri final 
gecesi heyecanı 
sardı. Türkçe Dil 
Sevgisi, Aile İçi

İletişim ve Kentlilik 
Bilinci ve İlkyardım ve 
Hayat Kurtarma gibi 
derslerle de bilinçli 
bir toplumun oluş
masına imkan tanıyan 
kampın bu yıl ilk kez 
düzenlenen organiza
syonunda her döne
min başarılı bir genci 
Sarayevo gezisiyle 
ödüllendiriliyor.
Emre Aydın'la 
eğlenecekler 
Yaz boyunca toplam 
2 bin öğrencinin 
yararlandığı Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı'nın 30 Ağustos 
Perşembe günü 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu'nda saat 
20.00'da başlayacak 
final gecesinde 
Darmstadt Avrupa

Gençlik Orkestrası da 
sahne alacak.
Kent gönüllüsü 
öğrencilerin animas 
yon, halk oyunları, 
modern dans ve kısa 
film gösterimleriyle 
sürecek olan gecede, 
öğrencilerin heyecgn-

Iı bekleyişi arasında 
Saraybosna yolcu
larının isimleri açık
lanacak. Türk Pop 
Müziği’nin sevilen 
isimlerinden olan ve 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı'nın 
sitesinde yapılan

Aydın, en güzel 
şarkılarını görkemli 
gecede gençlerle bir
likte seslendirecek.

anket sohucunda 
en fazla oyu alarak 
belirlenen genç 
şarkıcı Emre

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
imsakiye çeşitlerimizi
GÖRMEDEN KfiRflR VERMEYİN
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TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
İMSAKİYELER EN UYGUN 

FİYATLARLA ...

1 Körfez Ofset
V

ğ ......
nKi T'lTİT'r " '••'H MPn

MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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30 Ağustos 2007 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

B€VHANLAR OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 
GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ

YOĞUN İLGİDEN 
DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ 

İbrahim Akıt Cad.
Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

TEL: 0.224 513 33 49 
FAX: 0.224 513 33 50

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 85 nci yıldönümü nedeniyle tüm yurtta törenler düzenleniyor

Büyük Zafer coşkuyla kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 85 nci yıldönümü bugün tüm yurtta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dış temsilciliklerimizde tören

lerle kutlanacak. İlçemizde de bugün törenler Atatürk Anıtı’na saat 09.00’da çelenk konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylen- 
’ mesiyle başlayacak. 11. Cumhurbaşkanı seçilen Abdullah Gül ve dün kurulan 60. Erdoğan Hükümeti kabinesi bugünkü büyük törene katıla

cak. Türkiye’nin gözü bugün Ankara’da yapılacak olan törende ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilecek olan resepsiyonda olacak.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Büyük Zaferi kutlarken

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 85. 
yıldönümü kutlanıyor.

Bu anlamlı gün öncesi Türkiye Cumhur! 
yetinin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.

Dün de 60. Erdoğan Hükümeti kuruldu.
30 Ağustos 1922 günü yurdumuzu işgal 

etmiş olan Yunan askerleri, Mustafa Kemal ko 
mutasındaki Türk askerleri tarafından yenil
giye uğratıldı.

30 Ağustos zaferi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuna giden yolu açtı.

Atatürk ve arkadaşları, askeri zaferle süs 
/edikleri başarılarını, yeni bir devlet ile taç
landırdılar. Devamı sayfa 5’de

Orhangazi 
Yolu kâna 

bulandı

Orhangazi’den Gemlik’e 
gelmekte, olan Gençler 
birliği Spor Kulübü Nlü 
dürü ve menajeri Burhan 
Baltacı geçirdiği kazada 
başından ağır yarala
narak öldü. Sayfa 3’de

Peru parasıyla esnafı dolandırdı
2 adet cep telefonu aldı. Peru parasını vererek kayıplara karıştı. Sayfa 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sahte bilezikleri
satarken yakalandılar
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Ramazan cifesi 6i kuruştan satılacak
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir kuyum
cuya ellerindeki 
altın bilezikleri 
satmaya kalkan 2 
kişi, polis tarafnıdan 
gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Cuma Mahal 
leşi Sarraflar 
Çarşısı'nda 
Lokman D. isimli 
kuyumcuya gelen 
iki kişi, ellerindeki 
altın bileziği satmak 
istedi. Bunun 
üzerine kuyumcu 
Lokman D.;
'Bunlar sahte, ala
mam' dedi.

I
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Sağlıksız ortamda 
üretilen 250 ton

el konuldu

Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde sağlıksız 
ortamda üretilip 
piyasaya sürülmeye 
hazırlanan 250 ton 
salçaya el konul
duğu bildirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa İl 
Jandarma Komutan 
hğı'.na bağlı Çevre 
Timleri, Karacabey 
ilçesinde salça 
üretimi yapan bir 
fabrikada sağlıksız 
ortamlarda üretildiği 
tespit edilen 250 ton 
salçaya el koydu. 
Dağkadı köyünde 
yaklaşık 1 yıldır üre
tim ruhsatı olmadan 
üretim yaptığı iddia 
edilen salça üretim 

Işyerinden ayrılan 
iki kişi, kuyumcunun 
durumu polise 
bildirmesi üzerine 
polis tarafından 
yakalandı. İsim
lerinin Kenan 
I. (41) ve Kamile 
A. (18) olduğu 
belirlenen şüpheliler 
İnegöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürüldü.
Kenan l.'nın 
yapılan üst ara
masında 17 
adet sahte altın 
bileklik ele geçirildi. 
Olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

fabrikasının halen 
inşaatı devam eden 
bina içerisinde 
faaliyet gösterildiği 
tespit edildi. Hijyenik 
şartlar yerine geti 
rilmeden ve gıda 
üretim izin belgeleri 
alınmadan salça 
üretimine başlandığı 
öne sürülen fabrika
da piyasaya dağıtıl
mak üzere 1 ve 5 
kilogramlık teneke 
kutulara konular 250 
ton salçaya el konul
du. El konulan salça 
ların İl Çevre Müdür 
lüğü ve Sağlık 
Müdürlüğü tarafın
dan incelendikten 
sonra imha 
edileceği bildirildi

Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu (TFF) 
Genel Başkanı Halil 
İbrahim Balcı, 
Ramazan'da ekmeğe 
zam yapmayacak
larını, geçen yıl 60 
YKr'den satılan 
Ramazan pidesinin 
ise 65 YKr'den satıla
cağını bildirdi. 
TFF Genel Başkanı 
Halil İbrahim Balcı, 
Federasyon Genel 
Merkezi'nde bir basın 
toplantısı düzenledi. 
Balcı, daha önce un 
fiyatındaki yükselişin 
devam etmesi 
halinde zorunlu bir 
fiyat artışının 
yaşanacağı ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi'nin 
(TMO) bir an önce 
tedbir alması gerek
tiği yönünde açıkla
ma yaptıklarını anım
sattı. Balcı, “Daha 
önce 32 YTL civarın
da seyreden un fiyat
ları şimdilerde 37-39 
YTL aralığında 
seyreder hale geldi. 
Yani yüzde 12-15 
civarında artış söz 
konusu. Buğday hasa 
uı'mrî lamanı lâfîrnası'y 
la gerçek rekolte belli 
olacak ve un üretici
lerin kuraklığı bahane 
ederek, mevcut 
aralığı açma girişim
lerine sebep olabile
cek. Şuan için kurak-

rsjf SATILIK - KİRALIK LİİK DAİRELER jie İSTERLERİ 
LyJ] MHENKUL DANIŞMANLIK ve DEĞERLEME HİZMETLERİ VEU 

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER

''f'Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri 
S Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri 
ır Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okullan'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri

www.baytasinsaat.com 
Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

hk sebebiyle rekolt
ede yüzde 15'lik 
düşüş var” dedi. 
EN KISA SÜREDE 
TEDBİR ALINMASI 
GEREKİYOR 
Balcı, mevcut duru
mun iyileştirilmesi 
amacıyla Federasyo 
nun Tarım Bakanlığı 
ile çalışmalarının 
sürdüğünü bildirdi. 
TMO'nun stoklarında 
300 bin ton buğdayın 
bulunduğunu ifâde 
eden Balcı, gerekirse 
şöz konusu rakama 
ilave olarak 300 bin 
ton buğdayın daha 
ithal edilebileceğini 
belirtti. TMO'nun buğ
day sarışı yapması 
halinde un fiyatlarımh 
eski haline dönebile
ceğine vurgu yapan 

Balcı, “Biz un fiyat
larının attmahıasını 
umut ediyorüz. Ek 
mek fiyatı konusunda 
gerekli hassâsiyeti 
gösteriyoruz. Un 
fiyatına 1.5 aydır zam 
gelmesine karşın 
esnafımızın çalışma 
lariyla Ramazan ayın
da da uri fiyatlarında 
artış yaŞanniayacak. 
Ramazan ayı sonrası 
yaşanari gelinmeler 
gözden geçirilecek, 
un fiyatları düşmezse 
bu duruhı ekfnek 
fiyatına 
dedi.
-PİbE 65 KURUŞTAN 
SATILACAK-;
Ramazan pidesi ve 
ekmek fiyatı arasında 
yüzde 20 farkın 
olduğunu belirten

İKİNCİ EL DAİRELER
V' SATILIK Ddlre, Gemlik Migros karşısında, 
Doktor muayenöhanesine uygun, Çok mdrkezi, 
AsâsansöHü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmanl'ndâ, 
Muhteşem denii manzaralı, AsânsöHü, 
Kaloriferli) 3+1,150 m2
S SATILIK DaiFe, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz marizatall, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2 
S SATILIK Daite, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz marizafall, Anayola sıfıF, Otoparklı, 
Site içindi, 3f1j 110 m2
y KİRALIK Daire, Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açik ve kabalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyıin parklı, 3+1,150 m2. 
Y KİRALIK bdblex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, AÇık Ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyıin parklı, 4+1,200 mr 
Y KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz fjıanzârah,' 
Açık ve kâpalı Otoparklı, 110 m2

Balcı, geçen sene 
Ankara'da pide 
fiyatında artış 
yaşanmadığını vb 
pidenin 60 YKr 
fiyatla satıldığım 
kaydetti. Balcı, 
bu yll 300 gram olan 
Ramazan pidesinin 
batış fiyâtıriın ise 
65 YKr olacağını 
ifade etti.
Basının borularını 
yanıtlayan Balcı, 
simit fiyâtıriın 50
YKr'ye çıkarıldığının II 
hatırlatılması üzerine, 
“Ankara Simitçiler I 
Odası, federasyonda ] 
muza bağlı değil. 
Ben esnhfın alım 
gücünü zorlayacak | 
bu fiyatıh gözden 
geçirileceğini 
düşünüyorum” 
diye konuştu.
Ekmek gramajının ij 
illere göte değiştiğine 
dikkat çeken Balcı, 
ekmekteki gram 
Serbestliğinin bazı ; 
kesimlerce kullanıl-... 
mak istendiğini belirt
ti. Balcı, “Merdiven 
altında ekmek Üretdri- 
ler yasadaki boşluk- 
IIFflİR 
ve buda asıl esnafı 
Zorda bıtakıyon 
Söz konüsu 
yanllşhk eknieğin < 
gramının sabit olması 
koşulu ile ortadan ı 
kalkıyor” dedi. , ■

KAŞSDfBCKltMCK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
©SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Gemlik’te sporcularla Noter sözleşmesi yapmaya gelen 
Orhangazi Gençlerbirliğispor menejeri kazada öldü

Otajazi yolu İm Mı
YazıYORUM

Diş Hekimi
Özcan VURAL

Orhangazi’den Gemlik’e gelmekte olan Gençlerbirliği Spor 
Kulübü Müdürü ve menejeri Burhan Baltacı’nın kullandığı özel araç, 
önlerinde giden başka bir özel aracın aniden şerit değiştirerek karşı yola 
dönmesi üzerine kaza yaptı. Başından ağır yaralanan menejer öldü. 
Kazada 3 sporcu ile diğer araçta bulunan iki kişi yaralandı.
Kadri GÜLER

Orhangazi Gemlik 
yolunda meydana 
gelen trafik 
kazasında Orhangazi 
Gençlerbirliği 
sporcuları ve 
Müdürü’nün bulun
duğu araç kaza yaptı. 
Kazada Menejer 
ve Kulüp Müdürü 
Burhan Baltaca (27) 
yaşamını yitirirken, 
4 sporcu ile kazaya 
neden olan diğer özel 
araçtaki k^rı koca 
yaralandı.
Üzücü kaza dün 
sâat 16.30 sıralarında 
Kapıkayalar yolunda, 
Bursa Çimento 
Tesisi yakınlarında 
meydana <geldi. 
Orhangazi’den 
Gemlik’e yeni tranfer 
olan sporcuları 
Noter’e sözleşme 
yapmaya getiren 
Gençlerbirliği Spor 
Kulübü Müdürü ve 
Menejeri Burhan 
Baltacı’nın kullandığı 
16 VB 058 plakalı 
özel araçın önünde 
gitmekte olan Haşan 
Çetin(65) kullandığı 
17 E 121 plakalı özel 
araç, ani olarak şerit 
değiştirerek karşı 
yola dönmek iste 
yince, iki araç 
çarpıştı.
6 YARALI VAR 
Şiddetli çarpışma 
sonucu 16 VB 058 
plakalı araçta bulu
nan Burhan Baltacı 
başından ağır yara 
aldı. Ayrıca, Murat 
Yılmaz, Bayram 
Öztürk, Yıldırım 
liman ile 17 E 121 
plakalı araç sürücüsü 
Haşan Çetin ve eşi 
Perihan Çetin (57) 
yaralandılar.
Yaralılar Gemlik 
Sahil Devlet Hasta 
rıesi’ne ve Muammer 
Ağım Devlet Hastane 
si’ne kaldırılarak 
tedavi altına alındılar. 
Yaralılardan Gençler 
birliği Spor Kulübü 
Müdürü ve Menejeri 
Burhan Baltacı 
ilk tedavisinden

sonra Bursa Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıl 
dıysa da kurtarılama
yarak öldü. 
ORHANGAZİ’DE 
YAS 
Sporculardan 
Bayram Öztürk’ün 
ise kafatasında çatlak 
belirlenmesi üzerine 
Bursa Devlet Hastane 
sine sevk edildi. 
Diğer sporcular ise 
ayakta tedavi 
gördüler. Kazaya 
neden olduğu belir
tilen Perihan ve 
Haşan Çetin’in ise 
tedavileri sürüyor. 
Olayla ilgili soruştur
ma başlatılırken, 
Gençlerbirliği Spor 
Kulübü’nün genç 
menejerinin ölüm 
haberi Orhangazi’yi 
yasa boğdu.

‘«azada yaralanan genç sporcu Bayram 
BÖztürk kafatasındoa çatlak olması 

nedeniyle Bursa’ya sevk edildi.

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

Yerine göre giyinilir....
Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül, 

“Eşimin türbanı bireysel haktır ve bu hak 
Anayasa’dan gelmektedir.

Kimse kimsenin bireysel tercihleriyle 
uğraşmamalıdır. Temel hak ve hürriyetler 
Anayasa’nın teminatı altındadır” dedi.

Onun bu sözleri söylediği saatlerde 
aynı soru, basın toplantısı yapan Başba 
kan Erdoğan’a da soruldu.

Yanıt hemen hemen aynıydı:
“Hiç kimse bir bayanın giyim kuşamını 

kendisine göre değiştiremez.”
Sıkı laflar... Belli ki çalışılmış...
Dayanak noktası, “bireysel özgürlük...”
Lütfen bir an için şu türban meselesini 

unutun ve içtenlikle yanıt verin:
Bugüne kadar çok sayıda resmi ya da 

gayri resmi davete katılmışsınızdır.
En azından düğünlere gitmişsinizdir!
Bazen size gönderilen davetiyelerin 

altında davet edenin önemli bir notu 
vardır:

Kimisi smokin şartını koşar, kimisi 
koyu renkli elbise giyilmesini rica eder...

Şimdi Sayın Abdullah Gül’e ve Sayın 
Başbakan’a soruyorum:

Acaba kendilerine gelen davetiyelerin 
altındaki bu “notlar hakkında bugüne 
kadar ne düşündüler ve nasıl davrandılar?

Örneğin “siyah elbise ve kravat 
şarti”nın olduğu yemekli bir toplantıya kot 
pantolonla gittilerYni? '

En azından yıllardır görev yaptıkları 
Meclis’teki “kravat takma” şartına karşı 
savaşmayı akıllarına getirdiler mi?

Yoksa bu ricalara ya da kurallara uydu
lar mı?

Kimse kimsenin ne giydiğine, nasıl 
dolaştığına karışamaz...

Ama evinde!
Örneğin Abdullah Bey, sıradan bir 

alışveriş merkezine bile “Bu benim birey
sel hakkım” diyerek haşemayla ya da 
mayoyla gidemez...

En azından güvenlikçiler izin vermez!
Çocuklarımız okulda, askerlerimiz, 

postacılarımız, zabıtalarımız, doktorları 
mız, hemşirelerimiz iş yerlerinde sadece 
belli kıyafetleri giyebilir...

Ama hiçbiri “Ben bireysel hakkımı kul
lanmak ve işimi pijamayla yapmak istiyo
rum” diyemez...

Bunu bir “hak ve özgürlükler” soru
nuna dönüştürmez...

Çünkü gittiğimiz ortamın, yaptığımız 
işin kurallarına göre giyiniriz.

Böylece de kriz çıkmadan yaşar gide 
riz!

Kısacası; “bireysel hak ve özgürlükler” 
e sonuna kadar saygılıyım.

Ama “ortak yaşam”ın kuralları vardır...
“Cumhurbaşkanı eşi” bile olsanız; bu 

kurallar hepimiz için geçerlidir.
Dini inancınız kurallara ve geleneklere 

uymanızı engelliyorsa, onları değiştirmeye 
değil de “ortak yaşam”ın içine girmemeye 
özen gösterirsiniz...

Böylece hem boş yere sorun çıkmamış 
olur, hem de adınız böylesi konularla 
gündeme gelmez!

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Bursa Alışveriş Senligi'ne büyük ilgi
Giilben Ergen ile Anadolu Ateşi 8 Eylül’de Atatürk Stadyumu’nda sahne alacak

YURTKUR’a başvuru 
sonuçları Cuma 
günü açılanacak

Bursa'da geçtiğimiz 
cuma günü başlayan 
3. Bursa Alışveriş 
Şenliği büyük ilgi 
görüyor. 3 bini aşkın 
iş yerinde yüzde 
50'ye varan indirimler 
yapılıyor.
Bursa'da 8 Eylül tari
hine kadar devam 
edecek olan 3. Bursa 
Alışveriş Şenliği, 
halka bu dönemde 
yapacağı alışveriş 
lerde destek sağla
mayı, hem de ekono
mideki sınırlı iyileşm
eye rağmen piyasa 
larda yaşanan dur
gunluğun aşılmasına 

DUYURU
GEMLİK 

TİCARET BORSASI'NA 
AİT GÜRLE İS MERKEZİ

KAT: 3 
106-107 VE 113 NOLU 
BÜROLAR KİRALIKTIR 
TEL: 513 46 00

513 43 73

katkıda bulunmayı 
hedeflerken, Bursa'ya 
büyük hareketlilik 
getiriyor. Şenlik 
çerçevesinde bu yıl 3 
bin 313 işyerinde 15 
gün boyunca yüzde 5 
ile 50 arasında deği 
şen oranlarda 
indirime gidiliyor. 
Şenliğe katılarak indi 
rim yapan işyerinden 
minumum 30 YTL 
alışveriş yapanlar, 
şenlik çerçevesinde 
düzenlenen çekilişe 
ya da konsere katıl
ma şansını yakalaya
caklar. Büyük çeki 
lişe katılmayı seçen

ler işe sürpriz 
hediyeler kazanma 
fırsatını yakalayacak. 
Şenlik çerçevesinde 
düzenlenen çekilişte 
bu yıl otomobilden 
LCD televizyona, 
motosikletten bilgisa
yara, çamaşır maki
nesinden kameraya, 
fotoğraf makinesin
den cep telefonu ve 

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik Fabrikamızda 

çalışacak
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç 
bayan eleman aranıyor 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
Tel : 513 47 39 

Gemlik yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km.

Gemlik / BURSA J

DVD playere kadar 
bir çok hediye yer 
alıyor. Konseri 
seçenler ise 8 Eylül 
tarihinde Atatürk 
Stadyumu’nda düzen
lenecek olan ve 
Gülben Ergen ile 
Anadolu Ateşi'nin yer 
alacağı büyük şenlik 
kapanış konserine 
katılabilecek.

2007-2008 öğretim 
döneminde 
öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı'na 
girerek; bir yüksek 
öğretim programına 
girmeye hak kazanan 
hazırlık ve 1. sınıf 
öğrencileri ile ara 
sınıf öğrencilerinin 
yurt müracâat 
sonuçları, 
31 Ağustos Cuma 
günü açıklanacak. 
Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (YURTKUR) 
Genel Müdürü 
Haşan Albayrak, söz 
konusu sonuçların, 
YURTKUR'un inter
net sitesi

Seviye Tespit Sınavı’na 
başvurular başladı

"Yurt Dışı Yüksek 
öğretim Diplomaları 
Denklik Yönetmeliği" 
gereğince yapılacak 
Seviye Tespit Sına 
vı'na (STS) başvuru
lar başladı.
Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) Öğren
ci Seçme ve Yerleştir 
me Merkezinden 
(ÖSYM) yapilan açık
lamaya göte, "Yurt 
Dışı Yükseköğretim 
Diplomaları Denklik 
Yönetmeliği" uyarın
ca STS, YOK ve 
ÖSYM târafıhdan 
yapılacak.
Sınava, yurt dışında 
lisans düzeyinde 
eğitimlerini tamamla
yarak diploma denk
lik belgesi almak 
üzere YÖK'e 
başvuran ve 
STS'ye girmesine 
karar verileri adaylar 
başvurâbilecek 
Başvurular, 4 Eylül 
Sah günürie kadar 
devam edecek.
Adaylar, sınava 
girebileceğine 
dair YÖK karar 

www.kyk.gov.tr ile 
ÖSYM Başkanlığının 
interhet sitesi 
www.odym.gov.tr 
adreslerinde açık
lanacağını belirterek, 
"Yurtlarımıza asıl 
listeden girmeye hak 
kazanan öğrencilerin 
kayıtları, 3-14 Eylül 
tarihleri arasında 
yapılacaktır” dedi. 
Yedek listeden 
öğrenci alıhıına ise 
17 Eylül Pazartesi 
gününden itibaren 
başlanacağı, bu 
tarihten sonraki her 
pazartesi günü de 
yeni yedek listelerin 
açıklanacağım 
bildirildi.

yazısı, fotoğraflı 
2007-STS Sınav 
Başvuru Formu ve 
150 YTL'lik sınav 
ücretinin banka 
dekontünu en 
geç 4 Eylül Sah 
günü mesai bitimine 
kadar YÖK Denklik 
Birimine elden 
veya kargo yolu ile 
gönderecek.
STS'ye girecek 
adaylar, 2007-STS 
Kılavuzu ve 2007- 
STS Sınav Başvuru 
Formuna ÖSYM'nih 
http://wWw.osym.gov 
.tr adresinden 
ulaşabilecek.
Sınav ve başvuru
ların naSıl yapılacağı
na ilişkin ayrıntılı 
bilgi 2007-STS 
Kılavuzundan 
edinilebilecek.
ÖSYM tarafından 
yapılâcak sınavların 
birinci aşaması 
23 Eylül Pazar, 
ikinci aşaması 
da 25 Kasım 
Pazar günü 
Ankara'da 
yapılacak.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

o SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 5İ3 35 95

http://www.kyk.gov.tr
http://www.odym.gov.tr
http://wWw.osym.gov
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Siyasi partiler Zafer Bayramı’nı kotladı Güne Bakış
30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 
85. yıldönümü 
nedeniyle ilçemizdeki 
siyasi partiler 
kutlama bildirileri 
yayınladı. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek 
imzalı basın 
bildirisinde şu 
görüşlere yer verdi: 
"Bugün Türkiye 
Cumhuriyetinin 
müjdeleyicisi, 
Büyük Taarruz 
Zaferinin yıldönümü 
dür. Ancak, Türk 
milletinin uyanık 
olması gerekmekte
dir. Çeşitli ülkeler 
demokrasi ve insan 
hakları kavramları 
arkasına sığınarak 
yüzyıllardır kardeşçe 
yaşamış bir takım 
toplulukları azınlık 
göstererek yüzyıl
lardır kullandıkları 
böl, parçala ve 
yut politikası uygula
maktadır. Herkesin 
bilmesi gereken şey 
Türkiye de kürt 
sorunu yoktur. 
PKK sorunu vardır. 
Bir yandan üylkenin 
rejimini tehdit eden 
iç irticai faaliyetler 
devam etmektedir.

-Türkiye’nin laik 
sistemi tehdit altın
dadır. Dün ulusu

Ticaret ve Sanayi Odası i e 
Borsa fuarlara hazırlanıyor
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Gemlik Ticaret 
Borsa’sı, 
Gemlik Zeytinin 
tanıtımı için iki 
fuara katılım için 
anlaşma yaptı. 
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
yetkililerinden 
aldığımız 
bilgilere göre, 
Ticaret Odası ile 
Ticaret Borsa’sı 
31 Ekim 2007 
tarihinde başlayıp 
3 Kasım 2007 
tarihinde sona

tarih sahnesinden 
silmeye çalışanlar, 
bugün farklı 
stratejilerle 
yeniden SEVR’İ 
yaşama geçirmek 
hayali peşindeler. ” 
Akyürek açıklamasın
da, Gemlik halkının 
Zafer Bayramını 
kutlayarak, 
“30 Ağustos 
bağımsızlığımızın, 
özgürlüğümüzün 
onurlu mirası ve 
geleceğimizin 
güvencesidir.
Bu onurlu günde 
vazgeçilmez göre- 
vimiz'bağımsız 
lığımızı, özgürlüğü 
müzü ve laik Cum 
huriyetimizi savun- 

ın'un' vçpOM/rouİLcP 
kadar yaşatmaktır. ” 
dedi.
Akyürek, Atatürk’ü, 
silah arkadaşlarını 
ve Türk Silahlı

erecek olan 
“İstanbul Gıda 
Fuarı”na daha

sonra ise
6-9 Şubat 2008 
tarihleri arasında

Kuvvetleri ile bu 
vatan için canını 
verenleri minnetle 
andıkları belirtti. 
MHP’DEN KUTLAMA 
Öte yandan Milliyetçi 
Hareket Partisi ilçe 
Başkan Yardımcısı 
Ercihan Yavuz 
tarafından yapılan 
yazılı açıklama 
ise, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nın 
85. yıldönümünü 
yaşayabilmenin 
gururu içinde olduk
larını belirterek, 
“Büyük Zafer Türk 
milletine kutlu 
olsun’’ dedi.
Ercihan Yavuz 
açıklamasında 
şunları söyledi: 
' tS’ü'ö'uyuk' 

milletimiz için tarih 
boyunca kazanılan 
pek çök zaferden 
farklı bir anlamı 
olumsuz koşullara 

rağmen, varlığını, 
birliğini ve devletini 
yeniden kurduğu 
bu bu büyük zaferi 
kazanmıştır.
Bu zafer ile Türk 
milleti, tüm dünyaya 
hiçbir gücün cesareti 
altında yaşayamaya
cağını bir kez 
daha göstermiştir.” 
Yavuz, “Ağustos 
ayının canlandırdığı 
bu ruh, Türk 
milletinin çok kısa 
zamanda büyük 
işler yapmasını 
sağlamıştır.
Ancak, 85 yıl 
önce bu güzel 
vatanımıza göz 
dikmiş iç ve dış 
mihraklar, 
bugünde 
amaçlarına 
ulaşabilmek için 
her türlü yolu 
denemektedirler. 
Milletimiz psikolojik 
olarak yönlendiril 
mek, bastırılmak 
ve tepkisiz 
hale getirilmek 
istenmektedir. ” 
diyerek, 
“Atatürk ve silah 
arkadaşları 
ile bu vatana 
bizi ere kazandıran 
kahramanlarımızı 
ve gazilerimizi, 
şükran ve minnetle 
anıyoruz. ” 
dedi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Büyük Zaferi kutlarken
Atatürk çağdaş dünyayı yakalayabil

menin yalnız askeri başarılarla sağianama 
yacağını bildiği için, 600 yıl süren OsmanlI 
Hanedanlığına son verdi.

Yeni Türkiye Cumhuriyeti devletini kur 
du.

Yeni bir devlet kurmakla kalmadı, onun 
yapısını güçlendirmek devrimler gerçekleş 
tirdi.

Çağdaş bir toplum ancak laik bir devlet 
düzeninde kurulabileceği için, hilafeti kal 
dırdı.

Devlet yapısında, ekonomide, hukukta, 
giyimde, eğitimde her yerde çağdaş anlayış 
egemen kılındı.

Bugün, 85. yıldönümünü kutladığımız 
Zafer Bayramı her geçen günden daha da 
önemli.

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet rejimi, 
O’na uzun yıllarca saldıran, adını bile 
anmayanların eline geçti.

Atatürk ilke ve devrimleri yerine, islami 
bir rejimi savunanlar, kabuk değiştirerek, 
ABD’nin büyük Ortadoğu projesinde istenen 
“ılımlı İslam” modeline uygun hale gelen bir 
siyasi parti halkın da oyuyla iktidar oldu.

Atatürk’ün oturduğu koltuğa “Ilımlı 
İslam” modelini temsil eden bir Cumhurbaş 
kanı seçildi.

ABD’nin ve AB’nin de arzu ettiği yönetim 
Türkiye’yi 2010’lu yıllara götürecek.

Büyük sermayenin serbest dolaşımını is 
teyen dünya devleri, dünyayı şekillendirken, 
kendi destekçilerini de destekliyor..

Türkiye’de Atatürk döneminin sona er 
(fiğini ileri süren 2. Cumhuriyetçiler ve ılımlı 
İslamcılar el ele verip, devletin zirvesine otur 
dular.

Büyük Zaferin Ö5. yıldönümünde, Âta 
türk’ü ve düşüncelerini tarihten silmek, ders 
kitaplarından çıkarmak isteyen zihniyet işba 
şına geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Atatürk ilke ve dev 
rimleri ile yoğruldu.

Onun koruyuculuğu için ant içti.
Bu nedenle, halkın oyuna saygılı ama, la 

ik Cumhuriyeti koruma görevini de sonuna 
kadar korumadaki azmini sürdürüyor.

Bunu da göstermekten çekinmiyor.
Bugünleri yaşamamızı sağlayan Atatürk 

başta olmak üzere, bu vatan için canını 
verenlere ve koruyanlara sonsuz şükranlar..

Antalya da 
düzenlenecek 
“Antalya 
Gıda Fuarı”na 
katılacaklar. 
İlgililer, daha 
önce İstanbul’da 
yapılan fuara 
iki Oda olarak 
katılarak, 
Gemlik zeytinin 
ulusal ve 
uluslarası 
düzeyde tanıtımı 
için başlattıkları 
projeye aktif 
bir şekilde 
devamı olduğunu 
söylediler.

KflŞ€D€ B€Kl«M€K TOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset

'Gemlik Körfez’ int< www.gemlikkorfezgazetesi.com
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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TBMM’de komisyonlar için yarış
TBMM Başkanı, 
Cumhurbaşkanı 
seçimi ve hükümetin 
kurulmasından 
sonra sıra parlamen- 
toda komisyonların 
oluşumuna geldi. 
Komisyon üyelik* 
lerinde aslan payını 
alan AKP başta 
olmak üzere grubu 
olan siyasi partilerde 
komisyon üyelikleri 
için yarış başladı. 
Siyasi partilerin 
önümüzdeki hafta 
başında komisyon 
üye listelerini 
TBMM Başkanlığına 
bildirmeleri 
bekleniyor. En 
sıkıntılı parti, 
TBMM Başkanlık 
Divanı, Meclis 
Grup Başkanvekilleri 
seçiminden sonra 
az milletvekili 
kalan DTP.
DTP grup başkan

vekili Fatma 
Kurtulan, sorularını 
yanıtlarken, bazı 
milletvekillerinin 
birkaç komisyonda 
birden görevlen 
dirilebileceğini 
söyledi.
Komisyonlarda 
partilere düşen

üyelik şöyle:
-25 kişiden oluşan 
komisyonlarda 
AKP'nin 16, CHP'nin 
5, MHP'nin 3, DTP'nin 
de 1 üyesi 
bulunacak.
-40 üyeden 
oluşan Plan ve 
Bütçe Komisyonu 

ise AKP'li 25, 
CHP’II 7, MHP’Iİ 5, 
DTP'li 2 ve bağımsız 
1 üyeden oluşacak.
-35 kişilik KİT 
Komisyonu'nda 
22 AKP’li, 6 CHP’li, 
5 CHP’li , 1 DTP'li 
ve 1 bağımsız üye 
yeralacak.
-23 kişilik İnsan 
Haklarını İnceleme 
Komisyonu, 14 
AKP'li, 4 CHP'li, 
3 MHP'li, 1 DTP'li ve 
1 bağımsız üyeden 
oluşacak.
-AB Uyum 
Komisyonu'nda 
yapılacak 
değişiklikle 
toplam üye 
sayısı 26'ya 
çıkarılırken, 
AKP'ye 16, 
CHP’ye 5, MHP'3, 
DTP'ye 1, 
bağımsızlara 
1 üyelik düştü.

Hükümet programı 
Cuma günü Meclis’te
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
başkarthğırida 
kurulacak 60.
Hükümetin 
programı, 31 
Ağustos Cüma 
günü TBMM 
Genel kurulunda 
okunacak.
Genel Kurulda 
kabul edileh TBMM 
Danışma Kurulu 
önerisine göre, 
Meclis Genel Kurulu 
Cuma günü saat 
15.00'de toplanacak. 
Genel kürdi toplan
tısına 60. Hükümetin 
programımh okun
masının ardından 
son verilecek.
Anayasaya göre, 
iki tam gün sonra, 
yani 3 Eylül 
Pazartesi günü 

hükümet programı 
üzerinde görüşmeler 
yapılacak.
Hükümet progrâml 
üzerinde muhalefet 
partilerin genel 
başkanlar! veya 
temsilcileri tarafın
dan yöneltilecek 
eleştirilerin 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından 
yanıtlanması 
bekleniyor.
Hükümet proğra 
minin görüşmele 
rinin tamamlan
masının ardından 
bir tam gün 
sonra, yani 
5 Eylül
Çarşamba günü de 
60. Hükümet için 
güvenoylaması 
yapılacak.

Hükümet memura
önerisini yaptı

Demokratik Sol Parti 
(DSP) Genel 
Başkanı Zeki Sezer, 
Abdullah Gül'ün 
cumhurbaşkanı 
seçilmesine ilişkin 
olarak, "Öncelikle 
hayırlı olsun 
diyorum. Ama 
Sayın Gül açıkça 
söylemeliyim ki 
bizim gönlümüzdeki 
cumhurbaşkanı 
değildi" dedi.
Sezer, seçimle 
oluşan 
Parlamento'nun 
bu kararı aldığının 
altını çizerek, saygı 
gösterilmesi gerek
tiğini ifade etti. 
Gazeteci-yazar 
Şakir Süter'in 
cenaze namazına 
katılan DSP Genel 
Başkanı Zeki Sezer, 
gazetecilerin

Abdullah Gül'ün 
cumhurbaşkanı 
seçilmesiyle 
ilgili sorularını 
yanıtladı.
"Öncelikle hayırlı 
olsun diyorum. 
Ama Sayın Gül 
açıkça söylemeliyim 
ki bizim gönlümüz 
deki cumhurbaşkanı 
değildi" diyen 
Sezer sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Abdullah Gül, 
yemin ettikten 
sonra yaptığı konuş
mada Cumhuriyetin 
temel değerlerine, 
Anayasa'ya bağlı 
kalacağını ve taraf
sız bir cumhur
başkanı olacağını 
söyledi. Bu sözler
ine sadık kalmasını 
diliyoruz. Bunları 
takip edeceğiz."

Sezerin Başdanışmanı 
görevinden ayrı iyor

11. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Çan 
kaya Köşkü’nde ye 
ni bir kadro kurmak 
zorunda kalacak.
10. Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Se 
zer’in göreve getir 
diği bürokratların 
çoğunluğu görev 
den ayrılma kararı 
aldılar. Turgut Özal 
döneminden beri 
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Başdanışman 
lığı görevini yürüten 
Metin Yalman da isti
fa kararı aldı.
Yalman, istifasını 10. 
Cumhurbaşkanı Ah 
met Necdet Sezer’e 
sunduğunu Ve 3 
Eylül Pazartesi gü 
nünden geçerli 
olmak üzere görevin 
den ayrılacağını 
açıkladı.
Yalman, yaptığı 

yazılı açıklamada, 
Cumhurbaşkanlığın 
da 15 Aralık 1989 
tarihinden itibaren 
Basın Danışmanı ve 
Basın Başdanışmanı 
olarak sürdürdüğü 
görevinden istifasını 
Sezer’e sunduğunu 
belirtti. Yalman, “10. 
Cum hurbaşkanı 
Sayın Ahmet Necdet 
Sezerin uygun gör 
meleri üzerine Cum 
hurbaşkanlığı’nda 
büyük bir gururla 
sürdürdüğüm 
görevimden 
3 Eylül 2007 
Pazartesi gününden 
geçenli olmak üzere 
ayrılıyorum. Görev 
sürem boyunca 
birlikte çalıştığım 
basın kuruluşlarının 
değerli çalışanlarına 
teşekkürü borç 
bilirim’’ dedi.

Hükümet, memurlara 
2008 yılı için birinci 
ve ikinci 6 aylarda 
yüzde 2 artı yüzde 2 
oranında zam teklif 
etti. Denge tazminatı 
konusunda İse 
net bir râkâm 
önerilmedi.
Kamu-Sen Genel 
Başkanı Bircan 
Akyıldız, hükümetin 
teklifinin kendi talep
lerinin yânlndan bile 
geçmOdiğihi söyledi. 
Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin ile 
Kamu-Sön ve 
Memur-Seh temsilci
lerinin!, Başbakan 
lık'taki altıhcı tür 
görüşmesinin sa 
bahki bölümü yakla 
şık 2 buçuk saat 
sürdü, 
Kamu-Sen Genel 
Başkam Bircan 
Akyıldız, toplantıya 
ara verildikten sönra 
yâptığı açıklamada, 
hükümetini memurla 
ra, 2008 yılı için yüz 
de 2 artı yüzde 2 

oranında maaş zam 
mı, artı enflasyon 
farkı önerisini 
getirdiğini, denge 
tazminatı alan yak
laşık 1 buçuk milyon 
kişiye İse bir miktar 
denge tazminatı 
ödenmesi düşünül 
düğünü ilettiğini 
söyledi.
Akyıldız, "Bu teklif 
taleplerimizin yahin- 
dan bile geçmiyor, 
toplu iş sözleşme 
lerinde işçilere 
gösterilen tâvrln 
bize de gösterilmesi
ni istlyörüz." dedi. 
Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet 
AkSu da teklife pek 
ölümlü yâklâşmâdık- 
larinı belirterek, 
hem zammın nem de 
denge tazminatının 
yükseltilmesihi bek
lediklerini Söyledi.
Aksu, 14.30' da 
yeniden başlayacak 
görüşmede hüküme 
tin yeni bir teklif 
getireceğini Öne 
sürdü.
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60. Hükümet kuruldu
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine listesini Cumnurbaşkanı Abdullah Gül’e sundu. Gül ve 
Erdoğan’ın Köşk’te yaptığı 50 dakikalık görüşmeden sonra kabine listesi açıklandı. 6 Bakan kabine dişi 
kalırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni isimlerle yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
yeni kabine listesini 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
onayına sundu. 
Başbakan Erdoğan, 
60. Hükümet'in 
Bakanlar Kurulu 
listesini sunmak 
üzere geldiği 
Çankaya Köşkü'nde 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül ile 
50 dakika süren 
bir görüşme 
gerçekleştirdi. 
İŞTE MGK 
TOPLANTILARINA 
KATILACAK 
BAKANLAR 
Kabine 25 kişiden 
oluşuyor.
Başbakan: Recep 
Tayyip Erdoğan 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı: 
Cemil Çiçek 
Devlet Bakanı ve 
Başbakah Yardımcısı: 
Hayati Yazıcı 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı-

Nazım Ekrem 
Devlet Bakanı: 
Mehmet Aydın 
Devlet Bakanı: Murat 
Başesgioğlu 
Devlet Bakanı: 
Kürşad Tüzmen 
Devlet Bakanı: 
Nimet Çubukçu 
Devlet Bakanı: 
Mehmet Şimşek 
Devlet Bakanı: ' 
Sait Yazıcıoğlu 
Dışişleri Bakanı ve 
Başmüzakereci: 
Ali Babacan 
Adalet Bakanı: 
Mehmet Ali Şahin 
Milli Savunma 
Bakanı: Vecdi Gönül 
İçişleri Bakanı: Beşir 
Atalay
Maliye Bakanı: Kemal 
Unakıtan
Milli Eğitim Bakanı: 
Hüseyin Çelik 
Bayındırlık ve 
İskan Bakanı: 
Faruk Nafiz Özak 
Sağlık1'Bakanı: 
Recep Akdağ 
Ulaştırma Bakanı: 
Binali Yıldırım

Tarım ve Köyişleri 
Bakanı: Mehdi Eker 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı: 
Faruk Çelik 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı: Zafer 
Çağlayan 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı: 
Hilmi Güler 
Kültür ve Turizm 
Bakanı: Ertuğrul 
Günay 
Çevre ve Orman 
Bakanı: Veysel

Eroğlu 
6 BAKAN KABİNE 
DİŞİ KALDI 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
açıkladığı 60. Hükü 
mete 8 yeni Bakan 
girerken 6 Bakan 
kabine dışı kaldı. 
Bunlardan, Dışişleri 
Bakanı Abdullah Gül 
cumhurbaşkanı seçil 
mesi, Devlet Bakanı 
Abdüllatif Şener ile 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Çoşkun'un 

siyasete ara Verme 
leri nedeniyle yeni 
kabinede yer almadı 
lar. Buna karşılık, 
içişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
Çevre ve Onhan 
Bakanı Osmân Pepe 
ile Kültür ve Turizm 
Bakanı Atıla koç mil
letvekili oldukları 
halde listede yer 
bulamadılar.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
açıkladığı 60.
Hükümete 8 yeni isim 
girerken 5 bdkanın da 
görev yeri değiştirildi. 
Erdoğan, parti yöneti
minden de 2 ismi 
bakanlık költüğuna 
oturturken 22 Tem 
muz seçimleri önce 
siride AKP'ye katılan 
4 yeni isim de yeni 
kabinede görev 
yapacak.
ERDOĞAN 
YENİ İSİMLERLE 
YOLUMUZA ÜEVAM 
EDECEĞİZ 
Başbakan Recep

Tayyip Erdoğan, yehi 
Bakanlar Kurulu 
üyelerini belirlerken, 
bir yandan geçen 
döhemtn tdcrübeierihi 
yeni döneme taşı
yarak politikalarda 
devamlılığı sağlâ- 
mayı, bir yandan da 
yeni bir enerji ve 
dinamizm yakâlâmdyl 
esâs aldığını 
belirterek, "Yeni bir 
heyecanla, yeni bir 
dinamizmle eskilerin 
yanında yeni isimler
le, taze bir kânla 
yolumüZa devam 
edâceğii" dedi. 
Erdoğan, 60. 
Hükümet listesini 
âçıklamâdâh Öhee 
Çankaya KÖşkü'ndâh 
ayrılırken bir açıkla
ma yapti. Erdoğan, 
yehi hükümeti kur
mak için görevi 
aldığı 6 Ağustostan 
bu yânâ geçen süre 
de, en geniş anlamda 
gerekli iâti^akelâri ve 
değerlendirmeleri 
yaptığıhi belirtti.

V
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Peru parasıyla 
esnafı 

dolandırdı

fade vermeye ikna edemeyince tabancayla vurdu

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir teknoloji mağaza
sına gelen kişi, 
aldığı 2 adet cep 
telefonu ve kontürler 
için ’euro' diyerek 
Peru parası vererek 
kayıplara karıştı. 
Polis, özellikle 
esnafları aldıkları 
paraları dikkatle 
incelemeleri 
konusunda 
uyarıda bulundu.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Karfez

[Gemlik Körfez’ internette www.geınlil(korfezgazetesi.cöin

Edinilen bilgiye 
göre, Selimzade 
Mahallesi Yıldırım 
Beyazıt 
Caddesi'ndeki 
Teknolojix 
mağazasına gelen 
kimliği belirsiz 
kişi, 800 YTL 
değerindeki 
2 adet cep telefonu 
ve bir miktar kontür 
için ödemek yapmak 
için kasaya gelince 
olay meydana çıktı.

ABONE OLUN 
OKUTUN 
OKUYUN

Bursa'da, kendisine 
uyuşturucu hap 
verdiğini iddia ettiği 
genç bayanı sokak 
ortasında vuran zanlı, 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Zanlının yetiştirme 
yurdundan bir kız 
kaçırdığı ve güvenlik 
güçlerince arandığı 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Muhammet 
A. (32), bir süredir 
dost hayatı yaşadığı

Eşini ve 2 çocuğunu yakarak öldürdü
Adana'da ateşe ver 
diği evinde eşi ve iki 
çocuğunun yanarak 
ölümüne yol açtığı 
iddia edilen kişi, 
tedavi gördüğü has
tanede tutuklandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, 12 Ağustos'ta 
meydana gelen 
olayda, Şakirpaşa 
Mahallesi'nde oturan

Döndü Püsküllü'yü 
(23) Hamitler 
Mahallesi Hatır 
Sokak üzerinde 
ruhsatsız tabancayla 
vurdu. Başından 
bir kurşunun isabet 
etiği belirlenen 
Püsküllü, olay yerine 
gelen 112 Acil Servis 
ambulansı ile Çekirge 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Ameliyata 
alınan genç bayanın 
hayati tehlikesinin 
Sürdüğü öğrenildi.

Oğuz ailesinin evin
de çıkan yangında 
Sevgi (25) ve çocuk
ları Muhammet Meh 
met (4) ile 5 aylık 
Mehmet Taha Oğuz 
yanarak öldü. Baba 
Harun Oğuz (26) ise 
yangından yaralı ola 
rak kurtarıldı.
Yangının vantilatö 
rün motorunun yan

masıyla çıktığı sanı 
lirken, evin benzinle 
yakıldığına ilişkin 
ipuçlarına ulaşıldı. 
Şüpheler, eşi Sevgi 
yi sık sık dövdüğü 
ve "Benzin döküp 
sizi yakacağım" diye 
tehdit ettiği öne 
sürülen yaralı Harun 
Oğuz'a çevrildi.
Savcılık tedavi

gören Oğuz'un "kas
ten yangın çıkar
tarak eşi ve çocuk
larını öldür mek" 
suçundan tutuklan
masını istedi. Susma 
hakkını kullanan 
Oğuz'un tutuklan
masına ka rar veril
di. Zanlı Oğuz, iyileş 
tikten sonra ceza
evine gönderilecek.
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Bebeğini camdan atan anne cezaevjnde
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İCİNBİZİARAYINIZ |
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 m2 |

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı | 

| Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan g
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki K

yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik 
---------------------------------------------—----------------------------------------------i

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire S

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

ŞEKER SİGORTA I
Madde ÖZALP |

| Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 211

«Samsun'da babasına, 
ait 3. kattaki evlerinin 
tuvaletinde doğur
duğu bebeğini, tuva 
letin penceresinden 
havalandırma boş 
luğuna atarak öldür 
düğü ddiasıyla hak 
kında 6 yıl 8 ay hapis 
cezası bulunan genç 
kadın polis tarafın
dan gözaltına alındı. 
İddiaya göre, 
Yenidoğan Mahallesi 
Ayazpaşa Sokak'ta 
yaklaşık 2 yıl önce 
meydana gelen olay
da, eşinden boşan 
dığı ve annesiyle 
yaşadığı öğrenilen 
Nurgül B. (24), gayri 
meşru ilişki sonucu 
hamile kaldı. Genç 
kadın, evinin tuvale 
tinde bir erkek bebek 
dünyaya getirdi ve 
bebeğini tuvaletin 
penceresinden hava
landırma boşluğuna 
attı. Nurgül B., çok 
kan kaybettiği için 
Samsun Doğum ve 
Çocuk Hastanesi'ne 
gitti. Doktorlara 
düşük yaptığını 
söyleyen Nurgül 
B.'nin yalan söylediği 
ortaya çıktı.
Doktorların durumu 
polise bildirmesi 
üzerine ifadesi alınan 
Nurgül B., suçunu iti
raf ederek, bebeğini 
tuvalette doğur
duğunu ve pencere

den havalandırma » 
boşluğuna attığını 
söyledi. Atıldıktan 2 
saat sonra, itfaiye 
tarafından evin 
duvarı delinerek 
havalandırma 
boşluğundan alınan 
bebek, kaldırıldığı 
hastanede hayatını 
kaybetti. Hastanede 
tedavisi tamamlanan 
Nurgül Bayram ise 
tutuklanarak Samsun 
Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi.
Nurgül B.'nin ifadesi 
doğrultusunda gayri 
meşru ilişki sonucu 
bebeğin babası 
olduğu iddia edilen 
ve ayrıca başka 
biriyle evli olan 
Seydahmet D. (27) 
hakkında gıyabi 
tevkif kararı 
çıkartıldı. Samsun 
Emniyet Müdürlüğü 
Aranan Şahıslar Büro 
Amirliği ekipleri 
tarafından yakalanan 
Seydahmet D. 
yakalanarak 
tutuklandı.
Samsun 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde 
görülen davada, 
Nurgül B., bebeğini 
öldürmek suçundan, 
Seydahmet D. ise 
genç kadının 
babasının rızası 
dışında evine girip 
cinsel ilişkiye girdiği 
için konut dokunma- 

zlığının ihlali suçun
dan hakim karşısına 
çıktı. Nurgül B., 
suçunu itiraf ederek, 
Seydahmet D. ile 
evlerinde değil, 
evlerinin bodrumun
da ve ormanlık alan
da cinsel ilişkiye 
girdiğini ve hamile 
kaldığını söyledi. 
Bebeğini tuvalette 
doğurup pencereden 
attığını kabul eden 
genç kadın, olay 
sırasında bebeğin 
ağladığını fark 
etmediğini, düşük 
yaptığını zannettiğini 
ileri sürdü.
Seydahmet D. ise 
kimsenin evine 
gitmediğini, genç 
kadınla rızası doğrul
tusunda evin bodru
munda ilişkiye 
girdiğini itiraf etti. 
Mahkeme heyeti, 
Nurgül B.'yi şerefini 
kurtarmak için yeni 
doğan bebeğini 
öldürmek suçundan 
yargılandığı ilk 
mahkemede 6 yıl 8 
ay hapis cezasına 
çarptırdı ve sabit 
ikamet sahibi olduğu 
için tahliyesine karar 
verdi. Seydahmet D. , 
ise beraat etti. ' 
Yargıtay Ceza 
Dairesi Nurgül 
B.'ye verilen 6 
yıl 8 ay hapis 
cezasını onadı.
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İşsizlik Fonu’nda 
27 milyar lira birikti
İşsizlik Sigortası 
Fönu’nun toplam 
vârhğı 27 milyar 
YTL’yi aştı. Yalnızca 
faiz geliri 16.3 mil- 
yar YTL olan fonda 
biriken 28.3 milyar 
YTL’den İşsizlik 
Sigortası giderleri 
olarak dağıtılan mik
tar 1.3 milyar 
YTL'de kaldı.
Türkiye İş Kuru 
rriu’nun verilerine 
göre; İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan 
hâziran ayı 
içerisinde 99 bin 38 
kişiye toplam 28 
rriilyon 469 bin YTL 
Ödendi. İşsizlik Si 
gortası Fonu içeri 
sinde değerlendi 
rilen Ücret Garanti 
Fonu’nun varlığı 
haziran ayı sonu 
itibariyle, ödemeler 
toplamı 7 milyon 
135 bin YTL düşül 
dükten sonra 52 
milyon 20 bin YTL 
olarak belirlendi. 
Haziran ayı içeri 
kinde Ücret Garanti 
Fonu’ndan 44 kişiye 
69 bin YTL ödendi. 
100 BİN KIŞI 
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ 
ALIYOR
30 Haziran itibariyle 
İşsizlik Sigortası

Fonu’nun toplam 
gelirleri; 8 milyar 
995 milyon YTL işçi 
ve işveren primi 
(gecikme zammı 
dahil), 3 milyar 12 
milyon YTL Devlet 
Katkısı, 10 milyon 
130 bin YTL idari 
para cezası ve 16 
milyar 355 milyon 
YTL faiz geliri 
olmak üzere 28 mil
yar 373 milyon YTL 
olarak gerçekleşti. 
Fonun toplam var
lığı, İşsizlik 
Sigortası giderleri 1 
milyar 345 milyon 
YTL ve Ücret 
Garanti Fonu gideri 
7 milyon 135 bin 
YTL düşüldükten 
sonra, 27 milyar 20 
milyon YTL oldu. 
Temmuz ayında ilk 
kez işsizlik sigor
tasından faydalan
mak için 9 bin 775 
kişi başvurdu. 
Temmuz ayında ilk 
kez 9 bin 646 kişi 
işsizlik ödeneği aldı. 
100 bin 184 kişi işsi
zlik ödeneği almaya 
devam ediyor.
Ocak 2002-Temmuz 
2007 döneminde 
toplam 872 bin 
152 kişiye işsizlik 
parası ödendi. SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE®4*

S

BUSEBA.Ş.
(ABB ELEKTRİK SAN. AŞ.) ye ait 

L 831576 numaralı 26.07.2007 tarihli 
ATR Dolaşım sertfikamız 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
BUSEB A.Ş.

3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 
İki balkonlu, otoparklı geniş 

yazlık daire SATILIKTIR.
K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21 

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Cep : 0.533 356 44 39

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

S
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

TAYFUN AKÇAY

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
TECRÜBELİ

MOBİLYA USTASI
ARANIYOR

KILIM MOBİLYA

TEL: (0.224) 513 65 00
‘Gemlik Körfez’ internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com

■■h mu
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

innEHvaı
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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lursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Küçük Sanayi Sitesi önünde yapılan kavşağa 11. Cumhurbaşkanı seçilen Abdullah Gül'ün adı verildi

Bursa’da 10, ucu kavşak hizmete açıldı

ursa Büyükşehir 
elediyesi'nin 
üçük Sanayi Sitesi 
nünde yapımını 
ımamladığı ve dün 
;ılışı gerçekleştirilen 
öprülü kavşağa 
ani seçilen 
umhurbaşkanı 
bdullah Gül'ün 
dı verildi, 
ehir içinde rahat 
e kesintisiz ulaşımı 
edefleyen Büyük 
ehir Belediyesi'nin, 
u hedef doğrultusun- 
a inşaatını 5 ayda 
»marnladığı Küçük 
anayi Sitesi girişin- 
eki kavşak bugün 
üzenlenen coşkulu 
irenle trafiğe açıldı, 
lursa Büyükşehir 
lelediye Başkanı 
likmet Şahin, İzmir 
blu'ndaki trafik 
öğünlüğünü önemli 
Içüde hafifletecek 
lan kavşağın açılış 
freninde yaptığı 
onuşmada, 2004 
ıhnda başlatılan 

yerel kalkınma hamle
si ile yakılan ışığın 
her gün biraz daha 
güçlenerek Bursa'yı 
aydınlatmaya devam 
ettiğini söyledi.
"Hedef ulusal ve 
uluslararası alanda 
sözü edilen bir 
dünya kenti" 
Göreve başlar başla
maz, Bursa'ya hayat 
verecek projeleri 
uygulamaya geçirdik
lerini anlatan Başkan 
Şahin, "Artık Bursa 
denilince; tarihiyle 
barışık, sağlıklı ve 
modern bir kent akla 
geliyor. Bursa, marka 
kent olma yolunda 
emin adımlarla ilerli 
yor. Çünkü benim için 
yaşam, küçük bir 
mum değil. O, elimde 
tuttuğum muhteşem 
bir meşale gibi. Bu 
meşalenin olabildiğin 
ce çok ışık saçmasını 
istiyorum. Hedefim 
ulusal ve uluslar arası 
alanda sözü edilen bir 

dünya kentidir" dedi. 
Bursa'da çileye 
dönüşen ulaşımı bil
inçli müdahalelerle 
çözdüklerini anlatan 
Başkan Şahin, kav 
şakların ve alternatif 
yollarla her gün 150 
aracın eklendiği trafik 
sorununa çözüm üret
tiklerini vurguladı. 
Küçük Sanayi ile 
birlikte Bursa'ya 41 
ayda yapılan kavşak 
sayısının 10'a yük
seldiğini ifade eden 
Başkan Şahin, "Bu 
kavşakla Bursa, 
4 lup, 85 metre 
kapalı tünel, 26 bin 
metrekare yeşil alan 
kazandı. Bu projemiz 
Bursa'ya 30 Ağustos 
Zafer Bayramı 
armağanımızda" 
diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı 
Gül'e Bursa'dan 
hayırlı olsun 
armağanı: 
"Gül Kavşağı" 
Konuşmasında 11.

Cumhurbaşkanı Ab 
dullah Gül'ün yeni 
görevinin hayırlı olma 
sı dileğinde bulunan 
Başkan Şahin, "Kav 
şağımızın adı şimdiye 
kadar Küçük Sanayi 
Köprülü Kavşağı idi. 
Kavşağımız Cumhur 
başkanımıza armağan 
olsun, adı da 'Gül 
Kavşağı' olsun" dedi. 
Ocaktan: "Başkan 
Şahin, Bursa'da 
modern şehirciliğin 
sembolü oldu" 
22. dönem milletvekil
lerinden Faruk 
Ambarcıoğlu, Zafer 
Hıdıroğlu ve Şevket 
Orhan'ın da katıldığı 
törende konuşan 
AKP Bursa Milletvekili 
Mehmet Ocaktan, 
"Bursa'nın ufku 
açılıyor. Başkan 
Şahin'in yatırımlarıyla 
Bursa, ulaşım 
alanında modern bir 
şehirciliğin sembolü 
oldu. 2008'de B etabı 
tamamlanacak olan 

raylı sistem ile gerçek 
anlamda kentin çeh 
resi değişmiş olacak" 
şeklinde konüştu. 
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin 
Tanrıverdi de törende 
yaptığı konuşmada, 
"Dün Ankara'daydık, 
bugün Bursa'da bu 
anlamlı törendeyiz, 
yarın da Ankara'ya 
gidip 30 Ağustos 
Zafer Bayramı 
kutlamalarına katıla
cağız. Bu iki günde 
Bursa'ya gelerek 
böylesi güzel bir 
hizmetin açılımında 
bulunmaktan dolayı 
onur duyuyorum. 
Cumhurbaşkanımız 
Abdullah Gül, 
insana değer Veren, 
insanı seven, insanı 
değerler taşıyan bir 
kişi. Ülkenin yurt içi 
ve yurt dışında önemli 
adımlar atmış bir kişi 
olan Gül, içimizden 
biri. Yurtdışında da 
sevilen bir kişi olan

Abdullah Gül'e 
ve ülkemize 
Cumhurbaşkanlığı 
görevinin hayırlı 
olmasını diliyorum" 
dedi.
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
yeni görevinin ilk 
gününde çiçek 
gönderilmesi yerine 
Bursa'daki bir 
kavşağa adının 
verilmesinin onur 
verici olduğunu dile 
getiren Tanrıverdi, 
"Ankara'ya gittiğimde 
Sayın Gül'ü bu açılış
tan haberdar ede
ceğim. Bursa, bir 
marka kenti olma 
yönünde önemli 
adımlar atmaktadır. 
Başkan Hikmet 
Şahin'in kavşak, 
raylı sistemin 
genişlemesi, ulaşım, 
sosyal donatı, tarih ve 
kültür alanlarında 
yaptıkları çalışmaların 
değerinin bilincin 
deyim" diye konuştu.

iayırsever işadamından 
iki katlı kütüphane

İayırsever 
şadamları tarafından 
ğitimi katkı 
çerçevesinde 
sürdürülen çalış- 
naların bir 
renisi daha 
Sursa Valiliği ile 
Sursa Çimento 
abrikası arasında 
Hizalanan 
ırotokolle 
layata geçti. 
Bursa Çimento

Fabrikası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet 
Muharrem Uğur, 
Osmangazi 
İlçesi Alemdar 
Mahallesi'nde 
bulunan Alemdar 
İlköğretim Okulu 
bahçesine 
2 katlı bir 
kütüphane 
yaptırma 
kararı aldı.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ulucami’nin hatlarını BTSO temizleyecek
-Bursa'nın tarihi sem
bollerin Ulucami'de, 
kündekari sanatının 
zirvesi ve OsmanlI 
astronomi ilminin 
damgası olan 600 yıl
lık tarihi minberin ori
jinal haline getirilme 
sini sağlayan Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO), 30 
yıldır üzerine doku 
nulmayan hat yazıla 
rının temizlenmesi 
için de 700 bin liralık 
kaynak aktardı. 
BTSO Başkanı Celal 
Sönmez, tarihi min
berin-üzeri ne şuur
suzca tatbik edilen 
12 kat vernik ve 
cilanın temizlenerek, 

orijinal ahşap min
bere ulaşıldığını 
belirterek, "Uluca 
mi'de işinin ehli gü 
zel bir ekiple yapılan 
çalışmalar ile çok 
nadide eserlerimiz 
yeniden gün yüzüne 
çıkıyorlar. Yapılan 
temizleme çalışmaları 
sırasında duvarlarda
ki boyaların altında 
kalan orijinal yazılar, 
süslemeler ortaya 
çıkartıldı. İyi ki BTSO 
olarak bu çalışmaları 
başlatmışız. Minberin 
tezyin (süsleme) 
rölevesinin hazırlan
ması, üzerinin temiz 
lenmesinden sonra, 
eksik parçaların ta 

marnlanarak restoras 
yonun eksiksiz bir 
şekilde bitirilmesi 
bizleri mutlu edecek. 
Ayrıca bütün sanat 
kitaplarında hat 
konusunda dünyanın 
en önemli merkezi 
gösterilen Bursa 
Ulucami'deki asırlık 
hat yazılarının üzer
leri de, orijinal boy
alara zarar vermeyen 
bir usulle temizleni 
yor. Bu çalışmalar ve 
caminin genel bakımı 
için ihtiyaç olan 
700 bin liralık kay
nağı meclisimizin 
de oybirliği ile 
aktaracağız.
Bursa'nın yaşayan

müzesi, en önemli 
tarihi eserlerinden 
Ulucami’nin bakımı 
için her türlü imkanı 

. sunmaya hazırız.
Burada çalışan ekibin 
de son derece işinin 
erbabı olması ve 
Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ile 
Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kurulu'nuh yapılan 
işlere tam not 
vermesi bizim 
desteğimizi de daha 
an lamlı kılıyor. 
Ulucami inşallah bu 

v onarımdan sonra bir- 
600 yıl daha Bursa 
lı la ra hiz met vere
cek" diye konuştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İpek Yolu’nda
yarışma heyecanı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
ulusal düzeyde 
ses getiren kültürel 
etkinliklerinden 
İpek Yolu Film 
Festivali'nde 
heyecan kısa ve 
belgesel film 
yarışmalarıyla 
başlıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi

Küresel ısınma masaya yatırılıyor
Yerkürede uzun 
vadede yıkıcı etkileri 
bulunan küresel ısın
mayla mücadele, 
Avusturya'da 158 
ülkeden temsilcinin 
katılımıyla düzenle
nen toplantıda ma 
saya yatırılıyor. 
Enerjinin etkin kul
lanımının küresel 
ısınmayla mücade 
lede önemli yer tut
tuğunu vurgulayan 
Birleşmiş Milletler, 
bunun için 200 mil
yar dolardan fazla 
yatırıma ihtiyaç 

tarafından 
ipekböcekçiliği ile 
ipek üretiminin 
merkezi olan ve 
aynı zamanda 
Bursa'nın yıllarca 
güzergahına ev 
sahipliği yaptığı 
'İpek Yolu' adını 
verdiği film festival, 
bu yıl 7-13 Aralık 
tarihleri arasında 
düzenlenecek.

duyulacağını bildirdi. 
Avusturya'nın Viyana 
kentinde 158 ülkeden 
bin dolayında dele 
geyi birayaya getiren 
toplantıda, günlerdir, 
küresel ısınmayla 
mücadelenin yolları 
tartışılıyor. Küresel 
ısınmayı tetikleyen 
etkenlerden biri olan 
sera etkisi yapan 
gazların atmosfere 
sahnımının azaltıl
ması ise üzerinde 
önemle durulan 
konulardan biri... 
Birleşmiş Milletler,

yatırımların, enerjinin 
daha etkin kul
lanımını sağlayacak 
yöntemler ve çevreye 
zarar vermeyen 
enerji kaynaklarına 
yönlendirilmesi 
gerektiğini belirtiyor. 
Bu da teknoloji 
araştırması ve 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarının dev 
reye sokulmasının 
yanı sıra sanayi ve 
ulaşım sektöründe 
enerjinin etkin kul
lanımına yönelik 
yatırımları içeriyor.

Uç büyük kentin ne
kadar suyu kaldı?

İstanbul, Ankara, 
İzmir ve Bursa'nın 
içme suyu 
ihtiyacını karşılayan 
barajlarının 
ortalama 
aktif doluluk 
oranı dün itibariyle 
ortalama yüzde 
10,4 düzeyine 
düştü.
Geçen yıl aynı 
tarihlerde 4 
büyük şehirde 
içme suyu barajların
daki aktif doluluk 
ortalaması yüzde 
35,8 düzeyinde idi. 
Başkente su 
sağlayan barajlarda 
ortalama aktif 
doluluk oranı 
ise yüzde 3 
seviyesinde 
bulunuyor.
DSİ verilerinden 
yaplan derlemeye 
göre, 28 Ağustos 
2007 tarihi itibariyle, 
İstanbul'un içme 
suyu ihtiyacını 
karşılayan barajların

da aktif doluluk 
oranı ortalaması 
yüzde 22,8, 
Bursa'da yüzde 
18,3 , İzmir'de yüzde 
13,9 , Ankara'da 
ise sadece yüzde 
3 düzeyinde 
bulunuyor. 
Geçen yılın aynı 

döneminde içme 
suyu barajlarındaki 
aktif doluluk 
ortalaması 
İstanbul'da yüzde 
64,1, Bursa'da 
yüzde 53,2, 
İzmir'de yüzde 
40,1 , Ankara'da ise 
yüzde 19,9 idi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İSİMİZ ....

«o* b» 4

GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

>• t
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Yaz Okulu sona erdi

Gemlik İlçe - 
;Spor Müdürlüğü 

'■ tarafından 
düzenlenen 
yaz okulu ikinci 

‘ dönemi sona erdi, 
, Futbol, basketbol, 

voleybol, yelken 
ve yüzme ' 
branşlarında 374 
öğrencinin katıldığı 
kurslarda dün 

' küçük katılımcılara 
belgeleri verildi. 
29 Haziran -29 
Ağustös tarihleri 
arasında iki ay 
ve iki dönem süren 
kurslarda, Haydar . 
Yiğit, Ömer Erdem,. 
Emine Yaşar, 
Miray Demiriz, 
Turan Büyükbaşâran, 
Sönmez Deliorman
futbol, yüzme ve 
voleybol, basketbol 
branşlarında 
çalıştırıcılıklarını 
üstlendiler.
Velilerin, de katıldığı 

. belge töreninde, 
konuşan İlçe

Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, 
geleceğin Türkiye 
birincilerinin spor 
sever küçüklerden 
çıkacağını 
hatırlatarak, 
küçük spoir 

severlere sporla 
ilgili, çalışmalarını 
sürdürmelerini istedi. 
Arıkan, konuşmasın
da kursa katılan 374 
kursiyer arasından 
başarılı bulduklarını 
her branşta ayırarak

Gemlik’in futbolda, 
voleybol ve. 
baskette alt takımları 
oluşturdukları 
söyledi. .
Anne ve babalara da 
çocuklarını bu 
kurslara gönderdik

leri için teşekkür 
eden Burhan Arıkan, 
gelecek yaz da 
kursların devam 
edeceğini bildirdi. 
BELGELER 
DAĞITILDI 
Daha sonra futbol, 

voleybol, basketbol, 
yüzme ve yelken 
branşlarında kutsa ka 
tılan öğrencilere kurs 
öğretmenleri, voliler 
ve İlçe Spor Müdürü 
tarafıhdan katılım 
belgesi verildi.

TEMA A “s»^u:boşa MÜTTI W’ HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama’’ ESSg&ı 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katı11n ‘1 । ah

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

Bursaspor Trabzonspor maçım 
İsmet Arzuman yönetecek

VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)

Filmin Adı Seanslar
TRANSFOMERS 14.00 -16.00
ÖLÜM TOHUMLARI 12.00 -14.15-16.15

Turkcell Süper 
Lig'de 31 Ağustos 
Cuma günü 
Bursaspor- 
Trabzonspor 
takımları arasında 
oynanacak 4. 
haftanın ilk maçını 
yönetecek 
hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem 
Kurulu'hdari 
yapılan açıklamaya 
göre, cuma günü 
saat21.00'de 
Bursa Âtatüfk 
Stadı'nda oynanacak 
karşılaşmay| 
İsmet Arzuman

yönetecek. 
Arzüman'ın 
yardımcılıklarım 
Baki Tuncay 
Akkın ve Serkan 
Akarca, dördüncü 
hakemliği İse 
Uğur Söylemez 
yapâcak.
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Siyah çikolata tansiyonu dişin mi!
Yüksek tansiyonu 
doğal yollardan 
düşüren gıdalardan 
biri de siyah çikolata. 
Araştırmacılar günde 
âltı gram bitter çiko
lata yemeyi öneriyor. 
Köln Üniversitesi 
Hastanesi’nde 
yapılan bir çalış
ılanın sonucuna 
göre, günde 30 
kalori kadar siyah 
çikolata yemek 
yüksek tansiyonu 
düşürebiliyor.
Araştırmacıların 
tavsiye ettiği siyah 
bitter çikolata, yüzde 
70’ten fazla kakao 
ihtiva ediyor. 30 
kalorilik çikolata, 
takriben altı - yedi 
gramlık küçücük bir 
çikolata parçası 
demektir.
Hafif tansiyon yük
sekliği dışında başka 
sağlık sorunları 
bulunmayan ve tan
siyon düşürücü ilaç 
kullanmayan 24 kadın 
vb 20 erkek, iki gruba 
âynlmış. Gruplardan 
birine 18 hafta sürey 
le, akşam yemeğin
den iki saat sonra 
günde 30 kalori 
dbzunda siyah çiko
lata verilmiş. Çalış
maya katılan kişilerin 
nörmal beslenme, 
egzersiz ya da başka 
alışkanlıklarında

değişiklik 
yapılmamış. 
Çalışma sonunda, 
siyah çikolata 
grubundaki katılım
cıların kan basınçla 
rında çalışmanın 
başlangıcına göre 
azalma olduğu sap
tanmış.
Araştırmacılar, bu 
düşüşün küçük 
olmakla birlikte klinik 
açıdan değerli oldu 
ğunu söylüyorlar. 
The Journal of the 
American Medical 
Association der
gisinde yayımlanan 
bu çalışmadan, kan 
basıncını düşürmek 
için tek yapılması 
gereken şeyin çikola
ta yemek olduğu 
sonucunu çıkarmak, 
kuşkusuz çok yanlış 

olur. Sağlıklı bir 
diyet, egzersiz ve 
fazla kiloların ve 
rilmesi kan basıncını 
normal sınırlara 
çekmek için önemli 
ama her gün az 
miktarda çikolata 
yenilmesi "uyulması 
kolay" bir tavsiye 
olduğundan bir 
çok yüksek tansiyon 
hastasının 
hoşuna gidebilir. 
Çalışma, siyah 
çikolatanın kan 
basıncı üzerinde 
nasıl etkili olduğunu 
göstermiyor ama 
kakaonun içindeki 
flavonol adlı 
bileşiklerin rolü 
oynayabileceği 
sanılıyor.
Gerçekten de 
siyah çikolata çok 

iyi bir flavonoid, 
yani antioksidân 
kaynağı. Çikolatanın 
kalp damar hastalık
ları üzerinde yararlı 
olabileceğini 
düşündüren 
çalışmaların 
sonuçları aşağıdaki 
noktalarda 
odaklanıyor: 
Çikolata flavonoidleri 
kanın pıhtılaşmasın
da artışa neden olan 
trombositlerin bir
birine yapışmasını 
önleyerek damârlarda 
pıhtı oluşumuna 
engel olabilir. 
Çikolatada nitrik 
oksit üretimi için 
gerekli olan bol mik
tarda arginin var. 
Nitrik oksit kan 
damarlarını 
genişleterek kân 
akımının ve tan 
siyonun 
düzenlenmesine 
yardımcı 
olur.
Çikolata zengin 
bir antioksidan 
kaynağı olması 
nedeniyle, damar 
sertliğine kâfŞi 
koruyucu rol 
oynayabilir.
Kakaoda bulunan 
bitki sterolleri 
sitosterol ve 
stigmasterol gıdalarla 
alınan kolesterolün 
emilimini azaltabilir.

Kadınlar sağlık 
konusunda daha dikkatli

ABD'de yapılan bir 
araştırmaya göre 
kadınlar, internette 
sağlık konusunda 
erkeklerden daha 
fazla bilgi arıyor. 
Rhode Island'daki 
Bryant Üniversitesin
den iki profesörün 
yaptığı araştırmada, 
sağlık alanındaki 
olanakların kullanıl
ması konusunda iki 
cins arasında fark 
bulunduğu, örneğin 
hasta oldukları za 
man kadınların dok
tora gitme eğiliminin 
erkeklerden fazla 
olduğu ortaya çıktı. 
Araştırma, Morahan- 
Martin ile PhyHis 
Schumacher tarafın
dan 2000 ve 2004 yıl
ları arasında i46i 
kadın ve 1317 erkek 
deneğin davranışları 
izlenerek tamam
landı. Dört yıl boyun
ca izlenen denekler 
arasında kadınların 
erkeklere göre inter
nette sağlık konu 

sunda daha araştır
macı olduğu sap
tanırken, bu oran yıl
lara göre şöyle: 
2001 yılında kadın
ların yüzde 72'siyle 
erkeklerin yüzde 51’i, 
2002'de kadınların 
yüzde 85'iyle erkek
lerin yüzde 75'i ve 
2004 yılında kadın
ların yüzde 82'siyle 
erkeklerin yüzde 75'i 
"on line" sağlık konu 
suna ilgi gösterdi. 
Araştırmayı yapan
lardan Dr. Janet 
Morahan-Martin, 
kadınların sağlıkları 
konusunda çok daha 
aktif olduğunu, ayrı
ca çocuklarına, 
eşleri ve ailelerine 
dikkat ettiklerini 
söyledi.
Morahan-Martin, 
sağlıkla ilgili bilgi 
söz konusu olduğun
da internette kadın
ların erkeklerden 
daha fazla yardım 
almaya çalıştığını 
belirtti

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
51318 79
51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcıhğı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
513 10 53
513 29 54
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
513 92 00
513 23 29
513 10 68

Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

TEK Arıza 
TEK İşletme 

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

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23 

İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 656 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Halk Müd.
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 Anza Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46

Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

Totalgaz 514 17 00

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 516 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
30 Ağustos 2007 Perşembe 

FATİH ECZANESİ 
Orhangazi Cad. No: 3 
Tel: 5139127 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2841 

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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O, ÖZaMKfflfUOGMflM OKULU
“İyi bir gelecek Aykent ile başlar”

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI 2007-2008 DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI

nızı ıı ı imi 171 im Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, 
OKULUMUZUN çağa ayak Uydurniasını 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, 
hr PFMr il FR Sürekli eğitim İlkesi İle hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,özgüveni tamdır.
OGRbNUİLtK ^er yer(je ve her ortamda kendini ispatlar. Engel tanımaz," Başaracağım ” der, başarır..

Anasınıfları, 1.2.3. ncü sınıflar haftada 6 Saa
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

Deneyimli 
kadromuz ve 

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sîzlere en yakın 
özel okuluz

Tel: 513 5084
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 

web : www.aykentilkogretim.k12.tr

Hava sıcaklıkları artacak Çin’de internet sanal polise emanet
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü, 
hava sıcaklığının 
bugün batı 
bölgelerde, cuma 
günü ise iç 
kesimlerde 4-6 
derece artarak, 
mevsim normal
lerinin üzerine 
çıkacağının tahmin 
edildiğini bildirdi. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden ya 
pılan açıklamaya 
göre, kuzey kesim
lerde görülen 
sağanak ya ğışların, 
ülkenin kuzeydoğu 
kesimlerinde etkili 
olduktan sonra 
yurdu terk 
etmesi bekleniyor. 
Yurdun kuzey ve

iç kesimlerinde 
yağışla birlikte 
azalan hava 
sıcaklığının bugün 
batı bölgelerde, 
cuma günü ise 
iç kesimlerde 
hissedilir derecede 
(4-6 derece) 
artarak mevsim 
normallerinin

üzerine çıkacağı 
tahmin ediliyor. 
Hava Sıcaklıklarının, 
hafta sonuna 
kadar Marmara'da 
33-37, Güney 
Ege ve Akdeniz'de 
38-40, iç kesimlerde 
33-35 derecelerde 
seyretmesi 
bekleniyor

Çin'in başkenti 
Pekin'de uygulamaya 
konulacak yeni, uygu
lama ile animasyon 
karakterleri şeklinde 
tasvir edilen polis 
ekipleri, internet 
sayfalarında 
devriye atacak. 
Bir nevi sanal polis 

tgibi çalışacak olan * 
animasyon karakter
leri, ekrandan yaya, 
motorsikletle ya da 
polis aracı ile 

geçerek, kullanıcılara 
internette yer alan 
yasadışı içerikten 
uzak durmaları ile 
internet güvenliğine 
yönelik belli başlı 
ipucu uyarıları 
yapacak. Kullanıcıları 
yasadışı içerik 
konusunda korkutma 
yöntemini benim

seyecek ve yetk
inlerin gözlerinin 
devamlı üzerlerinde 
olduğu göstermeyi * 
amaçlayacak olan 
uygulamaya, 1 Eylül 
itibari ile başlanacak. 
Başlangıçta, Çin'in 
en büyük 13 
sitesinde, her yarım 
saatte bir belirecek 
olan sanal polisler, 

daha sonra 
PekTrî'aeki sünîlcU- 
lara kayıtlı tüm 
internet siteleri I < 
gezilirken görünecek. 
Kullanıcılar, polise 
ihtiyaç duyduğunda, 
sanal polis görüntü
lerine tıklayarak 
yetkili mercilere ulaş* 
ma imkanına da 
sahip olacak.

RAMAZAN YAKLAŞIYOR--
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
İMSAKİYELER EN UYGUN 

FİYATLARLA ...

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr


14

at

a
ı
z

8«®l i®®»?'

TAAHHÜT TIC. LTD. ŞTI.

✓MICIR ÇEŞİTLERİ
1 NUMARA ■ 2 NUMARA ■ J NUMARA 
✓ KIRMA KUM ✓DUVAR TAŞI

Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı DOLGU MALZEMESİ
SSF TESİSİMİZ © SAAT AÇIKTIR

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
31 Ağustos 2007 Cuma www.gemlikkOrfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

B€VHANLAR OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 
GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ 

YOĞUN İLGİDEN 
DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ

İbrahim Akıt Cad.
Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

TEL: 0.224 513 33 49 
FAX: 0.224 513 33 50

Büyük Kurtuluşun 85. yıldönümü tüm yurtta ve ilçemizde coşkuyla kutlandı

Zafer Bayramı’nda halk yoktu
:. 30 Ağustos
Zafer Bayramı dün 
tüm yurtta coşkuyla 
kutlanırken, Gemlik’te 
halkın kutlama tören
lerine ilgi göster- 
memesi dikkat çekti. 
Atatürk Anıtı’nda 
başlayan törenlere 
İskele Meydam’nda 
yapılan geçit töreni 
devam edildi. Törenle 
ri resmi protokol 
yanında çök az sayı-

■ da vatandaş izledi. 
Haberi sayfâ 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Ulusal Bayramlar

Dün, coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos 
Zafer Bayramına yetişebilmek için Kumla 
dan gelirken, Gemlik’e girdiğimde ilçede 
bayram havası var mı diye çevreme 
bakındım.

Ne yazık ki bayram havasını göremedim.
Manastır’dan Balıkpazarı Mahallesi’ne 

inerken, başımı kaldırıp apartmanlara bak
tım.

Tek tük bayrak asılı olduğunu gördüm. 
k İçim burkuldu.
j Toplumumuz neden bu kadar duyarsız 
oldu? Devamı sayfa 5’de

Belediye 
Meclisi

Pazartesi 
günü 

toplanıyor
Gemlik Belediye 
Meclisi 3 Eylül 2007 
Pazartesi günü 
toplanacak. Saat 
14.oo'de başlayacak 
olan meclis toplan
tısında meclis 
divan üyelikleri için 
seçim yapılacak. 
Haberi sayfa 2'de

GOOD^YEAR
BİZE UĞRAMADAN 

4X4’ÜNÜZE 
LASTİK ALMAYIN.

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75-

Yeni hükümetin programı bugün TBMM’de
Hükümet programı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde okunacak. 6’da

http://www.gemlikkOrfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yarınlar bizim....
85 yıl önce; 30 Ağustos Meydan Muharebesi'n 

de; Türk Ulusu; ateşle, kanla yüzyıllar süren sına 
vı, hem askeri, hem de siyasi zaferle sonuçlandır 
mış, böylece Türk Ulusuna biçilen yok olma 
rolünü tarihe gömmüştür.

Bu rol neydi?
Birinci Dünya Savaşının başlamasıyla birlikte 

OsmanlI Devleti'nin paylaşılmasını amaçlayan 
emperyalist devletler yurdumuzu işgal planını 
devreye sokmuşlar ve bu çerçevede işgal planını 
uygulamışlar dır. Düşman orduları neredeyse 
Türk direnişinin merkezi olan Ankara'ya kad^r 
her yeri işgal ederek gelip dayanmıştır.

Yüce Önder ve Başkomutan Gazi Mustafa 
Kemal'in etrafında kenetlenen Türk ulusu; işgal
cilere karsı bütün maddi ve manevi gücüyle sava 
şarak 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muha 
rebesiyle nihai darbeyi vurmuş; bağımsızlığını 
kazanmış ve varlığını ebediyen korumuştur.

30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi 
aynı zamanda insanlık tarihinde müstesna bir 
yeri olan Büyük Türk Devriminin başlangıcı ve 
ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlüğünü hak 
ettiği, dünya uluslar ailesi arasında seçkin yerini 
aldığı bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasın
da; Türk Ulusunun makus talihi değişmiş, 

Sevr Antlaşması ve Mondros Mütarekesi gibi 
Türk Ulusunun idam fermanı anlamına gelen 
askeri ve siyasi tuzaklar tarihin çöplüğüne 
atılmıştır.

Yine bu dönüm noktasından alınan güç ve 
enerjiyle çağdaş dünyanın değerlerini ölçü ve 
örnek alan yeni Türk Devleti kurulmuştur.

30 Ağustos Zaferi; artık yok olma noktasına 
gelmiş bulunan Türk Ulusunun milli gücünü 
tamamıyla ortaya koyduğu bir seferberliğin zafer
le taçlandırılmış savaş zincirlerinin zirvesidir.

Bu savaşın askeri ve siyasi sonuç ve ihtişamı 
karşısında; Türk tarihindeki diğer bütün askeri 
başarıların, bu zaferin gaye ve sonucunu hazır
layan ve zirveye ulaşılmasını sağlayan savaş ve 
başarılar olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu 
gün için her kim olursa olsun Mustafa Kemal'siz 
bir Türk Tarihi tasarlıyor ye bu yönde etkinlik 
gösteriyor ise Türk Ulusunun tarihin çöplüğüne 
attığı Sevr ve Mondros artıklarından besleniyor 
demektir.

Onun için;
Şimdi iktidar gücünü ellerinde bulunduranlar 

hiç de heyecana kapılmasınlar. '
Bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmamış,-ki 

o dünyanın kendisinin olduğunu sanırmış- 
Abdullah Güle mi kalacak ?

Tayyip Erdoğan'a mı kalacak?
Onların da devranı dönecek.. Yıldızları 

sönecek.
Önemli olan onların devr-i iktidarlarını az 

hasarla atlatabilmek..
İçeride yaptıkları tahribat önemli değil.
Ancak dışarıda elimizi kolumuzu bağlarlarsa 

işimiz biraz zorlaşır.
Gerçi..
Çözülemeyecek hiç bir sorun yoktur.
Azim., kararlılık., iyi niyet., dürüstlük..
İnsana erdem katan bu özellikler T.C.yurt- 

taşlarında var..
Hem de öyle ki 3-5-7 yılda azalacak ya da 

yokolacak gibi de değil.
Yapılacak olan..Atatürk ilke ve devrimlerinin 

yolundan ayrılmamak.
İnsan olmanın tartışılmaz özelliklerinden kop

mamak..
Toplumsal çıkarların yüceliğine olan inancı 

kaybetmemek..
Ve çalışmak.... Çalışmak.... Çalışmak.
Tarlada çalışmak..
Fabrikada çalışmak..
Evde çalışmak..
Üretime katkıda bulunmak.
Tüketime dikkat etmek..
Bir de uyanık olmak..
30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun....

emlik Karfez

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
web sitesi 
Türkçe ve İngilizce 
olarak yeniden 
düzenleniyor.
Ekim ayında Türkçe- 
Ingilizce olarak 
yayınlanacak olan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası web 
sitesi 
www.gtso.org.tr 
yeniliklerle birlikte 
içerik bakımından 
çok daha kapsamlı 
bir hale getirildiğini 
söyleyen Oda 
Başkanı Kemal Akıt, 
şöyle konuştu: 
"Yeni yayın döne
mimizde güncel 
iletişim bilgileri, 
gerçek zamanlı

ujtb&ıtcmize hoşgeldlniz...

DÜNYA
GEMLİK'LE BULUŞTU

Açtımçnk <ÜMB< içi» ıtsrreM ruvl BMMeal ıraAnae.

aidat, borç sorgula
ması, üyelere ait 
kapsamlı bilgiler, 
uluslararası iş 
teklifleri, insan kay
nakları platformu, 
ithalat ve ihracat ista-

tistikleri, ticari ve 
ekonomik yapı geniş 
şekilde anlatılacak.
Yeni sitemiz çok 
kapsamlı bilgileri 
içerdiği için daha da 
güzel olacak." dedi.

II

Belediye Meclisi pazartesi niiııi toplanıyor
Gemlik Belediye 
Meclisi 3 Eylül 2007 
Pazartesi günü 
toplanacak.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından meclis 
üyelerine gönderilen

toplantı gündeminde, 
Meclisin 3 Eylül 2007 
pazarteşi günü saat 
14.oo de toplanarak 
Meclis divan üyelik
leri için seçim yapıla
cağını bildirdi.
Buna göre, meclis

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.coni |

tSATILIK ■ KİRALIK LÜK DAİRELER ve Mi
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK ve DEĞERLEME HİZMETLERİ VERİLİR 

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER
Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 

Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 
3+1 normal daire seçenekleri

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyeri seçenekleri

www.baytasinsaat.com
Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

Sayfa

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Akıt, Oda’nıı 
gün geçtikçe iş 
hacminin de 
büyüdüğüne dikkat 
çekerek, "Biz de 
Oda olarak kendimizi 
çağın yeniliklerine 1 
açtık. Üyelerimiz 
internet aracılığıyla , 
kendine ait her türlü 
bilgiyi, ekonomik 
gelişmeleri, iş 
tekliflerini teknoloji 1 
sayesinde en kısa i 
yoldan edinecektir, i 
Gemlik ile ilgili ticari' 
bilgiler de dünyanın t, 
her yerinden İngilizce 
web sitemiz 
aracılığıyla kolayca 
öğrenilebilecekler." 
şeklinde konuştu.

I

birinci ve ikinci divan 
başkanlığı üyesi ile 
iki katip seçiminden 
sonra bir adet encü
men üyesi seçilecek. 
Bütçe ve Plan 
Komisyonu ile imar 
Komisyonu

üyelerinin seçimin- j 
den sonra ise boş ı 
bulunan doktor için I 
kadro derece değişik
liği ele alınacak.
Daha sonra ise 
imarla ilgili konular . 
görüşülecek.

İKİNCİ EL DAİRELER
S SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 
Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2

SATILIK Daire, Gemlik Kafaoğlu Apartmanı'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2 
y SATILIK Daire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2

SATILIK Daire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2
S KİRALIK Daire, Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
S KİRALIK Dublex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4+1,200 m2 
•J KİRALIK Işyerij-Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

http://www.gtso.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Büyük Kurtuluşun 85. yıldönümü coşkuyla kutlandı. 

Zafer Bayramında halli yoktu 
30 Ağustos Zafer Bayramı dün tüm yurtta coşkuyla 

kutlanırken, halkın kutlama törenlerine ilgi göstermemesi 
dikkat çekti. İskele Meydam’nda yapılan törenleri resmi 
protokol yanında çok az sayıda vatandaş izledi.

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Kadri GÜLER 
30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 
85. yıldönümü 
düzenlenen 
törenlerle kutlandı. 
İlçemizde düzenlenen 
tören dün saat 09.oo 
da Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunumuyla 
başladı.
Saygı duruşundan 
sonra İstiklal 
Marşı ile bayrak 
töreni yapıldı. 
Daha sonra İlçe 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Ö. Cüneyt Akyol, 
Askeri Gazinoda 
kutlamaları kabul etti. 
İSKELEDEKİ TÖREN 
Zafer Bayramı’nın 
ikinci bölümü İskele 
Meydanındaki 
tören ahnında 
saat 11.oo başladı. 
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı * 
Topçu Kurmay Albay 
Ö. Cüneyt Akyol, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet Başsav 
cısı । İbrahim 
Torun, siyasi parti 
temsilcileri, daire 
müdürleri, askeri 
birlikler ve az sayıda 
vatandaş katıldı. 
Kaymakam, 
Garnizon Komutanı 
ve Belediye 
Başkanının halkın ve 
askerlerin bayramını 
kutlamasının ardın
dan bir dakikalık 
saygı duruşunda 
bulunuldu.
Daha sonra İstiklal 
Marşı ile bayrak 
töreni yapıldı.
Günün anlamını 
belirten konuşmanın 
yapılmasının ardın
dan, bir onbaşı 
günün anlamını 
belirten şiir okudu. 
Zafer Kupası Yelken 
yarışlarında dereceye 
giren öğrencilere 
Kaymakam, Garnizon 
Komutanı ve Beledi 
ye Başkanı tarafından 
kupaları verildi.
Zafer Kupası Yelken 
Yarışmaları’nda 
erkeklerde, Bahadır 
Arabalı birinci, 
Cengiz Baydar ikinci,

Murat Samun 
üçüncü, Batuhan 
Cesur dördüncü, 
Furkan Temir 
beşinci oldu. 
Kızlarda ise, Tuğba 
Öksüz birinci, Fulden 
Bostancı ikinci, Nilsu 
Tetik üçüncü olurken, 
En küçük sporcu 
dalında ise Alp 
Aküzel kupasını aldı. 
KÖPEKLERİN 
GÖSTERİSİ 
Askeri Veteriner Oku 
lu ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığı’nda 
yetiştirilen köpeklerin 
gösterilerinden 
sonra, resmi geçit

töreni yapıldı. 
Saat 20.30 da İskele 
Meydam’nda 
Belediye Bandosu 
konser verirken, 
havai fişek gösterileri 
de yapıldı.
Gece, Askeri

Veteri ner Okulu 
Gazinosu’nda 
Garnizon Komutan 
lığı tarafından 
30 Ağustos Zafer 
Bayramı nedeniyle 
kabul töreni 
düzenlendi.

Satılmayan kalemler...
Önemli olan dürüst kalmak, satılmamış 

ya da kiralanmamış kalem olmak...
Önemli olan kendi değerini bilmek, kendi 

içindeki dürüst sese kulak verebilmek...
Gün gelir, yazı da yazamazsın...
Televizyona program da yapamazsın...
İnternette yazar, orada soluklanırsın...
Bunların hepsi bu meslekte var...
Önemli olan dürüst olmak, satılmamış ya 

da kiralanmamış kalem olarak kalabilmek...
Önemli olan kendi değerini bilmek, kendi 

içindeki dürüst sese kulak verebilmek...
Ben gazetecilikte, önce ne yazdığıma 

bakarım...
Nerede söylediğime değil, ne 

söylediğime bakarım...
Kendimin ve başkalarının eğilip 

bükülmediğine bakarım...
Satılmış mı, kiralanmış mı ona dikkat 

ederim...
Kendini satanlara ya da kiralayanlara 

takarım...
Önemli olan kalemini ya da dilini satma

mak...
Zamana, duruma ve ev sahibine göre 

kiralamamak...
Eğilip bükülmemek...
İnsan hakkı yememek...
Kalbine, beynine ve insanlığa göre yazıp 

söylemek...
Kişisel durumuna göre vaziyet alma

mak...
En tehlikelileridir bunlar...
Bunlardan çok var..
Her sabah kimi yalayacaklarını, yıkaya

caklarını düşünürler...
Durumlarına ve çıkarlarına göre kimi 

pisleyeceklerini de hesaplarlar...
Köşeleri, köşe değil; reklam metnidir...
İyi bakın, bir çoğu sürüler halindedir...
Amaç köşelerden ya da programlardan 

insanlara bir şeyler söylemek değil, kendi 
çıkarları için yazmaktır...

Önemli olan satılmamak, kiralanmamak, 
bunlardan olmamak...

Hürriyeti Emin Çölaşan yapmadı...
Hürriyet, Emin Çölaşan dan önce de 

vardı...
Emin Çölaşan’ı da Hürriyet, Emin 

Çölaşan yapmadı...
Emin Çölaşan zaten vardı...
Hep var olacak..
Bundan sonra Hürriyet kendi yolunda, 

Çölaşan kendi yolunda...
Yalnız Hürriyet çok kaybetti, hafifledi bu 

da biline..
Eskiden çok küçüktüm...
Aklım ermiyormuş..
Çok şeyleri sadece kendim yaptım 

zannederdim...
Sonradan öğrendim ki, sadece kendimi 

kendim yapmışım...
Emin Çölaşan satılmamış, eğilmemiş, 

bükülmemiş ve kiralanmamış bir kalemdir... 
Helal olsun ona..

Bizim gibiler için de bu nişan yeterlidir..

KAŞEDE B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

©SAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Kumla yaz sezonunun son günlerini yaşıyor
Havaların çok sıcak olması nedeniyle bu yıl Kumla’ya akın eden yazlıkçılar, okulların açılmasına az bir 
zaman kalması üzerine Kumla’yı boşaltmaya başladı. Kumla’da yaz sezonunun son demleri yaşanıyor
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Temmuz ve Ağustos 
aylarında Kumla’da 
tatil yapmaya gelen 
yazlıkçılar, okulların 
17 Eylül 2007 günü 
açılacak olması 
nedeniyle, geri dönüş 
hazırlıklarına başladı. 

DUYURU
GEMLİK 

TİCARET BORSASI’NA 
AİT GÜRLE İS MERKEZİ

KAT: 3 
106-107 VE 113 NOLU 
BÜROLAR KİRALIKTIR 
TEL: 513 46 00

513 43 73

Bu yıl havaların 
. çok sıcak geçmesi 
nedeniyle Küçük 
Kumla ve diğer 
sahil beldelerindeki 
sahillere akın eden 
yazlıkçılar, denizin 
ve havuzların

tadını çıkardılar. 
Kumla’da kalan 
yazlıkçıların ve 
çevre ilçe ve 
köylerden gelenlerin 
büyük ilgi gösterdiği 
Kumla Halk 
Pazarı’nda da 

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik Fabrikamızda 

çalışacak
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR
Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç 
bayan eleman aranıyor 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
Tel : 513 47 39

Gemlik yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km.

Gemlik / BURSA

alışverişlerin 
düştüğünü söyleyen 
esnaf, sezonun Eylül 
ayının ilk haftasından 
sonra azalacağını 
ancak, tezgahları 
hemen kapatmaya
caklarını belirttiler.

SEZON SONU 
IndIrİmlerF 
BAŞLADI
Sezon sonunun 
yaklaşması nedeniyle 
Kumla’daki bir 
çok mağaza ve 
tezgahlarda büyük

Yurt miiracat sonuçları 
ıuqün açıklanıyor

Bu yıl üniversiteyi 
kazanan hazırlık ve 
birinci sınıf öğrenci
leri ile ara sınıflarda
ki öğrencilerin yurt 
müracaatlarının 
sonuçları, 31 
Ağustos'tan itibaren 
YURT KUR ve 
ÖSYM'ye ait 
www.kyk.gov.tr ile 
www.osym.gov.tr 
adresli internet 
sitelerinden 
öğrenilebilecek. 
YURTKUR'dan 
yapılan açıklamada, 
bu yıl yurt başvu
rusunda bulunan 
tüm öğrencilerin 

indirimler başlattı. 
Yaz sezonuna ait 
malların ellerinde 
kalmasını istemeyen 
esnaf, adeta karsız 
satış yaparak, elinde
ki ürünleri paraya 
çevirmeye çalışıyor.

müracaat sonuçla 
rının 31 Ağustos'tan 
itibaren duyurulacağı 
bildirildi.
Yurtlara asıl listeden 
girmeye hak 
kazanan üniversite 
öğrencilerinin kayıt
larının 3-14 Eylül’de 
yapılacağı, yedek 
listeden öğrenci 
alımına ise 17 Ey 
lül’de başlanacağı 
belirtilen açıklamada, 
yedek listelerin 
17 Eylül'den itibaren 
her pazartesi günü 
yurt müdürlüklerince 
ilan edileceği 
kaydedildi.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

http://www.kyk.gov.tr
http://www.osym.gov.tr
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Baltacı’mn cenazesinde gözyaşları sel oldu
Bursa Çimento Fabrikası önlerinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Orhangazi 

Gençlerbirliği Spor Kulübü Müdürü Burhan Baltacı, Örnekköy'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Önceki gün Gemlik 
Bursa çimento yakın
larında geçirdiği 
trafik kazası son
rasında hayatını 
kaybeden Orhangazi 
Gençlerbirliği Spor 
Kulübü Müdürü 
Burhan Baltacı, 
dün gözyaşları 
arasında son yolcu
luğuna uğurlandı. 
27 yaşında trafik 
terörünün kurbanı 
olan evli ve 1 çocuk 
babası Burhan 
Baltacı’mn cenaze 
töreni mahşeri 
bir kalabalığa 

sahne oldu. 
Baltacı'nın cenazesi 
dün sabah saatlerin 
de otopsi yapılan 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu’ndan alı
narak futbol oynadığı 
ve müdürlüğünü 
yaptığı kulüp olan 
Gençlerbirliği'nin 
kulüp binası 
önüne getirildi. 
Baltacı için ilk tören 
Gençlerbirliği Kulüp 
binası önünde 
yapıldı. Buradaki 
törene CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel'in yanı sıra 
siyasiler, kulüp baş 
kanları ve yöneticiler, 
Gençlerbirliği cami
ası, sporcu arkadaş 
lan, Gençlerbirliği 
futbol takımı oyuncu
ları ile çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Törende konuşan 
Kulüp Başkanı Haşan 
Demir, spor camia 
sının ve Orhanga 
zi'nin çok değerli bir 
evladını daha kaybet
menin acısını yaşa 
dığını belirterek, 
“Hepimizin! başı 
sağolsun” dedi. 
ORHANGAZİ AĞLADI 
Beraberinde 
3 futbolcu ile birlikte 
Gemlik'e lisans

Baltacı’mn cenazesi 
gözyaşları arasında 
toprağa verildi.

işlemleri için gelirken 
geçirdiği trafik 
kazasında ölen, 
Gençlerbirliği Kulüp 
Müdürü Burhan Balta 
cı dün Örnekköy'de 
gözyaşları arasında 
toprağa verildi. 
27 yaşında evli ve 1 
çocuk babası olan 
Burhan Baltacı için 
ilk tören futbol 
oynadığı ve müdür
lüğünü yaptığı Baba 
evinde gözyaşı vardı 
Orhangazi Gençler 
birliği kulüp binası 
önünde gerçekleşti 
rilen törenin ardından 
Burhan Baltacı’mn 

cenazesi Orhanga 
zi'ye bağlı Örnek 
köy'deki evinin önüne 
getirildi. Baltacı’mn 
tabutunun evine 
getirilişinde başta eşi 
Semra Baltacı, kız 
kardeşi Meryem, er 
kek kardeşleri Gök 
han ve Erhan Baltacı 
ile baba Orhan ve 
annesi sinir krizleri 
geçirdi. Burhan 
Baltacı’mn 4 yaşında
ki oğlu Bedirhan ise 
her şeyden habersiz 
olanları izlemekle 
yetindi. Burhan 
Baltacı’mn cenazesi 
daha sonra Örnekköy

Camiine getirildi. 
Baltacı’mn cenazesi 
ikindi namazının 
ardından kılınan 
cenaze namazından 
sonra Örnekköy 
mezarlığında 
gözyaşları arasında 
toprağa verildi. 
Baltacı’mn cenaze 
törenine Belediye 
Başkanı Yusuf 
Korkusuz'un yanı 
sıra siyasi parti 
temsilcileri, Orhan 
gazi'deki kulüp 
başkanları ve yöneti 
çileri ile yoğun bir 
kalabalık topluluk 
katıldı.

Ulusal bayramlar
19 Mayıs ve 23 Nisan Ulusal Bay 

ramlarını kutlarken gördüğümüz halkı, 
yerel kurtuluş günlerinde ve Zafer 
Bayramı ile Cumhuriyet Bayramı’nda 
göremiyorsunuz.

23 Nisan ile 19 Mayıs Bayramlarına 
çocuklar ve genç öğrencilerin katıl
ması, velilerin ve halkın ilgisini çe 
kerken, diğer Bayramlara vatandaşın 
katılmaması, ulusal bilincin giderek 
azalması olarak yorumlanabilir mi?

Zafer Bayramı, Türk ulusunun 
esaretten kurtuluşunun bayramıdır.

Padişahlık yönetimi yerine halk 
yönetiminin başlamasının öncüsüdür o 
gün..

Ama, bu durum kimsenin umurunda 
bile değil.

Ulusal Bayramlara katılmayan halk, 
meydanda düzenlenen sazlı sözlü kon
serlere büyük ilgi gösteriyor.

Burada bir yanlışlık var.
Bir kültür yozlaşması var..
İlgililer bunu masaya yatırıp ince 

lemeli.
Halkın katılmadığı kutlamalar,

Bayram sayılmaz.
Resmi kişilerin zorunluluktan 

toplanmasıyla yaşanan bayramlar, 
bayram değildir.

İçten gelerek, severek kutlanmayan 
bayramlar bayram olmaz.

Ulusal günler için büyük bir erezyon 
yaşıyoruz.

Ulusal bilinç giderek yok ediliyor.
Böyle giderse bu bayramlar ilgisiz

likten kalkar.
Bunu isteyenler yok mu?
Çokkkk...
Dün, Zafer Bayramı’nda gördüklerim 

beni üzdü.
İçim burkuldu.
Nerede bu halk dedim.
Nerede..

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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.. 

Anasınıflan, 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

Deneyimli 
kadromuz ve 

çağdaş eğitim 
anlayışıyla 

sîzlere en yakın 
özel okuluz

Tel: 513 50 84
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.
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web : www.aykentilkogretim.k12.tr
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Yeni Hükümetin programı bugün TBMM’de
Başbakan Erdoğan 
tarafından açıklanan 
60. hükümetin en 
öncelikli konusunu 
yeni anayasanın 
hazırlanması oluştu
rurken yargıda 
reform, nükleer enerji 
gibi birçok hassas 
konu da Hükümetin 
diğer öncelikleri 
arasında yer alacak. 
Uzun süredir ağır bir 
şekilde ilerleyen AB 
müzakere sürecinin 
hızlandırılması, kayıt 
dışı istihdamla 
mücadele, bürokra 
sinin azaltılması, 
sosyal yapının güç 
lendirilmesi, istihdam 
politikaları ve özellik
le son dönemlerde 
artan su sorunu gibi 
konular da bugün 
TBMM’de okunacak 
Hükümet Program’ın 
da yer alacak. 60. 
Hükümet’i, yürürlük 
tarihi 1 Ocak 2008’e 
ertelenen “Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Ya 
sası” başta olmak 
üzere birçok yasal dü 
zenleme de bekliyor. 
Bugün TBMM’de oku
nacak olan hükümet 
programının ana 
çerçevesini AKP’nin

Yeni Bakanları zorlu sınavlar bekliyor
Ekonomi alanında 
çalışan bakanlar; ted
bir isteyen IMF ile 
gözden geçirme, dal
galanma ortamında 
faiz düşüşünün yapıl
ması ve enflasyon he 
definin tutturulması, 
sosyal güvenlik refor
munun yaşama geçir
ilmesi, memur toplu 
görüşmelerinin ta 
mamlanması, bütçe 
nin hazırlanması, 
büyümenin sürmesi 
için reel sektör üze 
rindeki yüklerin azal 
tılması sınavlarından 
geçecekler. Bakanları 
bekleyen gündem 
özetle şöyle: 
NAZIM EKREN: 
Ekonominin koordi
nasyonundan sorum
lu Başbakan Yar dım- 
cısı olarak; koordi
nasyonu yanı sıra 
BDDK, SPK ve 
DPT'den sorumlu 
olması bekleniyor. 
Ekonominin koordi
nasyonu ve SPK 
nedeniyle ulus
lararası piyasalarda 
son dönemde yaşa 
nan dalgalanmaların 
Türkiye'ye etkisini 
yakından izleyecek. 
DPT nedeniyle yeni 
dönem bütçe ve

seçim beyannamesi 
oluşturacak. Yargı 
reformundan yeni 
anayasaya, ekonomi
den sosyal yapıya 
dair düzenlemelere, 
çalışma hayatından 
yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesine 
kadar birçok alanda 
vaatler içeren beyan
namenin vaatler 
hükümet programın
da yer alacak. 
Önümüzdeki 
dönemde hükümeti 
bekleyen 
İLK İŞ SİVİL 
ANAYASA 
Seçimlerin hemen 
ardından hazırlan
masına başlanan ve 
AKP yönetiminin 
halen üzerinde 
çalıştığı yeni 
Anayasa, yeni 
hükümetin en önce

kamu harcamalarında 
karar mekanizmasın
da olacak. BDDK ve 
TMSF arasında 
yaşanan Adabank 
satışına izin verilme 
mesi krizi de ilgili 
bakan olarak günde
minde olacak. 
İmarzedelere yapıla
cak ödemelerde so 
run çıkarsa, konuyla 
ilgili en yetkili isim 
olacak. 
MURAT 
BAŞESGİOĞLU: 
Çalışma Bakanlığının 
ardından, çalışanların 
toplu görüşme ve söz 
(eşmelerinden sorum 
lu Devlet Bakanı ola 
rak ilk işi, enflasyon 
hedefi kadar zam 
önerilen memur ile 
toplu görüşmeyi 
tamamlamak olacak. 
Memurlar, işçiye se 
çim öncesinde yapı 
lan kadar zam ve 
iyi leştirme istediği 
için bu süreç 
zorlu geçecek.
KÜRŞAD TÜZMEN: 
Dış ticaretten sorum
lu Devlet Bakanı ola 
rak çalışmaya devam 
ederken, ihracatçı 
kanadı vasıtasıyla 
değerli YTL sorunu 
yaşamaya devam 

likli konuları arasında 
yer alacak.
YARGI REFORMU 
GELİYOR
Yargı konusunda 
“Geciken adalet 
adaletsizliktir” anla 
yışına sahip olacak 
olan hükümet bu 
konuda ilk olarak ihti
lafları önlemek ama 
cıyla uyuşmazlıkların 
hızlı ve basit şekilde 
giderilmesi, vatan
daşların devlet 
kurumlarıyla olan 
ihtilaflarının mahkem
eye gidilmeden 
çözümlenmesi, genel 
bütçeden yargıya 
ayrılacak paranın 
artırılması, davaların 
gereksiz yere uza
masının engellen
mesini amaçlayan 
yasal düzenlemeler 
yapılacak.

edecek. Faiz düşüşü 
talep etmeyi sürdü 
rürken, euro-dolar 
paritesi nedeniyle 
normalden fazla 
olumlu etki yaratan 
ihracatı, yılsonunda 
100 milyar dolara 
ulaştırmaya çalışa
cak. Gümrük Birliği 
başta olmak üzere 
uluslararası anlaş
maların gereği olarak 
ithalatta doğan 
serbesti nedeniyle 
ucuz ve kalitesiz 
ürünlerin yurda girişi 
nedeniyle eleştirilere 
muhattap olacak. 
KEMAL UNAKITAN: 
Seçim ekonomisiyle 
harcamaların pat
ladığı dönemde yeni 
bütçeyi hazırlayacak. 
Harcamalardaki 
artışların telafisi, ted
bir alınması, faiz dışı 
fazlanın tutturulması 
için bütçe üzerinde 
her zamankinden 
fazla çalışılması 
gerekecek. 
Özelleştirmeden 
sorumlu bakan olarak 
da başta Petkim'in 
satış sürecinin ta 
mamlanması olmak 
üzere, ülkenin önde 
gelen kuruluşlarının 
özelleştirmesinde

SİYASET YENİDEN 
YAPILANDIRILACAK 
Siyasetin yeniden 
yapılandırılması adı 
altında siyasi parti
lerin hesapları ve 
adayların harca
malarına şeffaflık ve 
denetlenebilirlik getir
ilmesi de 60. hükü 
metin hedefleri 
arasında yer alacak. 
EKONOMİDE 
2013 HEDEFİ 
2013 yılında kişi başı
na geliri 10 bin dola 
ra, satın alma gücü 
paritesine göre 15 
bin dolara ve milli 
geliri 800 milyar dola 
ra çıkarmayı hedefle 
yen hükümet işsizlik 
oranını düşürmeyi ve 
ihracatı 200 milyar 
doların üzerine ve 
turizm gelirlerini de 
40 milyara dolara 
çıkarmayı hedefliyor. 
Yeni hükümetin 
ekonomi alanında 
yapacağı işler 
arasında vergilerin 
sadeleştirilmesi, 
KOBİ’lerin kayıtlı 
sisteme geçmesi, 
bölgesel ve 
sektörel teşvik 
politikalarının 
uygulanması 
olacak.

yoğun eleştiri almaya 
devam edecek. Yeni 
dönemde bir türlü 
satılamayan enerji 
dağıtım bölgelerinde 
yatırımlar yapıldıktan 
sonra satışa çıkılma 
sı yine tartışmalara 
konu olacak. Vergi 
politikaları ve uygula
malar da başını ağrıt
maya devam edecek. 
FARUK ÇELİK: 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı olarak uzun 
yıllardır yapılamayan 
sosyal güvenlik refor
munun yürürlüğe 
girecek olması yoğun 
çabası m gerektire
cek. Anayasa 
Mahkemesi iptali 
doğrultusunda sis
temde yapılması 
gereken 
değişiklikler, 
bunların reformun 
esasını bozmaması, 
reformun işçi ve işve 
ren kesimlerine 
anlatılması mesaisi 
nin önemli bir bölü 
münü alacak.
Tekstil, Telekom gibi 
sektörlerde devam 
eden grev süreç
lerinde arabuluculuk 
yapması 
gerekebilecek

Hükümet 5 Eylül’de 
görevine başlayacak
Cumhurbaşkanı 
seçiminin ardından 
başlayan hükümetin 
kurulması sürecinde 
sona yaklaşıldı. 
Hükümet 
programının 
TBMM’de okunması 
ve müzakere edilme 
sinin ardından hükü 
met, en geç 5 Eylül 
Çarşamba günü 
resmen işbaşı 
yapacak.
Hazırlanan takvime 
göre 60. hükümetin 
programı, yarın 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından saat 
15.00'da TBMM 
Başkanı Koksal 
Toptan başkanlığın
da açılacak

AKP, sivil anayasa 
taslağı 

üzerinde çalışıyor
AKP, yeni Sivil Ana 
yasa taslağı üzerin 
de madde madde 
çalışmaya başladı. 
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir 
Mir Mehmet Fırat 
başkanlığındaki 
komisyon toplantısı
na ilk kez 'Adalet 
Bakanı* sıfatıyla 
katılan Mehmet Ali 
Şahin, Bilkent Üni 
versitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Ergun 
Özbudun başkan
lığındaki akademis 
yenler tarafından 
hazırlanan 139'ar 
maddelik iki ayrı tas 
lak, AKP Genel 
Başkan Yardımcısı* 
Dengir Mir Mehmet 
Fırat başkanlığındaki 
11 kişilik komisyon
da incelemeye baş
landı. AKP Genel 
Merkezi'nde gerçek
leştirilen toplantıya 
yeni Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin ilk 
kez katıldı.
Sadullah Ergin, 
Bekir Bozdağ, 
Ayşenur Bahçeka 
pılı, Nimet Çubukçu, 
Ertuğrul Günay, 
Zafer Üskül, Burhan 
Kuzu, Hayati Yazıcı, 
Cemil Çiçek ve Ah 
met lyimaya'nın da 
görev aldığı komisy
on Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB), Türkiye 
Barolar Birliği gibi 
birçok sivil toplum 
kuruluşunun hazır

olan TBMM 
Genel Kurulu'na 
sunulacak. 
Hükümet 
programının 
okunmasının 
üzerinden 2 tam 
gün geçtikten 
sonra yani 
3 Eylül'de program 
TBMM’de 
müzakere edilecek. 
60. hükümetin 
5 Eylül'de TBMM’de 
güvenoyu alarak 
resmen işbaşı 
yapması 
beklenirken, 
komisyonlara 
üye seçimlerinin 
ardından
TBMM 1 Ekim'e 
kadar tatil 
yapacak 

ladığı taslakları da 
mercek altına ala
cak.
Toplantı öncesinde 
gazetecilere kısa bir 
açıklama yapan Ada 
let Bakam Mehmet 
Ali Şahin, Türkiye'yi 
taşıyan bir anayasa 
hazırlayacaklarının 
altını çizerek, "1982 
Anayasası’nın yeni 
bir mantıkla insan 
eksenli değişme bek 
lentisi var. Kolları 
sıvadık, işin içine 
giriyoruz" dedi. 
Kültür ve Turizm Ba 
kanı Ertuğrul Günay 
da, Türkiye'yi de 
mokratik bir sürece 
taşıyacak önemli bir 
Anayasa hazırlaya
caklarım kaydetti. 
AKP’nin hukukçu 
kurmaylarından olu 
şan komisyon çalış
malarını en geç bir 
hafta içerisinde ta 
marnlayacak. Komis 
yon daha sonra Er 
gun Özbudun baş 
kanlığındaki akade 
misyenlerle taslağı 
yeniden değerlendir 
meye alacak.
Hazırlanan taslak, 
Ekim-Kasım ve Ara 
lık aylarında siyasi 
partiler ve sivil top 
lum kuruluşlarının f 
görüşüne sunulacak. | 
AK Parti'nin 
internet sitesinde 
de yayınlanacak 
olan taslak, 
kamuoyunda tartış
mayaı açılacak. ’
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Zirvedeki gerginliği bayram yumuşattı
Önceki gün GATA’da törenlerde yaşanan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Silahlı Kuvvetleri’nin üst 
kademelerindeki mesafeli duruş dün kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde yerini samimi soh-
betlere bıraktı. Cumhurbaşkanına ‘Sayın Cumhurbaşkanı’ sözünü ise ‘Sayın Cumhurbaşkanım’ aldı.
GATA’da Gül ile 
askerlerin mesafeli 
duruşu dün yerini 
uzun ve samimi 
sohbetlere bıraktı. 
“Sayın cumhur
başkanı” ifadesinin 
ise yerini “sayın 
cumhurbaşkanım” 
aldı.
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Atatürk 
Kültür Merkezi alanı
na vatandaşların 
alkışları ve sevgi gös
terileri arasında geldi. 
Gül, Erdoğan ve 
bakanlar törene eşsiz, 
Milli Savunma Bakanı 
Vecdi Gönül , Meclis 
Başkanı Koksal Top 
tan, Genelkurmay 
Başkanı ve kuvvet 
komutanları ise ise 
eşleriyle katıldı. 
RESMİ GEÇİT 
ÖNCESİ
Tören Kıta Komutanı 
olan Zırhlı Birlikler 
Okulu ve Eğitim Tü 
men Komutanı Tüm 
general Necdet' 
Sezginer bir 
konuşma yaptı.
Sezginer konuşması- 
na, “Sayın Cumhur

VrailİHMİ ULUKAYA DOGALGAZ ISI SAN.
VUIIIUIII HÜSEY|N ULUKAYA . CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI
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A konttol ctetannta
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İSI

nsçMıe 
Oeüoüıü;
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►DOGALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA

► SPLIT KLİMALAR

başkanım; bugün 
tarihi şan ve şerefle 
dolu kahraman Türk 
ordusunun en büyük 
zaferlerinden birisi 
olan 30 Ağustos 
Zaferi’nin 85. yıl 
dönümünü kutlamak 
üzere gurur ve heye
can do lu olarak 
Yüce Türk Ulusu’nun 
huzurlarındayız” 
diyerek başladı.
Türk ordusunun Türk 
ulusunun en güvenilir 
ve yılmaz koruyucusu 
olmaya devam ede
ceğini söyleyen

Tümgeneral Sezginer, 
“İnsanlık tarihi boyun 
ca hür ve bağımsız 
yaşayan millet olma 
nın onuruna, ulus 
olmanın gururuna 
erişen büyük Türk 
ulusu ve kahraman 
Türk Silahlı Kuvvetle 
ti, bugün de laik, 
demokratik ve sosyal 
hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriye 
ti’nin bekasına, 
bölünmez bütün
lüğüne, üniter ve ulus 
devlet yapısına ve 
yüce Türk ulusuna

yönelmiş her türlü iç 
ve dış tehdidi ortadan 
kaldırma azim ve 
kararhlığındadır. TSK, 
geçmişte olduğu gibi 
bugün de aynı inanç, 
heyecan ve sarsılmaz 
bir disiplin içerisinde 
Türkiye Cumhuriye 
ti’nin sonsuza dek 
yaşamasının teminatı 
olmaya devam 
edecektir.” dedi. 
GATA’da düzenlenin 
mezuniyet töreninde 
GATA Komutanı 
Necati Özbahadır 
ve Dekan Tabip

Merkez : Orhangazi Cad. No: 7/E Gemlik / BURSA 
TEL: 0.224 513 41 88 

Şube: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel : (0.224) 513 88 26 Fax: 513 49 93
ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com
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Tümgeneral Mehmet 
Zeki Bayraktar da 
konuşmalarına 
başlarken askeri 
teamüllerin aksine 
“Sayın Cumhurbaş 
kanım” değil “Sayın 
Cumhur başkanı” 
hitabını kullan
mışlardı.
Komutanların ardın
dan konuşma yapan 
dönem birincisi Hava 
Tabip Eyüp Düzgün 
de aynı ifadeyi 
kullanmıştı.
Başbakan Tayyip 
Erdoğanda törende

Sayfa 7

Abdullah Gül’e 
“Cumhurbaşkanım 
yerine “Cumhur 
başkanı” diye 
hitap edilmesine 
ilişkin olarak 
“Sayın cumhur
başkanını, cumhur
başkanlığı maka 
mında cumhurbaş 
kanım ifadesi ile ana 
rız. Heryerde de an 
maya devam edece 
ğiz. Kardeşlik 
duyguları bizim özel 
hayatımızda aynen 
devam edecektir, 
eder” demişti.

mailto:ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com
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Bursa’da korsan
cd operasyonu

Fikir ve Sanat bandrolsüz
Eserleri Kanunu 3 bin 60 adet film ve
doğrultusunda müzik DVD'si ele
korsan CD ve geçirdi.
DVD denetimlerini Operasyonda
aralıksız sürdüren gözaltına alınan
Bursa polisi, 2 kişi çıkarıldığı
merkez Osmangazi nöbetçi
ilçesinde 2 mahkemece
ayrı işyerine tutuksuz yargılan
düzenlediği mak üzere serbest
operasyonda bırakıldı.

Alkol alırken
arkadaşını bıçakladı

Bıırsa’da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa'nın Merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir kişi, 
birlikte alkol 
aldığı arkadaşını 
bıçakladı.
Alkollü olduğu 
belirlenen 
zanlı gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Sırameşeler 

Mahallesi Cuma 
Pazarı yanında 
meydana gelen 
olayda Ayhan S. 
(30) ile İrfan 
E. (35) birlikte alkol 
almaya başladı. 
Bir süre sonra 
henüz bilinmeyen 
nedenle tartışmaya 
başlayan iki 2 
kavgası kanlı bitti.

Bursa'da meydana 
gelen trafik 
kazasında 2 kişi 
yaralandı. 
Freni patlayan 
TIR'dan sürücü ve 
kardeşi atlayarak 
canlarını zor 
kurtardı. 
Bursa-Ankara 
karayolunun Akiniş 
Rampası mevkiinde 
meydana gelen 
kazada faciadan 
kıl payı dönüldü. 
Ankara'dan 
Bursa istikametine 
gelen Bekir İldeniz 
(26) idaresindeki 
47 KN 838 plakalı 
TIR'ın, Akiniş 
Rampası'na geldiği 
sırada frenleri 
patladı.

Plakası alınamayan aracın çarptığı şahıs öldü
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 
vücudu 
parçalara ayrılan

Meyve suyu yüklü 
TIR, metrelerce 
bariyerlere çarparak 
sürüklendi.
Binlerce meyve 
suyunun bulunduğu 
TIR'ın dorsesi 
ayrılarak, 200 metre 
yüksekliğindeki 
uçuruma yuvarlandı. 
Bariyerlere çarpan 
TIR ise yol 
kenarında güçlükle 
durabildi.
TIR'dan atlayarak 
kurtulan sürücü 
Bekir İldeniz ve 
kardeşi Abdürrezzak 
İldeniz (23) çeşitli 
yerlerinden yaralandı. 
Bu sırada yolda 
seyreden sürücüler 
arasında bulunan 
genel cerrahi uzmanı 

bir kişi hayatını 
kaybetti.
Olayın ardından ölen 
kişinin uzuvları 
güvenlik güçlerince 
toplandı.

Dr. Aytekin Coşkun 
olay yerinde 
durarak, yaralılara 
ilk müdahaleyi yaptı. 
Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri tarafın* 
dan Şevket Yılmaz

Edinilen bilgiye 
göre, İstanbul Yolu 
Ozdilek Kavşağı 
yakınlarında 
meydana gelen 
olayda parçalanmış

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralıların 
hayati tehlikesi 
olmadığı öğre* 
nilirken, kazayla 
alakalı soruşturma 
başlatıldı.

bir erkek cesedi 
bulundu.
Şahsa çarpan kişinin 
kaçtığı ve arabasının 
plakasının alına
madığı öğrenildi.

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

i 
I 
i

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYIHIZ
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 m2

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
 Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

i

i 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

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER S G0RTA 

Madde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

Yasadışı kürtaja 3 yıl 4 ay hapis

i 
i

28 haftalık hamile 
kadtnın canlı bebeği
ni kürtajla almak 
isteyen, özel bir 
hastanede çalışan 
doktor, görev başın
da yakalandı. 
Bursa'da, "yasa dışı 
kürtaj" suçundan 
sabıkası bulunan 
ve 2002 yılında, 
28 haftalık hamile 
kadının canlı 
bebeğini kürtajla 
almak istediği 
iddiasıyla yargı
landığı davada 
gıyabında 3 yıl 4 ay 
hapis cezasına 
çarptırılan Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı

(Jinekolog) Dr. Ö.Ç., 
Antalya'nın Alanya 
ilçesinde özel bir 
hastanede görev 
yaparken yakalandı. 
Bir ihbar üzerine 
harekete geçen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesine bağlı İnfaz 
Büro Amirliği ekip
leri, 9 Nisan 2002 
yılında Bursa'da 
gayrimeşru ilişki t 
sonucu hamile 
kalan Z.K'nin 
karnındaki ' 
28 haftalık canlı 
bebeği 2 bin YTL 
karşılığında kürtaj 
yapmak isterken 
suç üstü yakalanan,

olayla ilgili bir 
'-«süre tutuklu kaldığı, 
ancak daha sonra 
tutuksuz yargılandığı 
dava sonucunda 3 yıl 
4 ay hapis cezasına 
çarptırılan Çelik'in, 
Antalya'nın Alanya 
ilçesinde bir özel 
hastanede çalıştığını 
tespit etti.
Durumun Alanya 
Emniyet Müdürlü 
ğüne bildirilmesi 
üzerine yapılan 
operasyonda, 
yakalanan Ö.Ç. 
hakkındaki gıyabi 
tutuklama kararı 
vicahiye çevrilerek 
Alanya Cezaevine 
gönderildi.

Uyuyan TIR sürücüsü ortalığı kana buladı

ı i

Bolu'da meydana 
gelen trafik kazasın
da 1 kişi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 
dün saat 10.30 
sıralarında meydana 
gelen kazada, İstan
bul'dan Ankara isti 
kametine seyreden 
ve direksiyon başın
da uyuduğu iddia 
edilen Murat özpolat 
idaresindeki 34 DN 
1194 plakalı TIR, TEM 
Otoyolu Çaydurt 
mevkiinde önün de 
giden Engin Polat

yönetimindeki 06 
HPV 15 kamyona 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle aracın

içinde sıkışan 
TIR sürücüsü 
Murat Özpolat 
hayatını kaybetti.
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Emlak vergisinde maliyet 
bedelleri belirlendi

2008 yılında emlak 
vergisine konu ola
cak binaların metre 
kare inşaat maliyet 
bedelleri belirlendi. 
Maliye ile Bayındır 
lık ve İskan Bakan 
tıklarının konuya 
ilişkin "Emlak Ver 
gisi Kanunu Genel 
Tebliği", Resmi Ga 
zetede yayımlandı. 
Buna göre, Emlak 
Vergi Kanunu'nun 
29. maddesinde yer 
alan binalar için 
vergi değeri, Maliye, 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlıkları tarafın
dan müştereken 
tespit ve ilan edile
cek.
Hesaplama, bina, 
metre kare normal 
inşaat maliyetleri ile 
arsa ve arsa payı de 
ğerleri esas alınarak 
hesaplanacak. 
Önümüzdeki 2008 
yılında binaların 
metre kare normal 
inşaat maliyet 
bedelleri, çelik 
karkas, betonarme,* 
kagir, yığma, ahşap, 
taş duvarlı ve 
gecekondu tarzı 
binalar şeklinde kat

egorilere ayrılarak 
yapılacak.
Emlak vergisine 
temel oluşturan 
2008 yılı bina metre 
kare inşaat maliyet 
bedelleri fabrika ve 
imalathane 
binalarında 26,64 
YTL ile 469,33 YTL, 
otellerde 74,20 YTL 
ile 1048,28 YTL, 
sinema ve tiyatro 
binalarında 26,41 
YTL ile 1125,78 YTL, 
hastane ve 
kliniklerde 27,75 
YTL ile 928,54 YTL 
arasında değişirken, 
metre kare fiyatları 
banka ve sigorta 
binalarında 31,68 
YTL ile 1124,78 YTL 
arasında olacak 
İdare binalarının 
metre kare inşaat 
maliyet bedelleri 
de 21,58 YTL ile 
965,51 YTL, benzin 
istasyonu vs için 
39,86 YTL ile 
857,21 YTL, yer altı 
garajlarına 14,75 
YTL ile 426,71 YTL, 
çok katlı garajlar 
için 113,15 YTL ile 
490,62 YTL 
arasında belirlendi.
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SATILIK
Dörtyol'da Yalova 

Yoluna cepheli 2 katlı 
eski ev 91 m2 5 kat 
imarlı yer satılıktır.

Tel: (0.532) 482 45 60

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI

TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ 
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

7 YAŞ

SATILIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
yazlık daire SATILIKTIR. 

K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21 
Diş Hekimi Özcan VURAL 

Cep : 0.533 356 44 39

ELEMAN ARANIYOR
TECRÜBELİ 

MOBİLYA USTASI
ARANIYOR 

KİLİM MOBİLYA

TEl: (0.224) Sfl İS W
‘Gemlik Körfez’ internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com

3 s ci

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

■IM1U
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

inmen
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 m 9194

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tüketiciler Birliği 
Hukuk Komitesi 
Başkanı Avukat 
Ahmet Güler, 
okullarda kayıt 
döneminin yaklaş
ması nedeniyle 
velilere yaptığı 
uyarıda, eğitim 
hakkıyla ilgili 
Anayasa 
maddesini hatırlattı. 
“Anayasanın 42. 
maddesi, ‘kimse, 
eğitim ve öğrenim 
hakkından yoksun 
bırakılamaz. 
İlköğretim kız 
ve erkek bütün 
vatandaşlar için 
zorunludur ve

ücretsiz eğitim 
hakkının böylece 
anayasal teminat 
altına alındığını

devlet okullarında 
parasızdır’ hükmünü 
getirmektedir”
diyen Güler,

kaydetti.
Güler, Milli Eğitim 
Temel Kanununun 
ilgili maddelerinde de 
“İlköğretim görmek 
her Türk vatan
daşının hakkıdır. 
Eğitimde kadın, 
erkek herkese 
fırsat ve imkân 
eşitliği sağlanır” 
denildiğini belirtti. 
Avukat Güler 
ayrıca, “Velileri, 
haksız olarak kendi
lerinden kayıt parası 
isteyen okul yönetici
leri hakkında savcılık
lara suç duyurusun
da bulunmaya davet 
ediyoruz” dedi.

Alacak verecek 
kavgasında 

kan aktı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde alacak 
verecek kavgasında 
bir kişi bıçakla 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Beyler 
Mahallesi'nedik 
köy dolmuş durak
larında meydana 
gelen olayda, 
Muhittin A. (39) 
ve Halil İbrahim 
A. (21) alacak vere
cek nedeniyle 
Yaşar Ç. (35) ile 
tartışmaya başladı.

Tartışmahın kısa 
sürede kavgaya 
dönmesiyle, 
Yaşar Ç., eline 
aldığı bıçakla 
Halil İbrahim 
A.'yı sol bacak ve 
sol kolundan 
bıçakladı.
Yaralanan A., 
İznik İlçe Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Zanlı 
gözaltına alınırken 
olayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma sürüyor.

Enkazda ekmek kavgası
Bursa'da Doğanbey 
Kentsel Dönüşüm 
Projesi çerçevesinde 
yıkılan binaların 
enkazı, Roman 
vatandaşların ekmek 
kapısı haline geldi. 
Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi ve 
Osmangazi 
Belediyesi 
işbirliğinde yapılan 
Doğanbey Kentsel 
Dönüşüm Projesi 
çerçevesinde 
yıkılan binaların 
enkazı, Roman 
vatandaşların 
geçim kaynağı oldu. 
Enkazlardan 
topladıkları demir 
ve tahtaları satarak 
geçimini sağlayan 
Roman vatandaşlar, 
hiç korkmadan 
enkaz yığınlarının 
altına giriyor.
15 yıldır enkazlardan 
demir ve tahta 
toplayarak geçimini 
sağladığını belirten 
Selçuk Göçük, 
ayrıca bu sayede

Afyon’da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü
Afyonkarahisar- 
Ankara kara yolunun 
35. kilometresinde, 
sürücülerinin 
kimlikleri henüz 
belirlenemeyen 
07 GR 632 plakalı 
yolcu otobüsü ile 
26 KE 898 plakalı 
otomobil çarpıştı. 
Yolcu otobüsünün 
uçuruma 
devrilmesi sonucu 
ilk belirlemelere 
göre, 3 kişi öldü, 
25 kişi yaralandı. 
Kazada ölen ve yaralananların kim- sine çalışıldığı 

tiklerinin belirlenme- bildirildi.

belediyeye enkaz 
toplamada yardım 
ettiğini söyledi. 
Sabahtan akşama 
kadar enkaz yığın
larının arasından 
ekmek parası için 
çalıştığın kaydeden 
Göçük, "Her gün 
sabah 08.00'den 
akşamın geç 
saatlerine kadar 
enkazların içerisinde 
ekmek paramızı

Kazanmaya 
çalışıyoruz.
Yaklaşık 2 aydır 
yıkımları devam 
eden binaların 
enkazının içerisinde 
yer alan demirleri 
topluyoruz.
Günde ortalama 
150 - 200 kilogram 
arasında demiri 
toplayarak, 
ekmek paramızı 
çıkarıyoruz” dedi.

RAMAZAN YAKLAŞIYOR 
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
İMSAKİYELER EN UYGUN 

FİYATLARLA ...

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK îel: (O1M) 5139683 Fax:|8.224)5133595

Bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı
Hatay'ın İskenderun 
ilçesinde, minibüsçü- 
lerin bıçakh-sopalı 
yolcu kavgasında 
5 kişi yaralandı.. 
Edinilen bilgiye göre, 
Iskenderun-Arsuz 
güzergahında yolcu 
taşımacılığı yapan 
iki minibüs hattının 
şoförleri arasında 
hava alanı kavşağın
da kavga başladı. 
Yalıkent-lskenderun 
arasında taşımacılık 
yapan 31 M 4938 
plakalı minibüsün 
şoförü Ali T'ye kır
mızı ışıkta beklediği 
sırada saldıran rakip 
hattın 2 çalışanı, Ali 
T'yi bacağından bı 
çakla yaraladıktan 
sonra kaçtı. Olay ye 
rine gelen polis, yara 
hnın verdiği eşkaller 
doğrultusunda 
çalışma başlatırken, 
minibüste bulunan 
yolcular, kırmızı ışık
ta beklerken 2 kişinin

şoföre yaklaşıp 
bıçakladıkların! 
söyledi.
Yaralı şofördendi 
imkanlarıyla Iskende 
run Devlet Hastane 
si'ne giderken, yak
laşık yarım kaat 
sonra minibüs gara
jında Yahkent hattı 
ile Konacık hattı 
çalışanları birbirler
ine girdi. Sopa ve 
bıçakların kullanıldığı 
kavgada, Konacık 
hattında çahşan 4 
kişi yaralandı.

Yaralanan Ömer O. 
(26), Murat Ç. (30), 
Ömer T. (34) ve Meh 
met O., İskenderun 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına âhridı.
Polis, ^olbu kapma 
meselesi yüzünden 
çıkan kavganın 
ardından her iki 
kooperatif başkanı 
mn ifadesine başvur
du. Olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdürüldüğü
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tDış Ticareti yedi il sırtlıyor
Türkiye'nin dış 
ticaretinde 1 milyar 
doların üzerinde 
ithalat ve ihracat 
yapılan 7 büyük il 
bulunurken, ihracatın 
yüzde 85,4'ü, 
ithalatın ise yüzde 
90,6'sı bu illerden 
yapılıyor.
Ayrıca ilk 6 ay 
itibariyle Türkiye'nin 
38 bin 821 ihra
catçısı, 46 bin 
422 ithalatçısı 
bulunuyor. 
Bu arada Ocak- 
Haziran döneminde 
81 ilden değişen mik
tarlarda ithalat 
gerçekleştirilirken, 
Ardahan ihracat 
yapılmayan tek il 
oldu. Türkiye'deki 
ihracatçı firma sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre, 
yüzde 12,5 artışla 34 
bin 501 adetten, 38 
bin 821 adete yüksel
di. İthalatçı firma 
sayısı da yüzde 9,7 
artışla 42 bin 308 
adetten, 46 bin 422 
adete ulaştı.
EN FAZLA İHRACAT 
YAPAN İLLEfc 
En fazla ihracatın 
yapıldığı iller 
Türkiye'nin büyük

şehirleri olurken, bu 
iller arasında İstan
bul, Ankara, İzmir, 
Bursa, Kocaeli, 
Sakarya ve Gazian 
tep bulunuyor. Söz 
konusu dönemde 
İstanbul'dan 27 mil
yar 459,6 milyon 
dolarlık, Bursa'dan 4 
milyar 375,6 milyon 
dolarlık, İzmir'den 2 
milyar 961,1 milyon 
dolarlık ihracat 
yapıldı. Kocaeli'nden 
2 milyar 679,4 milyon 
dolarlık, Ankara'dan 
1 milyar 988,6 milyon 
dolarlık, Sakarya'dan 
1 milyar 738,4 milyon 
dolarlık, Gazian 
tep'ten de 1 milyar 
48,9 milyon 
dolarlık ihracat 
gerçekleştirildi.
Söz konusu 7 büyük 
ilinin Türkiye ihra
catındaki payı yüzde 
85,4 olurken, Arda 

han ihracat yapıl
mayan tek il oldu. 
47 bin dolarlık ihra
catla Tunceli ve 90 
bin dolarlık ihracatla 
Gümüşhane de en az 
ihracat yapılan iller 
oldu.
EN FAZLA İTHALAT 
YAPAN İLLER 
En fazla ithalatın 
yapıldığı illerde 44 
milyar 662,8 milyon 
dolarla İstanbul, 8 
milyar 311,6 milyon 
dolarla Ankara, 8 mil
yar 295,4 milyon 
dolarla Kocaeli oldu. 
Bu illeri, 3 milyar 
613,4 milyon dolarlık 
ithalatla Bursa, 3 mil
yar 131,8 milyon 
dolarlık ithalatla 
İzmir, 1 milyar 141,1 
milyon dolarlık itha
latla Hatay ve 1 mil
yar 23,1 milyon 
dolarlık ithalatla 
Gaziantep takip etti.

IDO’dan tatilcilere geri dönüş uyarısı
İstanbul Deniz 
Otobüsleri A.Ş. 
(İDO), okulların açıl
masına kısa bir 
süre kala tatilcilerin 
geri dönüşe 
geçmesi ve 
Ramazan ayının da 
yaklaşıyor olması 
nedeniyle 
Bandırma ve 
Bursa deniz otobüsü 
güzergahlarında 
yoğunluk yaşanabile
ceği uyarısında 
bulundu.
İDO yolculara, 
erken rezervasyon 
yaptırmalarını 
tavsiye etti. 
İDO'dan yapılan 
yazılı açıklamada, 
yaz sezonunun

Taşıt sayısı giderek artıyor
Her geçen gün artan 

trafik kazaları, trafik 
sıkışıklığı, yakıt be 
dellerinin yüksekliği, 
araçların yarattığı 
hava kirliliği ve 
gürültüden şikayet 
edilmesine rağmen 
Türkiye'de motorize 
olma "hızla" artıyor. 
Türkiye'de trafiğe

bitmesi ve 
tatilcilerin dönüşe 
geçmesi üzerine 
İDO batlarındaki 
feribot ve deniz 
otobüsü trafiğini 
hızlandırdığı 
belirtildi. Feribot 
ve deniz otobüsü 

kayıtlı taşıt sayısı, bu 
yılın Haziran ayında 
12,5 milyonu aştı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, 
Türkiye'de 1992 yılın
da 4 milyon 584 bin 
717 olan toplam taşıt 
sayısı 2005'te 11 
milyonu ve 2006

Sayfa 11

batlarındaki 
hareketlilik 
konusunda yolcuları 
uyaran İDO, 
yolculara erken 
rezervasyon 
yaptırmaları 
uyarısında 
bulunuldu.

yılında da 12 
milyonu aştı.
Bu yıl Haziran ayı 

sonu itibarıyla 12 
milyon 590 bin 92 
adede ulaşan taşıt 
sayısı, buna göre 
son 15 yılda yüzde 
174,6, son 10 yılda 
ise yüzde 
83,4 artış gösterdi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

GÜNDEDAVETİ YE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

miLLli
TECRÜBEMİZLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklalCa^^
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I Denizlispor ikinci 3 puanı
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Konyaspor’dan arıyor
Haftasonunda karşıla 
şacağı Konyaspor 
maçının hazırlıklarını 
sürdüren 
Denizlispor'da 
moraller yerinde. 
Bir galibiyeti 
bulunan Denizlispor, 
ligin üçüncü 
haftasında 
Konyaspor 
karşısında ikinci 
3 puanını almak 
istiyor.
Turkcell Süper Lig'in 
dördüncü haftasında 
deplasmanda 
Konyaspor'la 
karşılaşacak olan 
Denizlispor, bu 
maçın hazırlıklarını 
Şemikler Haluk 
Ulusoy Tesisleri'nde 
sürdürüyor.
Teknik Direktör 
Güvenç Kurtar

gözetimimdeki 
idmana sakatlığı 
bulunan Murat 
Karakoç, Musa 
Kuş katılmadı.

Futbolcular 
idmanda kondisyon 
ağırlıklı çalıştı. 
Lige Bursaspor 
bereberliği ile

başlayan Denizlispor, 
ligin ikinci haftasını 
Ankaragücü 
yenilgisi ile kapattı. 
Ligin üçüncü 
haftasında evinde 
Vestel Manisaspor'u 
ağırlayan 
Denizlispor, 
3 puanla tanıştı.

Süper Kupa sahibini arıyor

Süper ligde haftanın 
hakemleri belli oldu

Turkcell Süper Lig'in 
4. hafta maçlarında 
görev yapacak 
hakemler belli oldu. 
Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem 
Kurulu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
ligde 4. haftada görev 
yapacak hakemler 
şöyle: 
BUGÜN 
21.00 Bursaspor- 
Trabzonspor: İsmet 
Arzuman 
1 Eylül Cumartesi: 
20.00 Konyaspor- 
Denizlispor: Hakan 
Sivriservi 
20.00 Ankaragücü- 
Gençlerbirliği: 
Hüseyin Göçek 
20.00 Çaykur 
Rizespor-lstanbul 
Büyükşehir 
Belediyespor: Yunus 
Yıldırım 
21.00 Beşiktaş- 
Kayserispor:

Kuddusi Müftüoğlu
2 Eylül Pazar:
18.00 Gençlerbirliği 
OFTAŞ Spor- 
Fenerbahçe: Barış 
Şimşek
20.00 Sivasspor- 
Gaziantepspor:

Cüneyt Çakır 
20.00 Kasımpaşa- 
Ankaraspor: Aytekin 
Durmaz
21.00 Vestel Manisa 
spor-Gâlatasaray: 
Mustafa Kamil

Futbolda geçen 
sezon Avrupa'nın 
kulüpler bazında iki 
büyük kupasını 
kazanan takımları 
karşı karşıya getiren 
UEFA Süper Kupası, 
33. sahibini bugün 
bulacak.
Geçen sezonun 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi şampiyonu 
İtalya'nın Milan 
ile UEFA Kupası 
şampiyonu 
Ispanya'nın 
Sevilia takımları, 
Monaco'da karşı 
karşıya gelecek.

2. Louis Stadı'nda 
saat 21.45'de 
başlayacak maçı

AvusturyalI 
hakem Konrad 
Plautz yönetecek.

Kartal, Devler Ligine uçtu
Beşiktaş, 
Şampiyonlar 
Ligi 3. ön eleme 
turu rövanş maçında 
İsviçre'nin Zürih 
takımını İnönü 
Stadı'nda 2-0 mağlup 
ederek adını Devler 
Ligi'ne yazdırdı. 
Beşiktaş, ilk maçta 
elde ettiği 1-1'lik 
skorla çıktığı rövanş 
karşılaşmasına 
rahat bir oyunla 
başladı. İki takım da 
pozisyon üretmekte 
zorlanınca ilk yarı 0-0 
eşitlikle sona erdi. 
İkinci yârı oyuna 
daha tempolu 
başlayan Beşiktaş, 
kanatlardan etkili 
olmaya başladı.

Necati
Kadro dışı bırakılan 
Necati Ateş, Hertha 
Berlin ile sözleşme 
imzalamak üzere.
Kaili tarafından 
kadro dışı bırakılan 
Necati Ateş’in Hertha 
Berlin ile birçok 
konuda anlaşma 
sağladığı belirtildi. 
Geçtiğimiz günlerde 
yaptığı açıklamada, 
“Profesyonelim, iste
diğim yere giderim” 
diyen golcü futbolcu
nun, Fenerbahçe ile 
dirsek temasında 
olduğu iddia edil 
mişti. Bir diğer iddia 
ise, Necati’nin Feld 
kamp tarafından affe 
dilmeyi beklediğiydi. 
Ancak Alman ekibin 
den gelen son tek
lifin Ateş’i hayli 
cezbettiği belirtildi. 
Yurt dışına gitmesi 
halinde Necati için 3 
milyon Euro bon
servis isteyen Galata

imzaya gidiyor

saray Yönâtimi’nin 
de, bu ücrette indiri 
me gitmesi halinde, 
yıldız futbolcu Hertha 
ile sözleşme imza
layıp, TürK lejyoner- 
ler arasına girecek. 
Kadro dışı kalan 
diğer isimlerden 
Emre Aşık’ın da

Bursaspor’la görüş , 
melere devam ettiği, i 
ancak büyük olasılık
la bir Avrupa takımını 
tercih edeceği dile 
getirildi.
Orhan Ak’a da 
birçok Süper Lig 
kulübünden teklif i 
yağdığı ileri sürüldü.

GEMUK SLNEMA GÜNlÜfiÜ

Siyah-beyazlılar 
56. dakikada 
Delgado'nun 
kafa vuruşuyla 1 -0 
öne geçti. Golden 
sonra baskısını 
artıran Beşiktaş, 64.

dakikada yine 
Delgado ile farkı 
ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda 
skor değişmeyince 
Beşiktaş sahadan 
2-0 galip ayrıldı.

VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar /»
TRANSEOMERS 14.00-16.00 J

ÖLÜM TOHUMLARI 12.00-14.15-16.15 F
—--------- -----------------------------------
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Siyah incirin faydalanın biliyor musunuz? Prostata karşı 
domates yiyin

»>

Mükemmel bir 
sağlık kaynağı olan 
incirde sütün 2 
katı kalsiyum 
bulunduğunu belirten 
uzmanlar, C vitamini 
dışındaki bütün 
vitaminleri ihtiva 
eden incirin, bilinen 
tüm meyveler 
arasında en yüksek 
şeker oranına sahip 
olduğunu bildirdi. 
Uzmanların en 
mükemmel meyve 
olarak değer
lendirdikler incir, 
bilinen en eski 
meyve olmasına 
rağmen yeni yeni 
keşfediyor. Kuran'ı 
Kerim'de de adı 
geçen incirin sayısız 
faydaları olduğu 
ortaya çıktı. Besin 
değerinin yüksek
liğiyle dikkati çeken 
incirde süttekinin 
2 katı kalsiyum 
olduğunu ifade eden 
uzmanlar, meyveler 
arasında yüzde 74 ile 
en yüksek şeker 
oranına sahip incirin 
en tatlı meyve 
olduğunu kaydetti. 
Ayrıca bilinen tüm 
meyvelere göre en 
yüksek mineral içer
iğine sahip 40 gram
lık incirde insanın 
günlük ihtiyacının 
yüzde 6'sını karşılay
acak biçimde 244 mg 
potasyum, 53 mg 
kalsiyum ve 1.2 mg

demir içerdiği 
belirlendi. C vitamini 
dışında bütün vita
minleri bünyesinde 
barındıran incirin 
kanın pıhtılaşmasını 
önleyerek kalp krizi 
riskini azalttığı, 
ciltteki yaraların 
çabuk kapanması ve 
kemik hastalıkları ile 
kansızlığı önlediği 
belirtildi. Fiziki ve 
zihni zorlanmayı 
ortadan kaldıran 
incirin vücuda 
enerji ve güç 
sağladığı, astım, 
öksürük ve soauk 
algınlığı gibi durum
larda tedavi edici 
özellik taşıdığı 
dile getirildi.
Ayrıca kabızlığı 
gideren incirin 
bağırsaklardan 
toksin maddelerinin 
atılmasına, kandaki 

kolesterol seviye 
sinin düşürülmesine 
faydalı olduğu da 
açıklandı.
Doğal olarak yağ, 
sodyum ve kolesterol 
içermeyen incirin 
yüksek lif oranına 
sahip olması saye 
sinde hemen her özel 
diyetin bir parçası 
olabileceğini dile 
getiren uzmanlar, 
incirin kilo vermek 
isteyenlere bire bir 
olduğu bildirildi., 
Sadece 1 adet kuru 
incirin tavsiye edilen 
aünlük lif i.htiyacı.n.ı.n 
yüzde 20'sine tekabül 
eden 2 gram lif sağla 
dığını tespit eden 
uzmanlar, bitkisel 
gıdalarda bulunan 
liflerin ise sindirim 
sisteminin düzgün 
olarak çalışmasında 
ve bazı kanser tür

lerinin riskini azalt
mada çok önemli bir 
yere sahip olduğunu 
kaydetti. Bu arada 
çözünmez liflerin 
sindirim sistemini 
hızlandıran ve kolon 
kanserine karşı koru 
yucu olduğu, çözü 
nür liflerin ise 
kandaki kolesterol 
seviyesini yüzde 
20'den fazla düşür 
düğü belirlendi.
Vücut için son dere 
ce yararlı olan bu iki 
lif türünü de aynı 
anda içinde bulun
duran tek meyvenin 
ise yine incir olduğu 
kaydedildi.
Öte yandan vücutta 
kimyevi reaksiyonlar 
neticesinde oluşan . 
veya dışarıdan alınan 
zararlı maddeleri 
etkisiz hale getirerek, 
hücrelerin tahrip 
olmasını engelleyen 
antioksidan bakımın
dan son derece zen
gin olan kuru incirin 
ayrıca vücutta üretile- 
meyen ve koles
terolün düşürülme " 
sinde, özellikle 
kalp, beyin ve sinir 
sisteminin sağlıklı 
bir şekilde 
çalışması açısından 
çok önemli bir 
yere sahip 
omega-3 ve 
omega-6 adlı yağ 
asitlerini içerdiği 
ifade edildi

Her gün'yenilen 1 
adet çiğ domatesin 
prostatın oluşumunu 
önlediği bildirildi. 
Kanser araştır
malarında adı sıkça 
geçen ve domatese 
kırmızı rengini veren 
bir karoten maddesi 
olan likopen prostat 
oluşumunu önlüyor. 
Tokat İl Sağlık Müdür 
Yardımcısı Dr. Mete 
Bayburtlu, her gün 1 
çiğ domates veya bir 
tabak domates 
salatası yenmesi 
önerisinde butundu. 
Bayburtlu, çiğ 
domateste bulunan 
likopenin prostat 
oluşumunu önlediği
ni ifade ederek, 
'‘Likopen prostat ve 
cilt sağlığı için 
önemli bir madde.

Likopen ve diğer 
besinsel değer
lerinden yararlanmak 
için güneşte olgun
laşan domatesler 
tercih edilmeli. Bu 
anlamda özellikle 
içinde bulunduğu
muz aylar domatesin 
doğal ortamda 
yetişmesi nedeniyle 
uygun bir dönem. Bu 
nedenle çocuklara 
ve yetişkinlere her 
gün bir çiğ domates 
yemelerini veya 
günlük öğünlerinde 
bir tabak domates 
salatası yemelerini 
öneriyoruz. Bunun 
hem bağırsaklara 
hem genel olarak » 
içinde bulunduğu 
vitaminler nedeni ile 
sağlığımıza faydalı" 
dedi
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
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

1 w H W
513 23 29

Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomog raf i 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

DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15p7
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
SuAnza Yalnyz185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226)811 13 23 
İDO İmam Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekğaz 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

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL 
MAR-PET 
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE

31 Ağustos 2007 Cuma 
SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 

D. Subaşı Mh. Çeşme Sk. 
No: 22 Tel: 5132973 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2842 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora Sok. Nö:3/B 
Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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EN COK KAZANDIRAN DERSHANE

SAİD SÖNMEZ 1
SAYISAL -2 GEMLİK I Sİ
İSTANBUL ( ÇAPA ) TIP

RIDVAN ÇELİKLERİ AA
E.A. - TÜRKİYE I3U.SI
ANKARA HUKUK

ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ
UĞUR FIRTINA ANKARA ÜNV. HUKUK YUNUS EMRE İŞÇİLER HİTİT ÜNV. MALİYE
ARDULHAMİT ŞAHİN MARMARA ÜNV. HUKUK EMRAH POLAT BOZOK ÜNV. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ALPARSLAN AĞIR SELÇUK ÜNV. HUKUK YASİN ERDEM UÇAR AHİ EVRAN ÜNV. SOSYALBİLGİLER ÖĞR.
YİĞİT ÖZEL GALATASARAY ÜNV. BİLGİSAYAR MÜH. YUNUS YILMAZ Ç.KALE ONSEKİZ MART ÜNV. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
MERT TÜZER BOĞAZİÇİ ÜNV. FİZİK VEDAT YUCA ANADOLU ÜNV. İSLETME
ÖMÜR UZUNKAYA İSTANBUL TEKNİK ÜNV. METALÜRJİ VE MAL.MÜH. YILDIRIM AYAZ NEVŞEHİR ÜNV. TURİZM VE OTEL İSLET.
SİNEM BAŞ YILDIZ TEKNİK ÜNV. METALÜRJİ VE MAL.MÜH. ÖMER SERDAR AYHAN DUMLUPINAR ÜNV. ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
LEVENT PULAT İSTANBUL TEKNİK ÜNV. DENİZ ULAŞ.İŞLT.MÜH. OSMAN BAYRAK SELÇUK ÜNV. KİMYA
NURAY ÜÇKARDAŞ İSTANBUL TEKNİK ÜNV. BİYOMÜHENOİSLİK HÜLYA ULA ATATÜRK ÜNV. SOSYOLOJİ
R.KEMAL KUZU İSTANBUL ÜNV. KAMU YÖNETİM ( SİYASAL ) AYŞEGÜL KARAKUŞOĞLU SELÇUK ÜNV. MUHASABE
S.ERCAN AKGÜN DOKUZ EYLÜL ÜNV. MATEMATİK (İNG) AYŞEGÜL TEZ ADNAN MENDERES ÜNV. MALİYE
BAHAR KORMAZ DOKUZ EYLÜL ÜNV. MATEMATİK (İNG) MESUT GİTGÖR ULUDAĞ ÜNV. GIDA TEKN.
MEHMET BİLGE HACETTEPE ÜNV. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MERYEM TORUN ANADOLU ÜNV. KAMU YÖNETİMİ
SİNEM ARAŞ ANADOLU ÜNV. İLK.MATEMATİK ÖĞR. İBRAHİM İŞLEK GAZİ ÜNV. KALIPÇILIK ÖĞRT.
ESRA FIRTINA KOCAELİ ÜNV. İLK.MATEMATİK ÖĞR. BURCU ERTUĞRUL ANADOLU ÜNV. KAMU YÖNETİMİ
SİNEM BAYKUŞ ULUDAĞ ÜNV. ENDÜSTRİ MÜH. MEHMET UYGUN Ç.KALE ONSEKİZ MART ÜNV. FİZİK
HACER BELGE ANKARA ÜNV. İLAHİYAT BURAK YILDIRIM İSATNBUL AYDIN TURİZM YE OTEL İSLET.MUH.
BETÜL SÖNMEZ İSTANBUL ÜNV. İLAHİYAT BEYZA TUNALI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. MUHASEBE
MERVE MUHTEREM MARMARA ÜNV. RADYO.SİNEMA VE T.VİZYON TAYFUN AKKOÇ AFYON KOCATEPE ÜNV. BİLGİSAYAR TEKN.VE PROG.
EFGAN KAÇAR ANADOLU ÜNV. SİNEMA VE T.VİZYON YUSUF ALBAY ANADOLU ÜNV. İSLETME
TUĞUL GÜLER ULUDAĞ ÜNV. TEKSTİL MÜH. UFUK AYVAZ ANADOLU ÜNV. İSLETME
ŞİMAL İL SÜLEYMAN DEİREL ÜNV. ZİRAAT MÜH. AZİZ BAYRAKTAR MARMARA ÜNV. ELETRİKÖÖR.
MELİH TOMRUK E.ŞEHİR OSMANGAZİ ÜNV. KİMYA MÜH. UMUT ÇEVİK ANADOLU ÜNV. İSLETME
MUSTAFA BEKİROĞLU İSTANBUL ÜNV. VETERİNER FAK. OĞUZ ÇÖMEZ KARADENİZ TEKNİK ÜNV. BİLGİSAYAR TEKN.VE PROG.
AYLİN DONAT CELAL BAYAR ÜNV. SINIF ÖĞR. ÖZKAN DEŞ KOCAELİ ÜNV. BOYA TEKN.
FİLİZ HAMURCU BALIKESİR ÜNV. SINIF ÖĞR. HAŞAN ERMİŞ MARMARA ÜNV. TALAŞLI ÜRETİM ÖĞR.
KADER TOPAl AMASYA UNV. SINIF OGR. YASİN KARALI S.DEMİREL ÜNV. ELEKTRİK
F.MELfK TUTUM BAJ.IKESİR ÜNV. TÜRK DİLİ EDEBİYATI SERKAN KARDEŞ ANADOLU ÜNV. İSLETME
FERHAT YILDIZ- MARMARA ÜNV. KİMYA ÖGR. YAKUP ORAK M.AKİF ERSOY ÜNV. . HEMŞİRELİK
OKTAY DİNÇ ■’ E'ŞEHİR OSMANGAZİ ÜNV. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ÖZLEM KOÇAK SAKARYA ÜNV. KAMU YÖNETİMİ
SÜLEYMAN USLU ‘ .GAZİ ÜNV. " ' TARİH ÖĞR. VEYSEL YILMAZ FIRAT ÜNV. METAL ÖĞR.
FERAY TOPÇU ' . ; . KOCAELİ ÜNV. HALKLA İLİŞKİLER ZEHRA AKOĞLU AFYON KOCATEPE ÜNV. TIBBİ DOKÜMANTASYON
ELİF TUNA ’ .'■> 1 E.ŞEHİR OSMANGAZİ ÜNV. KİMYA FATMA YİĞİT ADNAN MENDERES ÜNV. İKTİSAT
MERVE YENGEL . ULÜDAĞÜNV? , KAMU YÖNETİMİ MELİHA YAŞAM BUDAKÇI İSTANBUL ÜNV. GAZETECİLİK

. PINAR YILMAZ % MARMARA ÜNV. KİMYA MÜH. DENİZ CEYLAN SAKARYA ÜNV. TARİH
ELİF YİĞİT . ' < . SAKARYA ÜNV., . HEMŞİRELİK NURDAN ÇAKMAK AFYON KOCATEPE ÜNV. TIBBİ DOKÜMANTASYON
İLKNUR KELEŞ KARADENİZ TEKNİK ÜNV. BİLGİSAYAR TEKN.VE PRG. KEVSER GÜLER ANADOLU ÜNV. İLAHİYAT (ÖN LİSANS)
BURCU PİREN •• •' •ANADOLU ÜNV- MALİYE MERVE MUHTEREM ANKARA ÜNV. RADYO.SİNEMA VE TELEVİZYON
MİHRİBAN SAYIN ULUDAĞ ÜNV. ' BİLGİSAYAR TEKN.VE PRG. SÜMEYYA ÖLMEZ GİRESUN ÜNV. HARİTA KADASTRO
SALİHA TEKE MARMARA ÜNV., KAMU YÖNETİMİ ALİYE TANIR AHİ EVRAN ÜNV. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT.
ARZU UTLU ULUDAĞ ÜNV. . BİLGİSAYAR TEKN.VE PRG. AYTAÇ YILDIZ FATİH ÜNV. BÜRO YÖNETİMİ
M.GÜRKA& ALKAN MUĞLA ÜNV. KAMU YÖNETİMİ MERVE YILDIZ ATATÜRK ÜNV. İSLETME
UFUK ALTIN ABANI İZZET BAYSAL jİNV. KAMU YÖNETİMİ MERVE KOKSAL ANADOLU ÜNV. HALKLA İLİŞKİLER
ÇAĞDAŞ ARSLAN MARMARA ÜNV. MALİYE PELİN NALCI K.MANOĞLU M.BEY ÜNV. HALICILIK
EMRE EFENDİOĞLU BALIKESİR ÜNV. MALİYE EMİNE SARI DUMLUPINAR ÜNV. MUHASEBE
EBAY KIRIŞ GAZİ ÜNV. KAMU YÖNETİMİ MELEK ÖNER BALIKESİR ÜNV. BÜRO YÖNET.VE YÖNET.ASİS.
BARIŞ ÖZGÜR ‘ PAMUKKALE ÜNV. MALİYE ADEM ADIGÜZEL DUMLUPINAR ÜNV. PAZARLAMA
NURŞAH AKTAR AFYON KOCATEPE ÜNV. DIŞ TİCARET SEDAT ALKAN PAMUKKALE ÜNV. HALKLA İLİŞKİLER
SÜLEYMAN ÜNYE ANADOLU ÜNV. ■. İŞLETME FATİH APARI S.DEMİREL ÜNV. ' PAZARLAMA
BÜŞRA DENİZ DUMLUPINAR İKTİSAT ÖZLEM SEN FATİH ÜNV. KAMU.YÖNETİMİ (BURSLU)
ZEYNEP DUYAR gazİ ÜNV; İKTİSAT YİĞİT ÇETİN ANADOLU ÜNV. DIŞ TİCARET
ŞEYDA KATIMOĞULLARI MARMARA ÜNV. İKTİSAT MUSTAFA GÜLEÇ ANADOLU ÜNV. İKTİSAT
H.ŞERİFE DAMAR DOKUZ EYLÜL ÜNV. İKTİSAT HAKAN KARAMAYA DUMLUPINAR ÜNV. MUHASEBE
TÜLES ULUOCAK MARMARA ÜNV. İSLETME KÜBRA OKUŞ FATİH ÜNV. SOSYOLJİ (TÜRKÇE)
BURCU YANAR MARMARA UNV. MALİYE MERVE BOSTANCI ERCİYES ÜNV. GAZETECİLİK
AHMET ALTIN SAKARYA ÜNV. MALİYE CANAN BULUM N.KEMAL ÜNV. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRT.
CEREN AŞKIN ANADOLU ÜNV. İŞLETME SEVDA DEMİRBAŞ BALIKESİR ÜNV. TARİH
NEVZAT TORUN CUMHURİYET ÜNV.. ANTROPOLOJİ GÖZDE NUR FİDAN ANADOLU ÜNV. İŞLETME
TAYFUN AKÇAY GAZİ ÜNV. HALKLA İLİŞKİLER TANITIM AYŞEGÜL KABLAN ONDOKUZ MAYIS ÜNV. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT.
AHMET YİĞİT AYÜNAL EGE ÜNV. GAZETECİLİK ASLI KARA BALIKESİR ÜNV. YEREL YÖNETİMLER
HALİL İBRAHİM DEMİR ANADOLU ÜNV. TARİH NEŞE KARTAL KOCAELİ ÜNV. BÜRO YÖNET.VE SEKRT.
HAMİTAYDOĞAR AFYON KOCATEPE ÜNV. TIBBİ DÖKÜMASYON LEYLA METİN ANADOLU ÜNV. KAMU YÖNETİMİ
AYŞE TURA ANKARA ÜNV. EBELİK FATMA ÖZKAN ANADOLU ÜNV. MALİYE
MUHAMMET KILIÇ ANADOLU ÜNV. İSLETME EMİNE ŞİRİN S.DEMİREL ÜNV. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRT.
MEHMET KULU ANADOLU ÜNV. İLAHİYAT (ÖN LİSANS) EBRU AKBULUT ANADOLU ÜNV. KAMU YÖNETİMİ
İBRAHİM AKŞEN AFYON KOCATEPE ÜNV. MALZEME BİLİMİ VE MÜH. FATMAAKGÜN DUMLUPINAR ÜNV. MAHASEBE
C.BEYHAN KUŞÇU AKDENİZ ÜNV. FİZİK ÜMRAN AYDIN ANADOLU ÜNV. İLAHİYAT (ÖN LİSANS)
HAKAN PARLAK ULUDAĞ ÜNV. FEN BİLGİSİ ÖĞR. ESRA BALTAOĞLU KOCAELİ ÜNV. HALKLA İLİŞKİLER
YUNUS EMRE TUNCER EGE ÜNV. ZİRAAT MÜH. DERYA BULUT DOKUZ EYLÜL ÜNV. KAMU YÖNETİMİ
ONUR YÜKSEL SAKARYA ÜNV. METALÜRJİ VE MALZ.MÜH. MERVE CÜCÜK İSTANBUL AYDIN ÜNV. YEREL YÖNETİMLER
AHMET AKÇAY GİRNE AMERİKAN ÜNV. HALKLA İLİŞKİLER ZEHRA ÇELİK DUMLUPINAR ÜNV. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRT.
MERT ÇAVDAR KOCAELİ ÜNV. GAZETİCİLİK ÖZGÜL DEMİR GİRNE AMERİKAN ÜNV. İŞLETME
MEHMET AKDOĞAN BALI KESİR, ÜNV. KAMU YÖNETİMİ HÜLYA EROĞLU BİLECİK ÜNV. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRT.
ÖMER BULUT ATATÜRK ÜNV. SOSYAL BİLGİLER ÖĞR. DAMLA MARANGOZ S.DEMİREL ÜNV. MUHASEBE
MAHMUT ÇAĞLAYAN KIRIKKALE ÜNV. KAMU YÖNETİMİ ESRA EVCİL S.DEMİREL ÜNV. KAMU YÖNETİMİ
ONUR ÇEVİK TRAKYA ÜNV. YEREL YÖNETİMLER GÜLTEN GÜNGÖR KAFKAS ÜNV. MUHASEBE
MESUT GÜRGENCİ ANADOLU ÜNV. KAMU YÖNETİMİ * HAVVA GÜREŞÇİ SAKARYA ÜNV. İSLETME

BİREYSEL VE KİTLESEL BASARININ DEĞİŞMEYEN ADRESİ 
KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR
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