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Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gemlik Terminali’nin yapımını başlatıyor

Terminal ihalesi lamam
▼ Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut, 

l dün düzenlediği basın 
toplantısında Gemlik 
Şehirlerarası Termina 
li’nin 24 Ağustos 2007 
tarihinde Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Yapı İşleri 
Dairesi tarafından 
ihalesinin gerçekleş
tirildiğini, söyledi. 
Terminal, yapımına 
başlanan Umurbey 
Köprülü Kavşağı ile 
hizmete açılacak. 
Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Terminale en son kavuşan ilçe Gemlik
Sonunda Gemlik Terminali’ne kavuşu 

yor.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 1998 

seçimlerinde aday olduğunda Gemlik halkı
na Terminal yapma sözü verdi..

İlk dört yılda bunu gerçekleştiremedi.
S Belki de gerçekleştirmek istemedi.
■ İmar Planlarındaki Terminal yerini ne 
■ense beğenmedi.
I Deprem nedeniyle Gemlik’te yıktırılan 
tek bina olan eski Devlet Hastanesi’nin ol 

Ifluğu yeri Terminal yapmak istedi.
■ Kendi partisi buna karşı çıktı. Dev. 5'de

Taviloglu; 
“Ramazanda 
zekine zam
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu, iftar 
sofralannda güven
le yenebilecek siyah 
zeytin konusunda 
en güvenilir marka 
olan Marmarabir 
llk'in, ramazan ön 
cesi ve süresince 
fiyatlarında bir deği 
şikliğe gitmeyece 
ğini açıkladı.
Haberi sayfa 2'de

119 yedek 
subay adayı 
mezun oldu

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığında dün düzenlenen 
törende daha önce 15 günlük eğitimleri 
ni tamamlayan 119 yedek subay adayı, 
diğer 15 günlük eğitimlerini tamamla
yarak Veteriner Hekim Asteğmen ünva 
mm kazandı. Haberi sayfa 4’de

BİZE UĞRAMADAN
4X4'ÜNÜZE

LASTİK ALMAYIN.
TCVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

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

Telekom’un sistem arızası itfaiyeyi alarma geçirdi
İkaz sistemi arıza yapıp yangın alaarmı devreye girdi. Haberi sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Refi Taviloğlu

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

İnsanlık....
Bilgin bir adam bir zamanlar demişki: her toplum, 

kendilerinden daha az şanslı olanlara nasıl 
davrandığıyla değerlendirilir.

Okuma ve öğrenme zorluğu çeken çocuklara özel 
eğitim veren bir okul için bağış toplama yemeğinde, 
çocuklardan birisinin babası katılımcılar tarafından 
asla unutulmayacak bir konuşma yaptı. Okulu ve ken
dini adamış öğretmenleri kutladıktan sonra şöyle bir 
soru sordu: "Dışardaki etkenler tarafından etkilen
medikçe doğa herşeyi mükemmel bir şekil ve sırada 
yapıyor. Ama yine de oğlum Shay, diğer çocukların 
öğrendikleri gibi öğrenemiyor.

Diğer çocukların anlayabildikleri gibi anlayamı yor, 
Oğlumda doğal olması gerekenler şeyler nerede?" 

Bu soru karşısında dinleyiciler sessiz kaldılar.
Baba devam etti. "Ben inanıyorum ki, dünya ya 

fiziksel ve zeka engelli Shay gibi bir çocuk geldiğin de, 
gerçek insan doğası kendini göster me fırsatını buluy
or ve bu da insanların o çocuğa davranış şekillerinde 
kendini gösteriyor."

Ve sonra aşağıdaki hikayeyi anlattı;
Shay ve babası bir gün parkta Shayin tanıdığı 

birkaç çocuğun baseball oynadıklarını gördüler; Shay 
sordu, "Acaba oynamama izin verirler mi?"

Shay'in babası çoğu çocuğun Shay gibi bir çocu 
ğun takımlarında oynamasını istemeyeceklerini ama 
aynı zamanda eğer oğluna izin verirlerse oğlunun o 
çok ihtiyacını duyduğu, engellerine rağmen başka ları 
tarafından kabul edilmenin özgüveni ve sahip lenme 
duygusunu vereceğini de biliyordu. Shay'in babası 
çocuklardan birinin yanına yaklaştı ve (fazla birşey 
beklemeyerek) Shay in oynayıp oynayamayacağını 
sordu. Çocuk şöyle danışabileceği binlerine baktı ve 
sonra "Şu anda 6 sayı gerideyiz ve oyun sekizinci 
turunda. Herhalde takıma girebilir ben de onu 
dokuzuncu turda vurucu olarak sokmaya çalışırım" 
dedi.

Shay büyük bir gayretle takımın yanına gitti ve 
yüzünde kocaman bir gülümseme ile takım t-shirtini 
giydi. Babası gözünde yaş, kalbi sıcak duygularla 
dolu onu izledi. Çocuklar oğlunun kabul edilmesinden 
dolayı babanın mutluluğunu gördüler. Sekizinci'turun 
sonunda Shay'in takımı birkaç puan kazandı ama hala 
3 sayı gerideydi. Dokuzuncu turun başında Shay 
eldiveni eline geçirdi ve sağ açık sahaya çıktı. Ona 
doğru hiç top isabet etmemesine rağmen oyunda 
olmaktan son derece mutluydu ve babası ona tribün
lerden el salladığını gördüğünde yüzünde kocaman bir 
gülümseme vardı.

Dokuzuncu turun sonunda Shay'in. takımı yine 
puan kazandı. Şimdi bütün kaleler doluydu, oyunu 
kazanma şansı ortaya çıkmıştı ve topa vurma sırası 
Shay'e gelmişti. Bu noktada Shay'in vurucu olmasına 
izin vere rek oyunu kaybetme riskini mi almalıydılar? 
Şaşırtıcı bir hamleyle Shay'e Sopayı verdiler. Her kes 
topa isabet ettirme şansının sıfır olduğunu biliyorlardı 
çünkü bırakın ‘ ;pa vurmayı Shay sopayı bile elinde 
tutmasını bilm.yordu. Ama Shay sahaya çıktığında top . 
atıcı, diğer takımın kazanma şansla rını bir kenara 
bırakarak Shay'e bu fırsatrtanıdıklarını görünce.birkaç 
adım öne giderek yumuşak bir şekilde topu Shay'e 
doğru fırlattı. İlk topa Shay zorlukla sopa yı savurdu 
ama ıskaladı. Atıcı tekrar birkaç âdım öne doğru geldi 
ve topu yine yumuşak bir şekilde Shay'e doğru attı. 
Shay sopayı savurdu ve hafifçe topa dokunarak ygre 
atıcıya doğru vurdû.

Oyun şimdi bitecekti. Atıcı topu yerden aldı ve ilk 
kaledeki adamına kolaylıkla atabilecek ve Shay'i 
sobeleyerek oyunu bitırebilecekti. Ama atıcı topu aldı 
ve ilk kaledeki adamının başının üzerinden diğer takım 
arkadaşlarının erişemeyeceği yere fır-lâttı.Tribunlerdeki 
herkes ve iki takımda bağırmaya başladılar, "Shay, ilk 
kaleye koş, ilk kaleye koş!" Shay hayatında hiç bu 
kadar uzağa kosmamıştı ama ilk kaleye gidebildi. 
Şaşkınlıktan büyümüş gözleriyle yere çöktü. Herkes 
bağırmaya devam etti, İkinci kaleye koş, ikinci kaleye 
koş" Nefes nefese Shay zorlukla ikinci kaleye koşabil- 
di^.Shay ikinci kaleye geldiği sırada açık sahada diğer 
takımdan biri topu almıştı... takımın en küçüğü olan 
biı.çocük kahraman olma şansını elinde tutuyordu. 
Topu ikinci kaledeki adamına atabilirdi ama top . 
atıcısının niyetini anladığından o da kasıtlı olarak topu 
'üçüncü kaledeki arkadaşının başının üzerinden attı.

Herkes bağırıyordu, "Shay, Snay, Shay, bütün yolu 
koş Shay" Karşı takımdan birinin yardım ederek onu 
üçüncü kaleye doğru döndürmesiyle Shay üçüncü kal
eye koşabildi, "Üçüncüye koş! Shay, üçüncüye koş!"

Shay üçüncüye gelirken diğer takımdaki çocuklar 
ve seyirciler ayağa kalkmışlardı ve bağırıyorlardı, 
"Shay, hepsini koş! Hepsini koş!" Shay hepsini koştu 
ve oyunu takımı için kazanan bir kahraman olarak 
herkes tarafından alkışlandı*.

"O gün", dedi babası, gözlerinden yaşlar aşağıya 
doğru süzülerek,"iki takımdaki çocuklar da dünyaya 
bir parça sevgi ve insanlik getirmeyi başardılar.

Shay bir sonraki yaza yetişemedi. O kiş öldü.. Bir 
kahraman olduğunu ve babasını mutlu ettiğini, ve eve 
geldiğinde annesinin de gözyaslari içinde onu kucak
ladığını asla unutmadı.

Gemlik KBrffez

Taviloğlu; “Ramazanda zeytine
Marmarabirlik'ten 
tüketiciye ramazan 
müjdesi... Ramazan 
öncesi pek çok gıda 
ürününün fiyatına 
yüzde 100'lere varan 
oranlarda zam 
yapılırken, iftar 
sofralarının baş tacı 
siyah zeytinin en 
güvenilir markası 
Marmarabirİik, fiyat
larında herhangi bir 
değişiklik yapmıyor. 
İslam aleminin kutsal 
ramazan ayı 13 
Eylül'de başlıyor. 
İftar sofraları için. 
pek çok evde telaş 
yaşanırken, temel 
gıda ürünlerinin fiyat
ları da zamlanmaya 
başladı. Başta Bursa 
ve Ankara'da ekmeğe 
yüzde 15-20 arasında 
zam yapılırken, çiçek 
yağında yüzde 50, et 
ve süt ürünlerinde 
yüzde 35, makarna ve 
bulgurda yüzde 20, 
yumurta fiyatlarında 
ise yüzde 100'e yak
laşan artışlar yapıl 
dığı kaydediliyor. 
Bu dürüm tüketici
lerin tepkisini çeker 
ken, iftar sofralarının 
baş tacı sıyan 
zeytinin güvenilir 
markası Marmarabir 
lik, ramazan öncesi

fiyatlarında değişiklik 
yapmıyor.
Marmarabirİik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu, iftar 
sofralarında güvenle 
yenebilecek siyah 
zeytin konusunda en 
güvenilir marka olan 
Marmarabirlik'in, 
ramazan öncesi ve 
süresince fiyatlarında 
bir değişikliğe 
gitmeyeceğini 
açıkladı.
Vatandaşların, 
sağlıksız koşullarda 
ûretnen ve ambalajsız 
satılan zeytinlere 
itibar etmemesini 
istçyen Refi

Taviloğlu, 
"Vatandaşlarımız, 
ramazan öncesi ve 
süresince fiyatı 
değişmeyecek olan 
Marmarabirİik markalı 
zeytinleri güvenle 
tüketebilirler. Çünkü 
Marmarabirİik, Marma 
ra Bölgesi'nin en 
kaliteli sofralık zeytin 
lerini entegre tesis
lerinde el değmeden 
işliyor, steril bir şek
ilde ambalajlıyor ve 
satışa sunuyor. 
Ramazan öncesi pek 
çok gıda ürününe 
zam yapıldığı şeklin
deki televizyon 
haberlerinde,

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

SATILIK -KİRALIK LUX DAİRELER ve IŞYERLEBI
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK ve DEĞERLEME HİZMETLERİ VERİLİR 

baytaş Detaylı Bil9' kin! www.baytasinsaat.com
SIFIR DAİRELER

V^Gemlik Balıkpazap Mahallesinde, 
Atatürk İlkokulu'na yakıtı, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri 
V*’ Manastır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yânında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dublex ve müstakil 
bahçeli dublex daire seçenekleri

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

Manastır İnci Sitesinde, 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 

pazarlarda açıkta 
satılan zeytinler 
gösteriliyor.
Oysa ki, sofralık 
siyah zeytinde
Türkiye'nin en güve
nilir markası olan 
Marmarabirİik, fiyat
larında herhangi bir ■ 
artışa gitmedi.
Vatandaşlarımız, 
ramazan ayında fiyatı 
artmayan Marmara 1 
birlik'in onlarca çeşit 
ürününü güvenle 
tüketebilirler" dedi. I 
Etli, ince kabuklu 
ve çekirdeğinden 
kolayca ayrılabilen 
dünyanın en lezzetli I 
sofralık zeytinlerini I 
bir kilogramdaki 
dane adedine göre I 
vakumlu ve dik 
duran ambalajlarla I 
piyasaya sunan 
Marmarabirlik'in 
yeni ürünü "çeşnili I 
zeytin"in iftar 
sofralarının 
vazgeçilmezleri 
arasına girmesi 
bekleniyor.
Marmarabirİik 
ayrıca, sağlıklı 
yaşamın gerek
lerinden biri olan 
zeytinyağı ve zeytin 
ezmesinde de güven
le tüketilebilecek 
ürünler sunuyor. ./ r

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

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 
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 manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gemlik Terminali’nin yapımını başlatıyor

Terminal ihalesi tamam
3 yıldır aranan 
suç makinesi 

suçüstü yakalandı
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Gemlik Şehirlerarası Terminali’nin 

24 Ağustos 2007 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yapı İşleri 
Dairesi tarafından ihalesinin gerçekleştirildiğini söyledi. Terminal, yapımına 
başlanan Umurbey Köprülü Kavşağı ile hizmete açılacak.
Ercüment ESEN
İlçemizde yıllardır 
sıkıntısı çekilen 
otobüs terminali 
sorunu sonunda 
çözüme kavuşuyor. 
Seçim vaatleri 
arasında da bulunan 
otobüs terminali 
inşaat çalışmalarının 
en kısa zaman 
içerisinde başlaya
cağının müjdesini 
makamında 
düzelediği basın 
toplantı ile veren 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, yaptığı 
açıklamada 
şunları söyledi: 
"Daha önce imar 
planı yapılıp arsası 
satın alınan ve 
toplam 14 bin metre 
kare alana sahip plan 
Bursa Yalova 
Karayolu üzeri 
Terme Kaphcalan’nın 
bulunduğu mevkii 
yanındaki araziye 
yapılması planlanan 
"Gemlik Şehirlerarası 
Terminali" 
projesinin ihalesi 
24 Ağustos 2007 
günü Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yapılmış olup, 
yine Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
da onaylanmıştır.

Mimari ve statü proje 
çalışmaları biten 
Terminal inşaatı 
yapımını ihale 
sonucunda Bursa 
firmalarından 
Aldol İnşaat

Ltd. Şti. almıştır. 
Önümüzdeki hafta 
içinde kesinleşecek 
ihale sonrası Aldol
İnşaat Limited 
Şirketi ile terminal 
yapım sözleşmesinin 

imzaları atılacaktır. 
Bu arada terminal 
giriş ve çıkışını 
kolaylaştıracak olan 
köprülü kavşak 
inşaat çalışmaları 
devam ederken 
açılışı otobüs 
terminali ile 
birlikte yapacağız. 
Yeni terminal 
binamız Gemlik 
halkına hayırlı 
uğurlu olsun." 
Terminal yapılacak 
olan alan, Kemal 
Akıt ve Malgil 
ailesi ile yapılan 
anlaşma yoluyla, 
Büyükşehir Belediye 
tarafından 
kamulaştırılmıştı.

Bursa'da 3 yıldır 
aranan ve 33 ayrı 
hırsızlık olayından 
kaydı bulunan 
şüpheli, jandar
manın gerçek
leştirdiği 
operasyonla 
suçüstü yakalandı. 
İl Jandarma 
Komutanlığı'ndan 
alınan bilgiye göre, 
devriye ekipleri, 
Nilüfer Köy'deki 

j KfiŞ€D€ 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

bir marketten 
kontör çaldığı iddia 
edilen İ.B'yi (34) 
suçüstü yakaladı. 
Hakkında 5 ayrı 
gıyabi tutuklama ve 
33 ayrı hırsızlık 
suçundan kaydı 
bulunduğu iddia 
edilen I.B'nin güven
lik görevlileri tarafın
dan 3 yıldır arandığı 
bildirildi. Zanlı adli 
yeye sevk edildi.

Bariyer yapmak için kazaların olmasını beklediler

Küçük Sanayi 
Sitesi’ne giriş ve 
çıkış için yaptırılan 
alt yolların

açılmasından sonra 
meydana gelen 
kazaların artması 
üzerine yolda bariyer

yapım çalışmaları 
başladı.
Dün sabah saat
lerinden başlayarak 
Gemlik Bursa yolu 
üzerindeki Küçük 
Sanayi Giriş Yolu’nda 
ekipler bariyerleri 
tamamladıktan sonra 
öğleden sonra da 
Bursa Gemlik yolu 
çıkış yolu kenarına 
bariyerler kondu. 
Yolun yapımı sırasın
da çevreye saçılan 
mıcırların da neden 
olduğu trafik 
kazalarında 
şans eseri can

kaybı olmadı.
Son kaza geçtiğimiz 
hafta cumartesi günü 
meydana geldi.

Bariyerin olmadığı 
yolda iki araç 
çarpıştıktan sonra 
açılan giriş yoluna

yuvarlandı.
Araçlardan biri yandı, 
diğerinde ise 6 kişi 
yaralandı.
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119 yedek subay adayı mezun oldu?
Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında dün düzenlenen törende daha önce 15 günlük eğitimlerinin 
tamamlayan 119 yedek subay adayı, diğer 15 günlük eğitimlerini tamamlayarak Veteriner Hekim Asteğmen ünvanını kazandı.

Berkay KARABULUT 

317. dönem yedek 
subay adaylarının 
diploma törenleri 
dün Gemlik Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi 
Komutanlığında 
gerçekleştirildi. 
Geçtiğimiz ay 
30 günlük eğitim
lerinin 15 gününü 
tamamladıktan 
sonra yemin eden 
119 yedek subay 
adayı, eğitimlerinin 
kalan 15 gününü de 
bitirmelerinin ardın
dan diplomalarını 
alarak Veteriner 
Hekim Asteğmen 
ünvanı kazandılar. 
Veteriner Hekim 
Asteğmenler, 
vatani görevlerini 
dağıtımlarının 
yapıldığı yurdun 
çeşitli yerlerinde 
devam edecekler. 
317. dönem yedek 
subay adaylarının 
diploma törenine, 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanı 
Topçu Kurbay 
Albay Ömer Cüneyt 
Akyol, Gemlik 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemlik Başsavcısı 
İbrahim Hakan

Tosun'un yanı sıra 
Veteriner Okulu 
komutanları ve yedek 
subay adaylarının 
aileleri katıldı.
Şehitler için saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunması 
ile başlayan törende, 
30 günlük eğitimleri 
sonucunda birinci 
olmaya hak kazanan 
Veteriner Hekim 
Asteğmen Ünal 
Sarp yaş kütüğüne 

plaketini çaktı.
30 günlük eğitimleri 
sonucunda dereceye 
giren Yedek Subay 
Adaylarına diploma
ları ve şiltlerinin 
verilmesiyle devam 
eden törende, 
dereceye giren ve 
birinci olan Veteriner 
Hekim Asteğmen 
Ünal Sarp'a Gemlik 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül, ikinci olan 
Veteriner Hekim

Asteğmen Süleyman 
Özipek'e Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi komu
tanı Topçu Kurmay 
Albay Ömer Cüneyt 
Akyol, üçüncü olan 
Veteriner Hekim 
Asteğmen Celal 
Çaylı'ya Gemlik Bele 
diye Başkanı Mehmet 
Turgut, dördüncü 
olan Veteriner Hekim 
Asteğmen Yunus 
Emre Aydoğdu'ya da

Gemlik Başsavcısı 
İbrahim Hakan Tosun 
şilt ve plaketlerini 
verdi. Diğer öğren
cilere de plaketlerinin 
verilmesinin ardından 
bir konuşma yapan 
Askeri Veteriner Oku 
lu ve Eğitim Merkezi 
komutanı Topçu 
Kurbay Albay Ömer 
Cüneyt Akyol, ailelere 
hatiben başladığı 
konuşmasında;
"Ordu ve Millet elele 

fikri, Türk Milletinin 
ordusuyla bir bütün 
olduğunun en somut 
göstergesidir. Bize 
teslim ettiğin evlat
larınızı dört hafta 
önce şefkatle bağrı 
miza bastık ve eğittik. 
Evlatlarınız yurdun 
dört bir yerinde görev 
terinizi yapmaya hazır 
karşınızda duruyorlar, 
sizlere şükranlarımı 
sunuyorum" dedi.
Konuşmasının ikinci 
bölümününde silah 
arkadaşlarına hitap 
eden, Topçu Kurmay 
Albay Cüneyt Akyol, 
"Milletlerin gücü, 
bireylerin birlik ve 
beraberlik içinde 
yaşamalarına ve 
vatan uğruna icap 
ederse canlarını 
seve seve verebile
cek evlatlarının 
bulunmasına 
bağhdır. İyi bir asker 
olmak için; itaat, 
disiplin, çalışkanlık, 
Atatürk İlke ve 
inkılaplarına bağlılık, 
birlik ve sevgi değiş 
mez parolalarınız 
olmalıdır." dedi.
Yapılan konuşmanın 
ardın tören geçicişi 
yapan 317.dönem 
Veteriner Hekim 
Asteğmenler, 
tören bitiminde 
aileleriyle hasret 
giderdiler.
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Telekom’un sistem arızası
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com
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Ercüment ESEN

Türk Telekom 
Müdürlüğü 
Gemlik binasında, 
yangın ikaz 
sisteminin arıza 
yapması sonucu 
devreye girerek 
yangın alarmı 
vermesi, ilçe itfaiye 
ekiplerini harekete 
geçirdi.
Yangın alarmı alan 
itfaiye ekipleri, 
acil çıkış yaptı. 
İtfaiye araçları 
ile Gemlik Türk 
Telekom 
Müdürlüğü’ne 
gelen ekipler, 
Türk Telokom'a 
ait binada yangın 
çıkmadığını 
gördüler.
Telekom binası 
içinde bulunan 
ye doğrudan 
İtfaiye Müdürlüğü’ne

bağlı yangın ikaz 
sisteminin bir 
arıza sonucu

yanlışlıkla yangın 
alarmı verdiği 
saptandı.

Yangın alarm* veren 
binada da kısa süreli 
panik yaşandı.

Manzara 
seyrederken 

dere yatağına 
düştü

Çarptıktan sonra 
kaçan sürücü, 

tamircinin ihbarıyla 
yakalandı

Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde manzara 
seyreden bir 
şahıs, dengesini 
kaybedince kuruyan 
Kirmasti Deresi'nin 
yatağına düştü. 
Ağır yaralanan 
50 yaşındaki Orhan 
Engin'in imdadına 
bölgedeki vatan
daşlar, 112 ve 
itfaiye ekibi yetişti. 
Edinilen bilgiye 
göre, ilçe adliye 
binası önündeki 
duvarın üzerine 
çıkan Orhan 
Engin, dengesini 
kaybederek 
aşağıya uçtu.
Yaklaşık 10 
metre yükseklikten

düşen Engin 
ağır yaralandı. 
Şahsın düştüğünü 
gören bölgedeki 
vatandaşlar 
itfaiye ve 
ambulansı aradı. 
Olay yerine 
gelen ekipler, 
merdiven sarkıtarak 
aşağıya indiler. 
Acılar içinde 
kıvranan 
Orhan Engin, 
bir sedyeye 
konularak ambu
lansla hastaneye 
götürüldü.
Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatarak 
görgü tanıklarının 
ifadesine 
başvurdu.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde 
önceki gün 
meydana gelen 
ve bir kişinin feci 
şekilde ölümüyle 
sonuçlanan 
trafik kazasına 
karışan sürücü, 
jandarmanın ilginç 
takibiyle yakalandı. 
Bursa-Yalova yolu 
üzerinde meydana 
gelen trafik kazasın
da karşıdan karşıya 
geçmek isteyen 
40 yaşındaki 
Cengiz Inan'a 
çarpan ve ölümüne 
neden olan araç 
ve sürücüsünü 
bulmak için 
çalışma başlatan 
Osmangazi 
Jandarma 
Komutanlığı 
ekipleri, olay

yerinden 
topladıkları 
araçtan 
düşen amblem, 
far ve sinyal 
parçalarına 
delil olarak el 
koydu.
Bu parçalardan 
otomobilin 
markasını tespit 
eden Jandarma 
ekipleri, şehir 
merkezinde 
bulunan yaklaşık 
150 oto tamircisi 
ve Volvo yetkili 
servisleriyle 
irtibata geçerek 
tamir için ya da 
araca ait sol far 
ve sinyal parçaları 
volvo marka 
araç amblemi 
almak isteyen 
şahısları 
bildirmelerini 
istedi.

Terminale en son kavuşan ilçe Gemlik
Terminal işi bunun üzerine buzdolabı

na kondu.
Donduruldu..
Gemlik Büyükşehir sınırları içine soku

lunca, Terminal yapma görevi Büyükşehir 
Belediyesi’ne geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gem 
lik’te Doğalgaz döşeme işi başlarken, 
“Bana yer gösterin bir yıl içinde size Ter 
minal sözü veriyorum.” dedi.

İmar Planında Terminal yeri olmasına 
karşın, bir türlü o yerin kamulaştırması 
yaptırılmadı.

Başkan bu yeri Terminal olarak 
istemiyordu.

Neden bu yerin Terminal olmadığı ise 
hiç anlatılmadı.

Vatandaş aydınlatılmadı..
Böyle olunca, bazı kişilerin yeri korunu 

yor izlenimi yaratıldı.
Karayollarının 2004 yılında Gemlik giri 

şinin güvenli olması için, “Umurbey Köp 
rülü Kavşağı” projesini hazırlamasından 
sonra, 2005 yılında başlayacak olan 
Köprülü Kavşak yapımı engellendi..

Bu engelleme, yapımın iki yıl gecikme
sine neden oldu.

Ardından yeni Terminal yeri önerisi 
geldi Başkandan. Meclis bu öneriyi kabul 
etti. İlk Terminal yeri plandan kalkmadan, 
ikinci Terminal yerini kabul eden ilk 
Meclis, Gemlik Öeledİye Mecîisi’dir.

Bunların nedeni herkesçe biliniyor.
Zamanı geldiğinde anlatılır..
SonuÇta, 25 binlik İmar *Planları’nda 

baktık ki ilk Terminal yeni kaldırılmış, bu 
günkü yer plana “Terminal” olarak işlen
miş..

Burası Türkiye, olmaz olmaz!
24 Ağustos tarihinde Büyükşehir Bele 

diyesi, altında TERMAL alan olan bir yere 
Terminal yaptırma için ihale yaptı.

Terminali olmayan Bursa’nın en büyük 
ilçesi neresi derseniz, Gemlik derim.

Şimdi, Terminalimiz olacak ama işin 
içinde nelerin döndüğünü bilenler tarafın
dan çok konuşulacak..

KAŞCD5 BfKUMSK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

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
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Referandum süreci durmayacak
Abdullah Gül'ün 
11. Cumhurbaşkanı 
seçilmesinden sonra 
21 Ekim'de referan
dumun yapılıp 
yapılmayacağı 
ya da anayasa 
paketinde değişikliğe 
gidilip gidilm 
eyeceği tartışmasına 
AKP son noktayı 
koydu.
AKP, herhangi bir 
değişiklik yapılmadan 
paketin tümüyle 
referanduma 
sunulacağını açıkladı. 
AKP Grup 
Başkanvekili 
Sadullah Ergin, 
referandum 
paketinden geçici 
19. maddenin 
çıkarılması için 
21 Ekim'den önce 
anayasa değişikliği 
yapılacağı iddialarını

60. hükümetin görev dağılımı 
resmi gazetede yayımlandı

60. Hükümet'te görev 
dağılımına ilişkin 
genelge yayınlandı. 
60. hükümette yer 
alan bakanların hangi 
kurul ve komisyonlar
da görev alacağı 
belirlendi 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
Resmi Gazetenin 
dünkü sayısında 
yayımlanan genelge
siyle, çeşitli işlevleri 
yerine getirmek 
üzere kanun, kanun 
hükmünde karar
name, bakanlar 
kurulu kararları ve 
genelgelerle kurul
muş resmi kurul 
ve komisyonlarda 
başkan ve üye 
olarak görev alacak 
hükümet üyeleri için 
yeni bir düzenleme 
yapıldı.
Genelgeyle, kurul ve 
komisyonlarda yer 
alacak hükümet 
üyeleri şu bakanlar
dan oluştu: 
-Yüksek Planlama 
Kurulu: 
Başkan: Recep 
Tayyip Erdoğan 
Başbakan. Üyeler: 
Nazım Ekren (Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı), Mehmet 
Şimşek (Devlet 
Bakanı), Maliye Baka 
nı, Bayındırlık ve 
Iskan Bakanı, Ulaştır 
ma Bakanı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı.

yalanlayarak, 
"Mevcut paket 
Meclis'ten çıktığı 
şekilde referanduma 
gidecek.
11 Eylül'de gümrük 
kapılarında oy 
verme başlayacak. 
Bundan sonra bir 
değişiklik olması 
düşünülmüyor"

Başbakan Erdoğan'ın 
katılmadığı toplan
tılara Devlet Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı Nazım 
Ekren Başkanlık 
edecek.
-Para-Kredi ve 
Koordinasyon 
Kurulu:
Başkan: Nazım Ekren 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı. 
Üyeler: Mehmet 
Şimşek (Devlet 
Bakanı), Kürşad 
Tüzmen (Devlet 
Bakanı), Maliye 
Bakanı, Tarım ve 
Köyişleri Bakanı.
-Özelleştirme Yüksek 
Kurulu:
Başkan: Recep 
Tayyip Erdoğan 
Başbakan. Üyeler: 
Nazım Ekren (Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı), Mehmet 
Şimşek (Devlet Baka 
nı), Maliye Bakanı, 
Ulaştırma Bakanı.
-Doğal Afetler 
Koordinasyon 

dedi. 
Referanduma sunula
cak paketin geçici 
19. maddesi, 
11. Cumhurbaşka 
nı'nın seçim sürecine 
ilişkin hükümleri 
içeriyor. Ancak AKP, 
bunun herhangi bir 
hukuki sorun 
yaratmayacağı

Kurulu:
Başkan: Hayati Yazıcı 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı. 
Üyeler: İçişleri 
Bakanı, Maliye
Bakanı, Bayındırlık ve 
Iskan Bakanı, Sağlık 
Bakanı.
-Haberleşme Yüksek 
Kurulu:
Başkan: Recep 
Tayyip Erdoğan 
Başbakan. Üyeler: 
İçişleri Bakanı, 
Ulaştırma Bakanı. 
-GAP Yüksek Kurulu: 
Başkan: Nazım Ekren 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı. 
Üyeler: Bayındırlık ve 
Iskan Bakanı, Tarım 
ve Köyişleri Bakanı. 
-Savunma
Sanayii Yüksek 
Koordinasyon 
Kurulu:
Başkan: Recep 

Tayyip Erdoğan 
Başbakan. Üyeler: 
Mehmet Şimşek 
(Devlet Bakanı), Milli 
Savunma Bakanı, 

görüşünde. 
Referanduma 
sunulacak anayasa 
paketi, yedi esas 
ve iki geçici 
maddeden oluşuyor. 
Yüksek Seçim 
Kurulu'nun 
belirlediği referan
dum takvimine 
göre, 11 Eylül'de 
gümrük kapılarında 
oy verme işlemlerine 
başlanacak. 14 
Ekim'de serbest 
propaganda 
dönemi ve buna 
ilişkin yasaklar ile 
radyo ve televizyon 
konuşmaları 
başlayacak.
20 Ekim'de propa
ganda dönemi 
saat 18.00'de sona 
erecek. 21 Ekim'de 
halkoylaması 
yapılacak

Dışişleri Bakanı, 
Maliye Bakanı, 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı.
-Kriz Kdordinasyon 
Kurulu:
Başkan: Cemil Çiçek 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı. 
Üyeler: Başbakanlık 
Kriz Yönetim Merkezi 
Yönetmeliğinin eki 
tabloda yer alan 
krizin cinsine göre; 
Devlet Bakanı 
(Ekonomik işlerden 
sorumlu), Adalet 
Bakanı, Milli 
Savunma Bakanı, 
İçişleri Bakanı, 
Dışişleri Bakanı, 
Maliye Bakanı, Milli 
Eğitim Bakanı, 
Bayındırlık 
ve Iskan Bakanı, 
Sağlık Bakanı, 
Ulaştırma Bakanı, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanı, Çevre ve 
Orman Bakanı. 
-Türkiyede 
Saydamlığın 
Artırılması ve 
Kamuda Etkin 
Yönetimin 
Geliştirilmesi 
Komisyonu: 
Başkan: Beşir 
Atalay içişleri 
Bakanı. Üyeler: 
Adalet Bakanı, 
Maliye Bakanı.

Milletvekillerine cep । 
telefonu yasağı |ı

Milletvekilleri, 
bundan sonra 
TBMM Genel 
Kurulu Salonunda 
cep telefonuyla 
konuşamayacak. 
TBMM Başkanlığı, 
milletvekillerinin, 
geçen dönem 
Genel Kurul 
Salonunda sık 
sık cep telefonuyla 
konuşmaları, 
bu görüntülerin de 
basına yansıması 
üzerine 
harekete geçti. 
Genel Kurulu 
yöneten Meclis 
başkanvekillerinin 
uyarılarına da neden 
olan bu görüntüler 
üzerine TBMM 
Başkanı Koksal 
Toptan, bir talimat 
vefdi. Toptan’ın

CHP’ye 3. Grup 
Başkanvekilliğini 
pazartesi günü 

karara bağlayacak

TBMM'de 2 Grup 
Başkanvekilliği 
ile temsile edilen 
CHP'ye 3. Grup 
Başkanvekilliği ver
ilmesi konusu 
3 Eylül Pazartesi 
günü karara 
bağlanacak.
TBMM Başkanlık 
Divanı yapacağı 
toplantıda 
CHP’nin grup 

talimatıyla, 
bundan sonra 
Genel Kurul 
Salonunda cep 
telefonları 
çekmeyecek. 
Telefon 
görüşmelerinin 
engellenmesi için 
geçici bir sistem 
kuran Bilgi işlem 
Merkezi, daha 
sonra kendi 
sistemini devreye 
sokacak. 
Cumhurbaşkanı 
seçimi turlarında 
bu sistem devreye 
girerek, milletvekil
leri ile localarda 
oturan basın 
mensupları ve 
dinleyicilerin 
cep telefonlarıyla 
konuşmaları engel
lenmişti.

başkanvekilliği 
talebini karara 
bağlayacak.- 
Toplantıdan 
CHP lehine bir 

karar çıkarsa, 
4 Eylül Sah 

günü CHP Grup 
toplantısında 
üçüncü Grup 
Başkanvekili 
için seçim 
yapılacak.
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Erdoğan, hükümetin hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül tarafın
dan bakanlar kurulu 
listesi onaylanan 60. 
hükümetin programı 
Genel Kuruİ'da okun
du. 76 sayfadan olu 
şan hükümet progra 
mında ağırlıklı olarak 
hükümetin ekonomi 
ye yaklaşımı ve önü 
müzdeki döneme iliş 
kin projelere yer ve 
rilirken, AKP'nin 22 
Temmuz seçim be 
yannamesindeki va 
atler de programa 
yansıdı. Programın 
ana başlıkları şöyle: 
YENİ ANAYASA 
-Bu program, istikrar 
zemininde ilerleyen 
ekomomik ve sosyal 
gelişme sürecimizde 
bir 'sıçrama dönemi' 
programıdır. Temel 
hedef, Türkiye'yi ta 
ke-offa, 'kalkış'a geçi 
rerek, daha güvenli 
bir hıza ve yüksekliğe 
taşımaktır.
YARGI SİSTEMİ 
-Gelecek dönemde de 
adalet ve yargı refor
mu ile ilgili çahşmala 
rımızı kararlılıkla 
sürdürülecek.
HUZUR VE 
GÜVENLİK

-Mobil iletişim 
teknolojisi kullanıla 
rak, kentlerimizin cad 
de, sokak ve meydan
ları görüntülü güven
lik denetimine alın
mıştır. Proje, 58 il ve 
36 ilçeye yaygınlaştı 
rılmıştır. Gelecek dö 
nemde, artan bir ka 
rarlılıkla ve etkinleş 
tirilecek politika ve 
programlarla, halkın 
huzur ve güvenliğini 
sağlamaya dönük ça 
balarımız yoğun
laştırılacaktır.
MİLLİ SAVUNMA 
-Türkiye'nin gücünü 
her türlü şart ve coğ 
rafyada hissettirecek, 
hem konvansiyonel 

hem de asimetrik 
muharebeleri icra 
edebilecek, caydırıcı 
lığı, beka kabiliyeti ve 
muharebe gücü yük
sek bir savunma sis
temi ve gücünün oluş 
turulması ana 
hedefdir.
EKONOMİ
-Ekonomi poli
tikalarında "şeffaflık”, 
“süreklilik”, “tutar
lılık” ve “öngörülebilir 
lik” ilkelerini esas 
almaya devam 
edecektir.
MALİ DİSİPLİN 
-Türkiye'ye sermaye 
girişinin ve çıkışının 
serbest olacaktır.
-Kurun piyasa şart

larında oluşması, 
ekononin iç veya dış 
şoklardan daha az 
etkilenmesini 
sağlayacaktır.
-Yapısal reformlara 
kararlılıkla devam 
edecektir.
PİS BORÇLAR
-Kamu borcunun milli 
gelire oranı daha da 
aşağı düşürülecektir.
-Nominal faizler tek 
haneye indirilecek.. 
SANAYİ
-Sanayide, rekabet 
gücü, verimlilik ve 
teknolojik yenilik 
ekseninde özel sektör 
öncülüğünde dışa 
dönük bir yapı içinde 
sürdürülebilir kalkın
ma sağlanacak.
ENERJİ
-Elektrik üretim ve 
dağıtımında özel sek
tör katılımının sağlan
ması, rekabetin oluş
tuğu işleyen bir piya 
sanın oluşturulması, 
tedarikçi ülkelerin 
çeşitlendirilmesi ve 
enerji üretiminde 
azami oranda iç 
kaynak kullanarak 
ithalata bağımlılık 
azaltılacak.
ALTYAPI VE ULAŞIM 
YATIRIMLARI

-Altyapı ihtiyacının, 
ekonomik ve sosyal 
gelişmeyi hızlandıra
cak şekilde karşılan
ması esas olacak. 
TARIM POLİTİKALARI 
-Kırsal Kalkınma Stra 
tejisi doğrultusunda 
kırsal kesimde iş 
imkanlarını çeşitlen 
dirmek ve gelir düze 
yini yükseltmek 
için kırsal kalkınma 
yatırımlarının destek
lenmesi projeleri 
uygulanmaya 
devam edecek.
KOBİ'LER
-Küçük ve orta ölçekli 
işletmeler ile esnaf ve 
sanatkarın ekonomik 
ve sosyal güçlenmesi 
için tedbirler alına 
cak. Modern teknolo
jiyi takip edememeleri 
nedeniyle rekabet 
güçleri azalan 
KOBİ'lerin müşterek 
yatırımları kümelen
me yaklaşımı çerçe 
vesinde desteklene 
cek, OSB yönetim
lerinin kümelenmede 
önemli rol üstlen
meleri sağlanacak.
MİLLİ EĞİTİM
-Kamu harcamaların
da en büyük pay, yine 
eğitime ayrılacak.

ÜNİVERSİTELER 
-Üniversitelerin, yöne 
tişim ve öğretimdeki 
farklılaşmaları ile 
temayüz etmeleri 
desteklenecek. 
SAĞLIK VE 
SOSYAL 
POLİTİKALAR 
-Sağlıkta Dönüşüm 
Programı 
sürdürülecek, 
aile hekimliği 
uygulaması ülke 
genelinde yaygın
laştırılacak. 
İSTİHDAM 
-istihdamın artırıl
ması, daha fazla ve 
daha kaliteli iş 
imkanlarının 
oluşturulması için 
çabalar artarak 
devam edecek. 
ÇEVRE VE 
SU 
POLİTİKALARI 
-Su kaynaklarının 
çok daha verimli 
bir şekilde kullanıl
masına yönelik 
çalışmalar artarak 
devam edecek. 
Bu çerçevede; 
atıksu, katı atık, 
tehlikeli atık gibi 
çevre korumaya 
yönelik tesisleri 
yaygınlaştırılacak.

VVaillanf ulukaya dogalgaz ısı san. 
■ ?. T™1 T* ■_! ■ HÜSEYİN ULUKAYA • CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ANA BAYİİ

4 Isım, sıcak su w ' 
konttol cihazlarında 
ÜDffl B

►DOĞALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA

ı i RADYATÖR
►SPLİT 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:ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com
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Bursa’da “Mangal” 
operasyonu

Yola düşen çuvala çarpmamak isterken canından oluyorılıı

Bursa'da, Jandarma 
Çevre Timleri 
Uludağ'da ve şehir 
merkezlerinde bulu
nan piknik alanların
da piknik yapan 
vatandaşlara 
"mangal" operas 
yonu düzenledi. 
Ormanlık alanlarda 
mangal yapan 
piknikçilerin ateşi

Merdivenden düşen 
yaşlı kadın öldü

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
merdivenlerden 
dengesini kaybedip 
düşen yaşlı kadın 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Işıktepe 
Mahallesi Murat 
Sokak'ta bir kişinin 
merdivenden 
düşerek öldüğünün 
bildirilmesi üzerine 

söndürmeden 
bölgeyi terk 
etmemeleri anlatıldı. 
Piknik sonrası ise 
ortaya çıkan atıkların 
doğada bırakılma
masını isteyen jan
darma ekipleri, 
piknikçilere geri 
dönüşüm özelliği 
bulunan kağıt çöp 
poşeti dağıttı.

olay yerine giden 
polis, merdiven 
demirleri üzerinde 
Hatice Köroğlu'nun 
(82) cesediyle 
karşılaştı. Merdiven 
den düştüğü ve 
ağzından kan geldiği 
anlaşılan Köroğlu 
nun cesedi otopsi 
yapılmak üzere 
Adil Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.

Bursa'da meydana 
gelen trafik kazasın
da, yola düşen 
çuvala çarpmamak 
için sürücünün 
direksiyonu kırması 
sonucu otomobil 
takla attı.
Araç şoförü 
kazadan yara 
almadan kurtuldu. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, dün 
sabah 10.00 
sıralarından Ankara 
Yolu Polis Okulu

Mudanya sahillerinde boğulma
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
merdivenlerden 
dengesini kaybedip 
düşen yaşlı kadın 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

alt geçidinde mey
dana geldi.
16 J 2560 plakalı 
özel aracıyla Ankara 
istikametine gitmekte 
olan Fehmi Çimen, 
yola düşen çuvalı 
son anda fark 
edince, aniden 
direksiyonu kırdı. 
Ancak kontrolden 
çıkan araç yol 
kenarındaki duvara 
çarptıktan sonra 
takla atarak 
durabildi. Sürücü 

göre, Işıktepe 
Mahallesi Murat 
Sokak'ta bir 
kişinin merdivenden 
düşerek öldüğünün 
bildirilmesi üzerine 
olay yerine giden

Çimen, kazadan lurken, araçta maddi
yara almadan kurtu- hasar meydana geldi.

polis, merdiven 
demirleri üzerinde 
Hatice Köroğlu'nun 
(82) cesediyle 
karşılaştı.
Merdivenden 
düştüğü ve ağzından 

kan geldiği 
anlaşılan 
Köroğlu'nun 
cesedi otopsi 
yapılmak üzere Adil 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.

BAY IIUSTAFA İZALP EHLAK'TANİ 
_ _  _ _ _ _  _  _ &

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
S*

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

ACİLSATILIKveKİRALİKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ |

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

Otomobilin önüne çıkan alkollü şahıs 
uyardı, gözünü hastanede.açtı

Bursa'da, otomo
biliyle seyir 
halindeyken önüne 
çıkan alkollü kişiyi 
uyaran vatandaş, 
bıçaklanarak has
tanelik oldu.
Alınan bilgiye göre, 
Erhan A. (28) 16 EE 
675 plakalı otomo
biliyle giderken

önüne çıkan kişiyi 
korna çalarak uyarıp, 
yol vermesini istedi. 
Bir süre sonra alkol
lü kişi arkadan el kol 
hareketleriyel sürücü 
Erhan A.'nın dur
masını istedi.
Otomobilini durdurup 
aşağıya inen Erhan 
A., alkollü olduğu

belirlenen Levent 
Ö.P. (20) isimli genç 
tarafından bıçak
landı. Bursa Devlet 
Hastânesi'ne 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
ciddiyetini korduğu 
öğrenilirken zanlı, 
polis tarafından 
gözaltına alındı.

Av tüfeğiyle ateş edince gözaltına alındı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
ruhsatsız av tüfeği ile 
sokak ortasında 
havaya ateş eden 
kişi, polis tarafnıdan 
yakalandı. Olayla 
ilgili başlatılan soruş

turma başlatıldı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Kazımkarabekir 
Mahallesi Karakaya 
Sokak üzerinde 
bir kişinin silahla 
ateş ettiği ihbarını 
alan polis, olay

yerinde yaptığı 
incelemede 
Barış O. (27) isimli 
kişinin ruhsatsız 
av tüfeği ile ateş 
ettiğini belirledi. 
Barış O., gözaltına 
alındı.

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
Madde ÖZALP

Tel :513 24 74 Fax:51410 21 £

Çalıntı çek ile kumaş alan 3 kişi yakalandı
Bursa'da, bir tekstil 
fabrikasından çalıntı 
çek ile 24 bin 
metre kumaş aldıkları 
iddia edilen 3 kişi 
güvenlik güçlerince 
yakalandı. Kumaşlar 
ise fabrika sahibine 
teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Yalova yolu

üzerinde bulunan 
Akay Tekstil Fabrika 
sı'na gelerek kendi
lerini Tstanbul'da 
tekstil işi yapan 
kişiler olarak tanıtan 
Çavuş Kalu (45), 
Ufuk Tanışlar (47) ve 
Orhan Denizhan (50) 
işyeri sahibi Tevfik 
Murat Keskin'den çek 
ile 24 bin metre

kumaş aldılar. Kumaş 
lar karşılığında 17 bin 
YTL çek veren şahıs
lar, kumaşları bir 
kamyon gönderip 
aldıracaklarını söy 
leyerek işyerinden 
ayrıldılar. Daha sonra 
işyerine gelen S.D. 
yönetimindeki kam 
yon kumaşları alarak 
işyerinden ayrıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik'e Dair Okuyucu Nabzı
Değerli okuyucularım internet adresime 

yollamış olduğunuz birbirinden anlamlı 
mailleri sizlerle paylaşmaya bir süre ara 
vermiştim. Bu hafta ile birlikte gündeme 
göre maillerinizi isteğiniz doğrultusunda 
köşemde yer vereceğim. Gönderdiğiniz her 
düşünce için sonsuz teşekkürler!..

Merhaba Evlat
Ben 73 yaşında İstanbul'da yaşayan 

emekli bir subayım. Çok konuşmak gibi 
yazmayı da çok sevmem. Ama genç beyin
leri çok severim. Gemlikliyim. Her sene bir 
kere de Kumla'daki yazlığıma gelirim. Her 
geldiğimde Gemlik'i biraz daha çirkinleşmiş 
buluyorum. Saygı adap hiç kalmamış. İnter
netten yazılarını okuyorum. Daha sık yaz
maya bak.

Coşkun Canöz

Sevgili Yelda Hanım,
Gazetenizi zaman zaman takip ediyo

rum. Beğeniyorum da. Geçen yazdığınız 
Zeytin Figürü Olmadan Kutlanan Festival 
adlı yazı harikaydı. İlçemizde çok büyük 
sorunlar var. Siz bunları dile getiriyor
sunuz.

Ben de bunlara bir şey eklemek istiyo
rum. Manastırdaki devlet hastanedeydim 
Pazar günü. Ali Yavuz adında bir pratisyen 
hekim vardı. Bir sürü de hasta başında. Tek 
tek ilgilendi herkesle. Yaz aylarında dışarı
dan gelenlerle çok kalabalık oluyoruz. 
Allah aşkına tek hekimle olacak iş mi bu? 
Ya Trafik kazası olsa ve birden fazla acil 
vaka geise?

Başarılar 
Emekli Öğretmen S.C.

Yelda Baykız;
Salı pazarından çok şikayetçiyim ben. 

Köy pazarının oradan pazarcıların ara
balarından ve tezgahlarından geçecek yol 
yok. Yolun ortasında satış yapanlar yüzün
den yürüyemiyoruz. Köşenizi de beğeniyo
rum bu arada.

Ayşe Sevdan 
Maillerinizi yeldabykz@hotmail.com 

adresinden de bana ulaştırabilirsiniz.

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

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ELEMANARANIYOR
İşyerimizde çalışacak
.' POMPÂCI

TEMİZLİK ELEMANI
MARKETTE ÇALIŞACAK

TEZGAHTAR VE
s KASİYER aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ 
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

SATILIK
Dörtyol'da Yalova 

Yoluna cepheli 2 katlı 
eski ev 91 m2 5 kat 
imarlı yer satılıktır.

Tel: (0.532) 482 45 60
Gemlik Lisesi’nden adığım diplo- 

Bgr mamı kaybettim. Hükümsüzdür. 
£2 MUSTAFA ŞAHİN

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

■MU ıc MI 

Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 
Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.
İBİKDEK

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

mailto:yeldabykz@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Zafer Bayramı’nda Işın Karaca coşkusu!
Bursa’da 30 Ağustos 
Zafer Bayramı, 
Büyükşehir Belediye 
si tarafından düzenle
nen ‘Yeşil-Beyaz’ halk 
konserleri kapsamın
da sahne alan Işın 
Karaca’nın şarkıları, 
lazer ve havai 
fişek gösterileriyle 
coşkuyla kutlandı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Nilüfer 
Ihsaniye Pazar Yeri’n 
deki Zafer Bayramı 
konseri, vatandaşlara 
hem unutulmaz des 
tanın 85. yıl gururunu, 
hem de Işın Kara 
ca’nın şarkılarıyla 
unutulmaz bir gece 
yaşattı. 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nda 
Bursa’da konser 
vermekten mutluluk 
duyduğunu söyleyen 
Işın Karaca, sevenle 
rine müzik ziyafeti 
çektiği gecede, 
‘10. Yıl Marşı’nı da 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin dağıt

tığı Türk Bayraklan’nı 
coşkuyla sallayan 
hayranlarının korosu 
eşliğinde seslendirdi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, küresel 
ısınmaya dikkat 
çekilen anlamlı kon

serde, Işın Karaca’ya 
İznik Çinisi vazo arma 
ğan etti. Işın Kara 
ca’yı Bursa’da 
görmenin mutluluk 
verici olduğunu dile 
getiren Başkan Şahin, 
“Yaşasın demokrasi, 
yaşasın hürriyet, 

yaşasın özgürlükler. 
Bizim bugün mutlu
luğumun temelini 
atan başta Ulu Önder 
Mustafa Kemal Ata 
türk olmak üzere tüm 
şehitlerimizi rahmet, 
gazilerimizi de şük 
ranla anıyorum. 
Milletimizin Zafer 
Bayramı kutlu olsun*’ 
dedi. Hediyesini evi 
nin en güzel köşesin 
de tutacağını bildiren 
Işın Karaca da, 
“Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’i, Bursa’yı 
sanatsız ve müziksiz 
bırakmadığı için 
kutluyorum” dedi. 
DÜET YAPTI 
Renkli görüntülerin 
yaşandığı konserde, 
“Sezen Aksu, beni 
8 yıl önce Bursa’ya 
tanıtmıştı. Şimdi ben 
de muhteşem bir mü 
zisyeni sizlerle tanış 
tıracağım” diyerek 
vokalisti ve keman 
sanatçısı Uğur Akyü 

rek’i BursalIlara tanı
tan Işın Karaca, genç 
müzisyenle “Küçük 
Bir Aşk Masalı” adlı 
şarkıda düet yaptı. 
Konserinde vokalist
leri Uğur ve Ceyda’ya 
şarkı söyleten Işın 
Karaca, genç müzis 
yenlere destek verdi 
ğini gözler önüne 
serdi.
DAVUL ŞOV 
Konserinde ‘Aradığım 
Aşk’, ‘Mandalinalar’, 
‘Yetinmeyi Bilir 
misin?’ gibi sevilen 
şarkılarını söyleyen 
Işın Karaca, repertu
arına aldığı özel 
parça iarla da 
dinleyenlerini 
eğlendirdi. Sezen 
Aksu, Mazhar-Fuat- 
Özkan, Mirkelam ve 
Levent Yüksel’in 
şarkılarının da yer 
bulduğu konserde, 
Karaca, eğlenceli bir 
davul şova imzasını 
attı. Orkestra üyele 
rinden perküsyon 

sanatçısı Sonat özer 
ile vokalisti Uğur 
Akyürek eşliğinde 
davul çalıp şarkı 
söyleyen Karaca, 
konserinde, ‘Arap 
saçı’, ‘Gönül’, ‘Kara 
Üzüm Habbesi’ ve 
‘Karanfil Deste 
Gider’ gibi nostalji 
kokan eserlere 
de can verdi.
Yaklaşık 2 saat 
süren konserini 
mutluluk, huzur 
ve bol kazanç 
dileğiyle tamamlayan 
Işın Karaca, 
gecenin sonunda 
‘10. Yıl Marşı’nı 
ikinci kez 
seslendirdi.
Atatürk ve Türk 
Bayraklarından 
oluşan lazer 
gösterilerinin 
beğeniyle izlendiği 
muhteşem 
konserin coşkusu 
havai fişek 
gösterisiyle 
doruğa ulaştı.

Kent Gönüllüleri Kâmpı’nda muhteşem veda
Büyükşehir 
Belediyesi’nin en 
önemli sosyal sorum
luluk projelerinden 
biri olan Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı’nın 2007 
sezonu, gençlerin 
sevgilisi pop müziğin 
sevilen sesi Emre 
Aydın’ın muhteşem 
konseriyle son buldu. 
Yaz boyunca toplam 
2 bin öğrencinin 
yararlandığı Kent

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

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

Gönüllüleri Gençlik 
Çampı’nın final 
gecesinde ilk olarak 
Darmstadt Avrupa 
Gençlik Orkestrası 
sahne aldı.
Sundukları dinletiyle 
hem öğrencilerin 
hem de konseri 
izleyen velilerin 
beğenisini kazanan 
müzisyenler, 
dakikalarca ayakta 
alkışlandı. Gecede 
Avrupa Marşını da 

seslendiren 
Darmstadt Avrupa . 
Gençlik Orkestrası 
Şefi Norbert Müler, 
“Böylesine güzel bir 
gecede siz gençlerle 
bir arada olmak bizi 
çok mutlu etti. 
Orkestra üyelerimiz 
de sizler gibi 13 ila 
17 yaşları arasındaki 
genç arkadaşlardan 
kurulu. Ben gençlere 
çok güveniyorum. 
Çünkü bu dünyanın 
geleceği sizlersiniz” 
diye konuştu. 
Konserin ardından 
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Idris 
Uysal, şef Norbert 
Müler ve solist Hana 
Dankanych’a 
teşekkür plaketi 
verdi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanvekili 
Idris Uysal, gençlerin 
doyasıya eğlendiği 
muhteşem final 
gecesinde yaptığı 
konuşmada, kampın 
sosyal belediyeciliğin 
en iyi yansımaların

dan biri olduğunu 
söyledi. Büyükşehir 
Belediyesi’nin gele
ceğimizin güvencesi 
olan gençlerin 
yaşadığı kente 
duyarlı, öğrenen, 
üreten güçlü bir nesil 
olması için gerekli 
ortamları hazırladığını 
ifade eden Uysal, 
“Gençlerimiz burada 
yeni dostlar edinip 
kentlilik bilinciyle 
donatıldılar. Sezon 
sonunda 2 bin 
öğrencimizin bu 
kamptan yarar
landığını görmek bizi 
çok mutlu etti.
Sezonu başarıyla 
bitiren her öğrenci 
artık birer kent gönül
lüsüdür. Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı, Türkiye’nin en 
önemli ve örnek 
sosyal projesidir. 
Amacımız bize 
emanet olan güzide 
kentimiz Bursa’yı 
geleceğimize teslim 
etmektir” ifadesini 
kulandı
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Molla Yegan Medresesi 
Restorasyonla yeniden 

hayat buldu

Bursalı polisler Kitap 
Kurdu Kulübü kurdu

Bursa merkez 
Yıldırım Belediyesi 
tarafından yok olmak 
üzereyken aslına 
uygun şekilde 
restore ederek 
Kültür Merkezi'ne 
dönüştürülen Molla 
Yegan Medresesi, 
ziyaretçilerini adeta 
büyülüyor. Diğer 
belediyelerin yaptığı 
restorasyon çalış
maları ile kentin 
soluk alınacak nezih 
mekanlarından biri 
haline gelen 
Medrese'nin içinde 
bulunan havuz ve 
surların tarihi görün
tüsü büyük ilgi

TEHIA& “S^“B°ŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Gemlik KSrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

görüyor.
Tarihi ve Kültürel 
Mirası Koruma ve 
Yaşatma Projesi kap
samında Yıldırım 
Belediyesi tarafından 

geçtiğimiz ay resto 
rasyonu tamamla
narak hizmete 
açılan Molla Yegan 
Medresesi ziyaretçi 
akınına uğruyor.

Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Türkiye'de bir ilki 
gerçekleştirip, 
polisin genel 
kültürünü artırmak 
için kitap kulübü 
kurdu.
Bilgi İşlem Şube 
Müdürlüğü (BİM) 
tarafından gerçek
leştirilen proje 
kapsamında kültürel 
gelişim başta 
olmak üzere polisin 
kendini ifade 
etme yeteneği ile 
personel arasındaki 
iletişimi arttırmak 
maksadıyla kurulan 
kitap kulübüne 
önce bilgi işlem 
şubesinde görev 
yapan 25 polis 
memuru üye oldu. 
Diğer şubelerde 
görev yapan 
5 ayrı polis 
memurunun da 
kulübe üye 
olmasıyla üye 
sayısı 30'a yükseldi. 
Üye sayısının her 
geçen gün arttığı 
"BİM" isimli kitap 

kulübüne polis 
memurları arasında 
toplanan 3 YTL 
para ile 
gündemi takip eden 
her türlü konuda 
kitap alınıyor. 
Kütüphanesinde İl 
Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir'in de 
hediye ettiği 13 kita
pla beraber 80 adet 
kitap bulunan 
BİM personeli, her 
sabah 15 dakika 
kitap okuduktan 
sonra mesaiye 
başlıyor. Bu uygula
mayla Türkiye'de bir 
ilke imza attıklarını 
belirten İl Emniyet 
Müdürü Tahsin 
Demir, "Türkiye'de 
kitap okuma alışkan
lığı maalesef yok 
denecek kadar az. 15 
dakikada kitap oku
mayı sevdirmeye 
çalışıyoruz. 
Gayemize ulaştık. 
Personelin iletişim 
gücü arttı.
Günde 15 dakika 
ile yılda 15-20 kitap 
Okunabilir.

Tüm polis 
arkadaşlarımızı 
kulüp üyesi yapmayı 
hedefliyoruz" dedi. 
Bu uygulamayı 
kişinin kendini 
geliştirmesi ve 
yenilemesi adına 
çok güzel bulduk
larını ifade eden 
polis memurları ise, 
bilhassa sabah saat
lerinde yapılan kitap 
okuma seansı ile 
güne daha büyük bir 
heyecanla başladık
larını ve gün içinde 
daha verimli olduk
larını dile getirdiler. 
Bilgi İşlem 
Müdürlüğü'nde 
görevli başkomiser 
Hakan Aksoy ise, 
kitap türlerinin per
sonelin isteklerine 
göre belirlendiğini, 
üye sayısı arttıkça 
kitap sayısının da 
arttığını, her ay 
piyasada en son 
çıkan kitapları 
internetten takip 
edip sipariş 
verdiklerini 
anlattı.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
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 İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK



Gemlik Karf ez

UEFA’daki rakiplerimiz belli oldu
UEFA Kupası'nda 1. 
tur maçlarının kura 
çekimi Monaco'da 
yapılıyor. Galatasaray 
ve Kayseri Erciyes'in 
rakipleri belli oldu. 
UEFA Kupası'nda 1. 
tur maçlarının kura 
çekimi Monaco'da 
yapılıyor. Galatasaray 
ve Kayseri Erciyes'in 
rakipleri belli oldu. 
Galatasaray, UEFA 
Kupası 1. Tur 
karşılaşmasında 
İsviçre nin FC Sion 
takımıyla karşılaşa
cak. İlk maç 
İsviçre de..

Kayseri Erciyesspor, 
UEFA Kupası 1. Tur 
karşılaşmasında 
İspanya'nın Atlatico 
Madrid takımı ile 
karşılaşacak. İlk maç 
İspanya'da...
UEFA seribaşı takım
lar ve seribaşı 
olmayan takımlar 
belirleyerek 8 ayrı 
gruba ayırdı. Her 
grupta seribaşı ekip
leri seribaşı olmayan 
ekipler ile eşleşecek. 
İŞTE KURALAR 
Midtjyland - 
Lokomotif Moskova 
Groningen-Fiorentina

12 Dev Adam’da fire
35. Avrupa 
Şampiyonası'nda 
mücadele edecek 
olan A Milli Erkek 
Basketbol Takımı 
kadrosundan, 
sakatlığı ne Jeniyle 
Serkan Erdoğan 
çıkartıldı. 
Federasyonun 
resmi internet 
sitesinde yer alan 
açıklamada, 
Milli Takımlar Sağlık 
Kurulu'nun, Serkan'ın 
tedavi edilmesi ve 1 
ay süreyle dinlen
mesi gerektiğini 
bildirdiği belirtilerek, 
"Ortaya çıkan bu 
durum ve kulübünde

Zico; ‘Sıra öteki şampiyonlarda’
Fenerbahçe Teknik 
Direktörü Zico, 
Fenerbahçe gibi bir 
takımın hedeflerinin 
küçük olamayacağını, 
yüksek düşünmeleri 
gerektiğini ifade" 
ederek, "Belçika 
şampiyonuna karşı 
kazandık. Adımızı 
bir üst tura yazdırdık. 
Artık sıra diğer 
şampiyonlara

Rabotnicki-Bolton 
Sevilla/Aek - 
Salzburg
Nurnberg - Rapid 
Bükreş
2.GRUP 
Everton-Metalist 
Zenit- Standart Liege 
Leverkusen-Leiria 
GALATASARAY-SİON 
3.GRUP 
KAYSERİ 
ERCİYESSPOR - 
Athletico Madrid 
Bordeaux (Fransa) - 
Tampere 
Panathinaikos 
(Yunanistan) - 
Artmedia
Odense - Sparta 

oynayacağı sezon da 
göz önüne alınarak, 
Serkan'ın, A Milli 
Basketbol Takımı'nın 
Ispanya'daki Avrupa

Şampiyonası kadro
sunda yer alması ne 
yazık ki mümkün 
olmayacaktır" 
denildi.

geldi" dedi. 
Samandıra'daki 
kamp tesislerinde 
antrenmandan 
sonra düzenlenen 
basın toplantısında 
soruları yanıtlayan 
Brezilyalı çalıştırıcı, 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi (G) Grubu'ndaki 
rakiplerini değer
lendirip, hedeflerini 
ortaya koydu.

Prag (Çek 
Cumhuriyeti) 
Empoli (İtalya) - 
Zurih
Panionios - Sochaux 
Rapid Wien - 
Anderlecht
Paços de Ferreira - 
AZ Alkmaar 
Sampdoria - AaB 
Spartak Moskova - 
Hacken 
Dinamo Zagreb - 
Ajax
Palermo- M.Bodeslav 
Larissa- Blackburn 
Rovers 
Hammabry-Braga 
Rennes-Loko Sofia

Yer aldıkları grubun 
"Şampiyonlar 
Grubu" olarak 
adlandırılabileceğini 
ifade eden Zico, 
şöyle konuştu: 
"Bizim için bundan 
sonra artık öyle 
seviyeli bir yarışma
da mücadele ederken 
kolay maç kalmadı. 
Kolay rakiple 
karşılaşmayacağız. “

Bursaspor yönetimi ve 
oyunculardan birlik mesajı
Bursaspor 
Başkanı Ali 
Karasu ve 
futbolcular, 
Trabzonspor 
maçına bir gün 
kala Botanik beceren

Kongolu Nonda Galatasaray’da
Galatasaray Futbol 
A.Ş. Genel Müdürü 
Adnan Sezgin, 
İtalya'nın Roma 
takımında oynayan 
Kongolu futbolcu 
Shabani Nonda ile 
anlaştıklarını ve 
2 yıllık sözleşme 
imzalayacaklarını 
açıkladı.
Roma Kulübü'ne 
ve Nonda'ya, 
anlayışlarından 
dolayı teşekkür eden 
Sezgin, kendi 
koşulları 
çerçevesinde 
gerçekleştirmek 
istedikleri için de 

transferin zor 
pazarlıklar sonucu 
gerçekleştiğini dile 
getirdi.
"Mutluyıfz. Umarım,

Sağlam “Amacımız gruptan çıkmak’
Beşiktaş Teknik 
Direktörü Ertuğrul 
Sağlam, Avrupa 
Şampiyonlar Ligi'nde 
grup kuralarının çek
ilmesinin ardından 
yaptığı açıklamada, 
rakiplerinin kim 
olduğunun önemi 
bulunmadığını, grup
tan çıkmayı 
amaçladıklarını 
söyledi.
Sağlam, yaptığı 
değerlendirmede, 
''Türkiye'ye ve 
Beşiktaş'a hayırlı 
olsun. Muhtemel 
rakiplerimizin hepsi

GEMÜK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
TRANSFOMERS
ÖLÜM TOHUMLARI 

Restarauntta bir 
araya gelerek birlik 
mesajı verdi. 
Eşi Nezahat 
Karasu'yla 
beraber toplantıya 
katılan Başkan Ali

iyi olan takımımıza 
bir katkı da 
Nonda'dan gelir" 
diyen Sezgin, 
transfer çalış
malarının 
sürdüğünü,

çok iyi takımlardı. Bu 
nedenle kimin çık
tığının çok fazla 
önemi yok. Amacımız 
kesinlikle gruplardan

çıkmak olacaktır.
Gruptan çıka
cağımıza ben ve 
ekibimin inancı tam" 
dedi.

14.00 -16.00
12.00-14.15-16.15

Karasu, yarın 
oynanacak olan 
Trabzon maçında 
teknik heyet 
ve futbolculara 
başarılar 
diledi.

ancak bu konudaki 
güçlüklerin kamuoyu 
tarafından bilindiğini 
ifade ederek, 
Nörîdâ!nin son trans
ferleri olabileceğini 
kaydetti.
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Yolculuk yaparken dikkat edilmesi 
gerekenleri biliyor musunuz?

İster özel araba, ister 
uçak, ister tren 
olsun; özellikle uzun 
seyahatlerde uzun 
süre oturmak, bazı 
sağlık sorunlarına 
neden oluyor. Bunları 
ortadan kaldırmanın 
basit yöntemleri var. 
İster özel araba, ister 
uçak, ister tren 
olsun; özellikle uzun 
seyahatlerde uzun 
süre oturmak, bazı 
sağlık sorunlarına yol 
açıyor. Uzun süre 
belirli pozisyonda 
sabit kalmak, bel ve 
boyun omurları üze 
rine aşırı yük binme
sine neden oluyor. 
Bunun sonucunda 
disklerde deformas 
yon, yırtılma, kayma, 
bel ve boyun tutul
maları görülebiliyor. 
Uzmanlar, yolculuk

sırasındaki rahatsı
zlıkları en aza 
indirmek için şu 
önerilerde bulunuyor: 
SIK SIK MOLA VERİN 
* Eğer özel arabanızla 
seyahat ediyorsanız, 
3-4 saatte bir durup 
arabadan inerek

yürüyün ve belinizi 
arkaya doğru 5-6 kez 
esnetin.
* Sürücü sizseniz, 
belinizi mutlaka orto
pedik yastıkla destek
leyin. Otobüs yolcu
luğunda da mutlaka 
belinize ve boy

nunuza destek amaçlı 
ortopedik yastık kul
lanın, molalarda 
esneme hareketleri 
yapın. Uzun uçak yol
culuklarında da orto
pedik yastığınız 
yanınızda olsun!
* Yolculuk sırasında 
sık sık ayağa kalkıp 
belinizi arkaya doğru 
esnetin, boynunuzu 
her yöne nazik bir 
şekilde hareket 
ettirin.
* Bagajlarınızı 
kaldırıp indirmeden 
önce mutlaka 
belinizi arkaya 
doğru 5-6 kez 
esnetin. Bagajı 
kaldırırken bel ve 
karın kaslarınızı 
kasıp, yükünüzü kol
larınızı ve dizlerinizi 
bükerek bacak
larınıza verin.

Meyve suyu 
ile korkmadan 

serinleyin

İdrar tutmak böbreklere zarar veriyor
Trakya Üniversitesi 
(TÜ) Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Faruk Yorulmaz, 
idrarı tutmanın çok 
zararlı bir alışkanlık 
olduğunu belirterek, 
yol açtığı zararları 
anlattı..
Prof. Dr. Yorulmaz, 
vücudun her gün 1.5

litre suya ihtiyaç 
duyduğunu söyledi.

Vücudun, zararlı hale 
gelmiş sıvı atıkları 
idrar olarak dışarı 
atmak zorunda 
olduğuna dikkati 
çeken Yorulmaz, 
"Aksi halde biriken 
idrar, önce idrar tor
basına, sonra idrar 
torbasıyla böbrekleri

birleştiren borulara 
ve sonra da böbrek
lere baskı yaparak 
veya kolayca mikro
plarla buluşarak 
böbrek yetmezliğine 
kadar varabilen çok 
önemli sağlık sorun
larına yol açabilecek
tir" diye konuştu. 
İdrar torbasının 
normalde 300-350

mililitreye kadar 
dolabildiğin! belirten 
Yorulmaz, bunun 
boşaltılmaması 
halinde yeni gelen 
idrarın, idrar 
torbasını gergin
leştirdiğini, 
bunun da kas yapı 
sının zayıflamasına 
neden olabildiğini 
kaydetti.

Serinlemek için 
asitli içecekler, 
limonata veya 
çaydan bıkanlara 
beslenme uzmanları 
meyve sularını 
öneriyor.
Rengarenk meyve 
suları, hem daha 
az kalori almanızı 
sağlar, hem de 
yaklaşan kışla 
birlikte bağışıklık 
sisteminizi 
güçlendirerek 
hastalıklara 
yakalanmanızı 
engeller.
Beslenme Uzmanı 
Bahattin Arslan'ın, 
yazın son 
günlerinde içilmesini

önerdiği meyve 
suları ve 
kalorileri şöyle: 
Kızılcık suyu 
78 kalori 
Kara üzüm suyu 
74 kalori 

Sebze suyu 
33 kalori 
Ananas suyu 
66 kalori 
Domates suyu 
58 kalori 
Greyfurt suyu 
53 kalori
Elma suyu 
61 kalori 
Portakal suyu 
75 kalori 
Havuç suyu 
64 kalori 
Kivi suyu 66 kalori

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5^4 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513.10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md.. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK 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 Mûd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
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 ECZANEl Eylül 2007 Cumartesi ÇAĞLAR ECZANESİ 5133552 2 Eylül 2007 Pazar SERİM ECZANESİ 5135007
Gemlik Karfez

• IMLİK'İN İLK «ONlOK tlVAtl •AlITItl

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2843 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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OKI II I İMİ 171 İM Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, 
Ur\ULUlVIU4UN 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, 
rırpEMriı cp Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,Özgüveni tamdır.
U'jrCIN'jiLCn ner yerde ve her ortamda kendini İspatlar. Engel tanımaz," Başaracağım " der, başarır..

Anasınıfları, 1.2.3, ncü sınıflar haftada 6 Saat
4.5.6.7 sınıflar haftada 8 Saat

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

2007-2008 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

f€ 
0

For You 5 Eylül'de hizmete girecek
Berkay KARABULUT

Ülke genelinde 
156. mağazasını 
Gemlik'e açmak için 
hazırlanan For You 
Marketler Zinciri, 
5 Eylül'de İstiklal 
Caddesi üzerindeki, 
Teknolojix mağazası 
yanında hizmete 
girecek.
Çevre ilçelerden 
Orhangazi, Armutlu 
ve Karasu'dan sonra 
Gemlik'te de hizmete 
girecek olan For you 
Mağazalar Zincirinde
kozmetik ürünleri, 
bebek ürünleri, 
reçetesiz sağlık 
mamülleri, cilt bakım, 
bay, bayan kişisel 
bakım, ecvil hayvan 
ürünleri, bisküvi içecek 
grupları, organik ve

diyabetik ürünleri satışı 
yapılıyor. Türkiye'de 
emsali bulunmayan ve 
rakipsiz olan for you 
mağazalar zinciri, az 
parayla çok alışveriş 
sloganıyla Gemlik'lilere 
hizmet verecek.

Şirket yetkilileri;
"5 Eylül'de gerçek
leştirilecek açılış 
törenine fırsatlardan 
yararlanmak isteyen 
tüm Gemlikli vatan
daşların davetli 
olduğunu ifade ettiler.

Ele erkekliğe ilk adımı allı
Karacaalli 
Köyü'nün sevilen 
simalarından 
Noca Et Mangal 
Tesisleri’nin 
sahibi Göksal 
ve Arzu Noca’nın 

biricik oğullar 
Efe erkekliğe 
ilk adımı attı. 
Geçtiğimiz 
günlerde 
Karacaalli Noca 
Tesisleri’nde 
yapılan görkemli 
sünnet töreninde 
davetliler gecenin 
geç saatlerine 
kadar eğlendiler.

Göksal Noca ve eşi Arzu Noca çocukları 
Buse ve Efe Noca birlikte görülüyorlar

‘Gemlik Körfez’ internette w»jtıııi«fajiıetei.toııı

RAMAZAN YAKLAŞIYOR-—
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN KfiRRR VERMEYİN

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
İMSAKİYELER EN UYGUN 

FİYATLARLA ...

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

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

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

Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 
web : www.aykentilkogretim.k1 2.tr

/ ( 

Depok 
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ve boş 
yapan 
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GEMPC 
veçevr 
ekipleri 
gûçlükl 
Yangımı 
vezaraı 
incelem 
Haberi s

Nihayet 
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oi/.

Sî»s

http://www.aykentilkogretim.k1
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B€VHANLAR OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ fi.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

Limana yeni alınan büyük vinçlerden biri bilinmeyen bir nedenle yandı.

GEMPORT'ta vinç vandı
Gemlik Liman Ve 

Depolama İşletmeleri 
A.Ş. nin yükleme 
ve boşaltma işlemi 
yapan en önemi i 
vinçlerinden biri dün 
akşam saatlerine 
doğru ani olarak yan
maya başladı. Yangın, 
GEMPORT, Gemlik 
ve çevre itfaiyeleri 
ekipleri tarafından 
güçlükle söndürüldü. 
Yangının çıkışı nedeni 
ve zarar tespit 
İncelemesi başlatıldı. 
Haberi sayfa 3’de

Balık
yasakları 
sona erdi

1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasinda balık
ların dölleme mevsimi olması nedeniyle 
yasaklanan balık avcılığı önceki gün bitti. 
Balıkçı tekneleri uzun dinlenme döneminde 
hazırladıkları tekneleriyle denize açıldı. 4’de

GOODrYEAR

Nihayet yaz da bitti..
‘ Dün sert esen rüzgarlarla dökülen 

yapraklar, sonbaharın geldiğini müjdeliyor
du.

Bölgemizde yaz kısa sürüyor.
ı Turistik beldelerimizde Temmuz ve 
Ağustos ayı dolulukla geçerken, Eylül ayı 
başlamasıyla büyük göç de başlıyor.

Bizim sitede de dün öğleden sonra bir 
çok komşu araçlarına eşyaları yükleyip 
kışlık evlerine döndüler.

Yaza veda, sonbahara merhaba diyoruz.
Devamı sayfa 5'de

Marmara’ya 
etkili yağış 

geliyor
Devlet Meteoroloji 
Işleri Genel Müdür 
lu ğü’nden yapılan 
açıklamada, bugün 
den İtibaren Marma 
ra Bölgesi ile kuzey 
keşimlerde görüle
cek etkili yağışın ne 
den olabileceği . 
muhtemel ani sel 
ve siı baskını gibi 
Olumsuzluklara 
karşı vatandaşların 
tedbirli olmasını 
istedi. Sayfa 5’de

BİZE UĞRAMADAN 
4X4'ÜNÜZE 

LASTİK AZMAYIN
ÎEVFİK SOLAKSUBAŞIV» OĞULLARI 

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224513 11 75

Düğün evinde balkon çöktü 10 kişi yaralandı
Gelin uğurlama sırasında çok sayıda kişinin çıktığı balkon aniden çöktü. 8'de

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

Bir adam....

Adam gibi adam.
Hukuku üstün tutan..
Toplumsal çıkarları öncelikli kılan.
Gazetelere aile fotoğrafları yansı

mayan..
Caf caflı gösterişli bir hayat yaşa

mayan..
Çocuğunun, gelinin,torunun,adı sanı 

bilinmeyen..
t Kırmızı ışıkta duran..

Yeşil ışıkta geçen..
Markette kasa önünde sırasını 

bekleyen..
Pazarda alış veriş yapan..

. Kitap okuyan..
- Atatürk ilke ve devrimlerini ışık yapan..

•• Makam aracının direksiyonuna geçip 
"hadi hanım koy bir kasette dinleyelim" 
diyerek 180 km hızla gitmeyen..

Karısı has bahçelerde dolaşmayan..
. Makama seçildikten sonra ettiği yemine 

sadık kalan..: ■
' Anayasayı ve hukuku referans alarak 

iktidar partisini yanlış yapmaktan kur
taran. . ■ W ‘ ;

Sosyetenin ilgi gösterdiği yazlık bölge 
lerde çoluk çocuk, gelin-damat arz-ı 
endam etmeyen..
' Kızı,bilmem kaç milyon dolarlık yatlar
da dostlarıyla alem yapmayan,

Tüyü bitmedik yetimin hakkini yemeyen 
yedirmeyen.. ’

Her çağrıldığı yere gitmeyen..
;. Yanına bir yığın cüdamı doldurup ülke: 
ülke gezmeyen..

? Uluslararası seyahatlerde özel uçağına 
aldığı bir kısım medya mensubuyla elinde 
içki kadehi göstere göstere sohbet 
etmeyen...

Kendisine verilen hediyeleri özel 
mülkiyetine geçirmeyen.. <

Oturduğ konutu baştan sonra 
kafisinin zevki doğrultusunda baştan 
sona yeniletmeyen..

Yaşam biçimini toplumsal kurallar 
çerçevesinde sürdüren..

Ozü de.bir sözü de...
. Biirddaft>.>'..;:
. Adam gibi adam...
Ahmet Necdet Sezer..
Onuncu Cumhurbaşkanı..
Benim Cumhurbaşkanım..
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları-, 

na katılan..
Ben ve benirh gibiler..
Sizi çok seviyoruz..

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

HJSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset I
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 3595

:/;ir

Gemlik K"rfe; Sayfa 2

Tenli !■! sarili imzalanıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin 
Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi 
(TOKİ) işbirliği ile 
Hamitler'de temelini 
geçen hafta 
attığı toplu konut 
projesinde hak 
sahipleri 
bugünden itibaren 
sözleşmelerini 
imzalayabilecekler. 
Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri, 
kura ile belirlenen 
hak sahiplerinin 
3 Eylül-14 Eylül 
tarihleri arasında 
Ziraat Bankası 
Fevzi Çakmak 
Şubesi'nde sözleş 
melerini imzalamaları 
gerektiğini bildirdi. 
Şehit ailesi 
kategorisinde 
konut almaya hak 
kazananlarda aynı 
tarihler arasında 
ve aynıbanka 
şubesinde 
sözleşmelerini 
imzalayabilecekler. 
Bu tarihler arasında

mayan hak 
sahiplerinin. 
kohutalma hakkını 
kaybedeceği

belirtildi.
Yetkililer, konuyla 
ilgili daha ayrıntılı 
bilgiye Büyükşehir 
Belediyesinin 
" www. bursa- 
bld.gov.tr" 
adresinden ulaşıla- . 
bileceğini bildirdi.
ÇAĞDAŞ YAŞAM 
MtzKKtZl’
Çarpık yapılaşma 
sonucu oluşmuş 
ancak bugün

kentin en geniş 
yaşam alanlarından 
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 
projelendirilen 
konutlarda 2+1, 
3+1 ve 4+1 seçe
nekleri yer alıyor. 
15 ay içinde bitirilme
si planlan konutlar
dan hak sahipleri, 
aylık taksitlerini 
evlerini teslim 
aldıktan sonra öde
meye başlayacaklar.

Gem 
ma i

çevr 
çıkıl 
Gemlı 
Depol 
M-d 
17.00 
yangı 
Umar 
yükle 
boşal 
kullaı 
vinçli 
ani o 
yanrr 
Alevi 
kalan 
sönd 
GEM 
Büyü 
Gemi 
Biriır 
fabril 
vardu 
İtfaiye 
mûdal 
sonuç 
söndü 
yargın

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

SflTlUK -KİMLİK LÜK DAİRELER ve İŞYERIERİ
MWni DANIŞMANLIK ve DEĞERLEME ffllEHElll VERİLİR

BAYTAŞ Detaylı Bilgi İçin: www.baytaslnsaat.com
SIFIR DAİRELER 

V^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 
bajıçeli dublex daire seçenekleri

Manastır Gümüş Sitesi’nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, , 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve 

, 3+1 normal daire seçenekleri 
’ter . Manastır İnci Şitesi'hçle, 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: 51317 94

İKİNCİ El DAİRELER
^SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 
Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasânsörlu, 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 
✓ 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 

'ato^ârk'lı, 'Çift.asansörtür-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 manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

Yaz r 
dön 
kor

Vazmev 
«nesin 
ideniz 
fölgesi'r 

(yazlıklanı 
tetillerdeı 

I ndıkçıla 
Pozar gür 
JJyûkçik 
binlere 
Merinde 
«inde bû 
konvoylar

bld.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytaslnsaat.com
http://www.baytasmsaat.com
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ü; GEMPORT’ta vinç yandı
Gemlik Liman ve Deoolama İsletmeleri A.S. nin vükleme ve hosalt-Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş. nin yükleme ve boşalt-

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

ma işlemi yapan en önemli vinçlerinden biri dün akşam saatlerine 
doğru ani olarak yanmaya başladı. Yangın, GEMPORT, Gemlik ve 
çevre itfaiyeleri ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Yangının 
çıkışı nedeni ve zarar tespit incelemesi başlatıldı.
Gemlik liman ve 
Depolama işletmesi 
A.Ş. de dün saat 
17.oo sıralarında 
yangın çıktı.
Limanda gemilerin 
yükleme ve 
boşaltma işlerinde 
kullanılan dev 
vinçlerden birisi 
ani olarak 
yanmaya başladı. 
Alevler içinde 
kalan vinçi 
söndürmek için 
GEMPORT, 
Büyükşehir 
Gemlik itfaiye 
Birimi ve çevre 
fabrikalardan 
yardım geldi. 
İtfaiyenin yoğun 
müdahelesi 
sonucu 
söndürülen 
yangının neden 
çıktığı yapılan

nedenıyle meydana 
gelen zararın da 
incelemeler

bittikten sonra 
anlaşılacağını 
söylediler.

inceleme sonrası 
ortaya çıkacak. 
İlgililer, yangın

Dönüş yolu çilesi sürüyor
Yaz mevsiminin sona ermesi nedeniyle yazlıklarından evlerine 
dönenler dün büyük çileler çekti. Oto yollarında binlerce oto 
konvoylar halinde gidecekleri yere ulaşmak zorunda kaldı.

Yaz mevsiminin sona 
ermesi nedeniyle Ege 
Akdeniz ve Marmara 
Bölgesi’ndeki 
yazlıklarından ve 
tatillerden dönen 
yazlıkçılar, cumartesi 
pazar günü yollarda 
büyük çile çektiler. 
Onbinlerce araç tatil 
yerlerinden dönüş
lerinde büyük 
konvoylar 
oluşturdular. 
Bursa Gemlik 
Karayolu’ndaki 
araçlar, dün akşam 
saatlerinde kısa 
mesafeleri uzun 
sürede kattettiler. 
Dönüş yollarında 
trafiğin yoğun 
olmasına karşın 
kazaların olmaması 
ise sevindirdi. 
Okulların 17 Eylül 
tari hinde açılacak 
olması nedeniyle 
yaz tatilini sona 
erdirenler genetikle 
karayoluyla evlerine 
dönüyorlar. 
Antalya, Alanya, 
Side, Bodrum,

Koru ve kolla....
“Demokrasi” denilince, sanki dünyada tek 

bir “demokrasi” kavramı var gibi konuşulu 
yor ama gerçek böyle değil.

Türk demokrasisi birçok bakımdan, geliş 
miş demokrasilere benzemiyor.

Bunun başlıca sebebi de demokrasinin 
olmazsa olmaz koşulu “denetim ve denge” 
mekanizmalarının bizde bulunmayışı.

Gerçek demokrasilerde “denge ve dene
tim”, kuvvetler ayrılığı yoluyla sağlanıyor.

Demokrasinin alfabesi, yürütme, yasama 
ve yargı güçlerinin biribirinden tamamen 
ayrı olması ve biribirini denetlemesi.

Elinizi vicdanımıza koyup durumu 
düşünelim şimdi:

Türkiye’de kim yasama ile yürütmenin bir
birinden ayrı olduğunu savunabilir? 
Söyleyen yalan söyler..

Hükümetten gelen her önerinin, genel 
başkan tarafından seçilmiş vekillerin topluca 
el kaldırması sonucunda yıldırım hızıyla 
yasalaştığı bir sistemde, böyle bir ayrılıktan 
söz edilebilir mi?

Tabiidir ki edilmez..
O vekiller ki her salı genel başkanları 

salona girdiğinde ayağa kalkıp, ceketlerini 
ilikleyerek alkışlayıp dururlar.

Çünkü onları bir daha Meclis’e taşıyacak 
olan tek seçici odur.

Türkiye’de de çoğunluk oylarını elinde 
tutan Başbakanlar, aslında bütün kuvvetlere 
hükmeden adeta bir padişahtır.

Güçleri arttıkça yargıyı da etkileri altına 
alırlar.

Peki padişahların bulunduğu sisteme 
“demokrasi” denir mi?

Elbette denmez.
Denmez...
Bu yüzden bizimki gibi yarım yamalak 

sistemlerde, normal demokrasilerdeki “dene
tim ve denge” mekanizmasını, bazı kurumlar 
üstlenir.

Son yıllarda bu görevi Cumhurbaşkanlığı 
ve yüksek yargı yerine getirdi.

Şimdi anlaşılıyor ki supap görevi gören 
bu ara mekanizmalar tarihe karışıyor.

Ve “padişah”ın elinde tuttuğu üç kuvvetin 
dışında, ülkede bir tek kuvvet kalıyor:

O da silahlı kuvvet. Askerler...
Normal demokrasilerde kuvvetler ayrılığı 

işlediği zaman, silahlı kuvvet devre dışı kalır.
Umarım bir gün “kuvvetler ayrılığı”nın 

işlediği gerçek bir demokrasiye kavuşuruz 
ve bu sıkıntılar sona erer.

Bu iş gerçekleşmeden; seçilmiş 
padişahın hükmettiği üç kuvvetle bunun 
dışında kalan silahlı kuvvetin karşı karşıya 
gelmesi beni korkutur.

Ne kadar korksak ta,sık sık bu durumla 
karşı karşıya kalırız. Tarih böyle yazar..

Bunu kendi hayatımdan acı tecrübelerle 
bilirim.

Silahlı kuvveti devre dışı bırakacak en 
güçlü mekanizma, kuvvetler ayrılığını sağla
yarak, rejimin “padişah”a karşı çıkabileceği 
bazı gözeneklerin açık bırakılmasıdır.

O zaman askerler huzurlu olur.
Yasaların kendilerine verdiği Cumhuriyeti 

koruma ve kollama emri kağıtlarda kalır..

ABONE OLDUNUZ MU?

Marmaris, Dikili, 
Kuşadası, Çeşme, 
Erdek, Ayvalık’ta 
tatillerine geçiren 
İstanbulluların 
Güzelyalı da başla 
yan Feribot sefer
lerine de rağbet 
ettikleri bildirildi. 
Ancak Güzelyalı 
iskelesinde 
uzun kuyruklar 
olması nedeniyle 
Yalova üzerinden 
İstanbul’a ulaşılıyor.

ABONE OLUN 
OKUTUN 
OKUYUN

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


Balık yasakları sona erdi 
1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında balıkların dölleme mevsimi olması 
nedeniyle yasaklanan balık avcılığı önceki gün bitti. Balıkçı tekneleri uzun 

dinlenme döneminde hazırladıkları tekneleriyle denize açıldı.

1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında üç ay süre ile balık yasağına uyan 
balıkçılar, bu arada teknelerinin bakımını yaptırıp, ağlarını onardılar

1 Eylül günü denize açılan Gemlikli balıkçılar, bu yıl umudu her sefer
den sortra kasalarının dolu olarak limana dönmeyi bekliyorlar.

1 Mayıs günü 
başlayan balık . 
yasakları 31 Ağustos 
2007 tarihinde . ‘ ■ 
sona erdi.
Balık yasaklarının L 
sona ermesi 
nedeniyle, balıkçılar.

denize açıldı.
Üç ay boyunca 
balıkların yumurtlama 
donemi olması 
nedeniyle denize 
açılamayan balıkçılar, 
6u dönemde 
teknelerin ve ağların

onarımlarıyla 
uğraştılar.
Üç aylık surenin uzun 
olmasından yakınan 
balıkçılar, bu dönem 
içinde işsiz kaldık
larını belirterek, 
bu konuya yıllardır

bir çözüm 
bulunamamasından 
şikayetçiler.
DENİZ BALIĞI 
SATILMADI 
Yasaklar süresince 
Marmara Denizi’nde. 
avlanma yasak

olduğu için balık 
satış yerlerinde 
tathsu balığı veya 
havuzlarda üretilen 
levrek, sazan gibi

'«balıklarla ithal 
balıklar satıldı.
Yasakların sona

ermesinden sonra 
takımlarını toplayan 
balıkçı tekneleri 
denize açılırken, ilk 
günler geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi 
beklenen avla 
dönemediler.

RAMAZAN YAKLAŞIYOR—
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN KfiRfiR VERMEYİN

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
İMSAKİYELER EN UYGUN 

FİYATLARLA ...

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: M GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224)513 35 95
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Marmara’ya etkili yağış geliyor Güne Bakış
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü, 
bugünden itibaren 
Marmara Bölgesi ile 
kuzey kesimlerde 
görülecek etkili 
yağışın neden ola
bileceği muhtemel 
ani sel ve su 
baskını gibi 
olumsuzluklara karşı 
vatandaşların ve 
ilgililerin tedbirli 
olmasını istedi.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü internet 
sitesinde yer alan 
bilgiye göre, 
yurdun kuzey batı 
kesimlerinde görüle
cek yağışlar, Edirne 
başta olmak üzere

Tokat'ın Zile İlçesi 
Ebnadağiçi köyünde 
düğün konvoyunda 
meydana gelen 
trafik kazasında 
7 kişi öldü, 2 kişi de 
ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, ilçenin 
Eskidağiçi köyünde 
dün saat 12.00 
sıralarında meydana 
geldi. Eskidağiçin 
köyünden gelin alma 
ya giden düğün kon
voyunda sürücüsü 
henüz belirlene
meyen 60 ZL 289 
plakalı kapalı kasa 
kamyonet, düğün 
konvoyunu sollamak 
isterken yolun sağ 
tarafında park halin
deki 60 ZA 088 
plakalı traktörü çarp
tı. Çarpmanın et 
kişiyle kamyonette 
bulunan 2 kişi olay 
yerinde hayatını

Marmara'nın batısın
da etkili olacak.
Marmara Bölgesi ile 
kuzey kesimlerde 
görülecek etkili gök 
gürültülü sağanak 
yağışların neden 

kaybetti. Kazada ağır 
yaralanan 7 kişiden 
5'i ise Zile Devlet 
Hastanesi ve Tokat 
Dr. Cevdet Ayhan 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken yolda 
hayatını kaybetti. 

olabileceği 
muhtemel ani sel, 
su baskını, taşkın, 
yıldırım ve dolu , 
gibi olumsuzluklara 
karşı vatandaşların 
ve ilgililerin tedbirli

Kazada Ölenlerin 
isimlerinin Merve 
Çetin, Esra Çetin, 
Ahmet Haşan Çetin, 
Safiye Çetin, Uğurcan 
Buruk, Safiye Buruk 
ve Şevket Buruk 
olduğu bildirildi. 

olması gerekiyor. 
Edirne Meteoroloji 
Müdürlüğünden edini 
len bilgiye göre, hava 
sıcaklığının 28 derece 
olduğu kentte, son 
24 saatte metreka 
reye 6.6 kilogram 
yağış düşecek 
Halen Edirne'de 
yağış olduğunu 
belirten yetkililer, 
Uzunköprü ilçesi, 
Kırklareli'nin 
Lüleburgaz ve 
Pınarhisar ilçesi ile 
Tekirdağ'ın 
Malkara ilçesinde 
yağış beklendiğini, 
vatandaşların 
sel ve taşkınlara 
karşı dikkatli 
olması gerektiğini 
bildirdiler.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yaza veda...

Kazada Hümeyra 
Buruk, Şeyma 
Çetin'in ise ağır 
yaralandığı 
öğrenildi.
Kazayla ilgili başla 
tılan soruşturma 
devam ediyor.

Kumla’da Ağustos ayının 15’inden sonra 
başlayan rüzgarlar yazlıklarda tat tuz bırak
mazdı.

Bu yıl bunu yaşamadık.
Küresel ısınma nedeniyle olsa gerek, ne 

doğru dürüst yağmur gördük, ne de serin
lik.

Sıcaklık geçtimiz yıl ortalamalarına göre 
daha yüksek oldu.

Sonuçta bu yaz da bitti.
Sağ olursak nice yazlar görürüz..
Eylül ayı dilerim yağışlı geçer de kurak

lık belası bir nebze ortadan kalkar..
Yoksa üreticinin hali perişan olacak..
Eylül ayı genelde “hüzün” ayı olarak 

bilinir.
Biraz da ayrılıkların ayı..

. Onun için Eylül ayı konusunda edebi 
yatımızda çok yazılmış eser vardır.

Bunların en ünlüsü Mehmet Rauf’un 
“Eylül” romanıdır.

Eylül de namus, aşk, hayatın ince çizgi
leri ile Suad ile Necibin aşkları, Süreyya’ya 
olan tutku anlatılır.

Şiirlerde de Eylül çok işlenir.
İşte bunlardan bir tanesi Cömert 

Yılmaz’a ait:
EYLÜL..
Yine yakaladı beni eylül.
Yine sardı bedenimi hüzün. 
Bu ne yaman tutkudur böyle. 
Yine yalnızlardayım bugün. 
Bir başkası Esat Korkmaz ise Eylül’ü 

şiirinde şöyle anlatıyor:
EYLÜLLE BİRLİKTE 
Ben sonbaharı sevmedim 
Eylülle birlikte 
Sarı sıcakla gelir 
Kavrulur can çekişen hayat 
Ben eylülü sevmedim 
intikam kokar 
Kararan ışıklar 
Sönen ocaklar gelir 
Asfaltta çınkılayan paletler 
İşgalle gelir 
Yurdundan sürgünler 
Solan bin çiçek gelir aklıma 
Eylülle birlikte

Karanlığa yansıyan çığlıkla kemirir 
İşkenceyi sürgüler gardiyan 
Ne varsa insana dair bende 
Hilesi elinde oyunun 
Yutmuş bakar yüzüme mahpusluk 
Eylülle birlikte 

Ben eylülü sevmedim 
Kanı çekilir sararır yaprak 
Titremektedir ne var ne yok 
Ağaran saçlara ayna tutmuş 
Yaralı kızıl güller geride 
Talan yemiş umutları resmeder 
Ben sonbaharı sevmedim 
Eylülle birlikte...

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, 
VETİoTİnnlAl ça$a ayak uy<*urrnas,nl bilir,Yeniliklere açıktır, yenilikleri alır ve hayata geçirir,Süreç odaklıdır,Paylaşımcıdır, başarıyı, mutluluğu, 
YETİŞTİRDİĞİ sevgiyi, hüznü, acıyı paylaşmayı bllir.Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır,Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
ÖĞRENCİLER Sürekli eğitim ilkesi İle hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi .kararlarını verir ve uygular,Özgüveni tamdır.
|~  Her yerde ve her ortamda kendini İspatlar. 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 50 84
Ücretlerimize Yemek, Servis ve KDV dahildir.

Gemlik - Orhangazi Yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 

web : www.aykentilkogretlm.k1 2.tr

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretlm.k1
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CHP’den 9 Eylül’de 
Anıtkabir'de buluşma çağrısı
CHP Genel 
Sekreteri önder 
Sav, yayınladığı 
genelge ile CHP'lileri, 
partinin 84. kuruluş 
yıl dönümünün kut
lanacağı 9 Eylül’de 
Anıtkabir'de 
buluşmaya çağırdı. 
CHP İletişim 
Koordinatörlüğü'nde 
n yapılan yazılı 
açıklamaya göre 
Genel Sekreter Sav, 
partinin 84. kuruluş 
yıl dönümü kutla
malarına ilişkin 
olarak parti 
örgütüne bir 
genelge yayınladı. 
Genelgede, partinin 
kuruluş yıl dönümü 
olan 9 Eylül’de 
Genel Başkan 
Deniz Baykal'ın 
başkanlığında 
Anıtkabir'de 
buluşacaklarını 
belirten Sav, 

■şunları kaydetti: 
"Bu yıl yıl 
dönümümüzü 
Merkez Yönetim 
Kurulu, Parti Meclisi 
ve Yüksek Disiplin 
Kurulu üyelerimizle 
CHP'de geçmiş 
dönemlerde görev

Çarşamba pii Köşk’te kutlamalar kabul edilecek
Abdullah Gül, 
seçilmesi nedeniyle 
kutlamaları toplu 
olarak kabul 
edecek. Kabul, 
5 Eylül Çarşamba 
günü saat 11.30'da 
gerçekleşecek. 
Bütün milletvekilleri, 
siyasi parti liderleri, 
medya temsilcileri 
ve sivil toplum 
örgütlerinin davet 
edileceği programa 
ilişkin hazırlıkların 
sürdüğü, davetiye 
terin hafta başında 
gönderileceği 
belirtildi.
Kabul, çok sayıda 
kutlama ziyareti 
isteğini toplu olarak 
karşılama niteliği 
taşıyor ve "resmi 
günlük program" 
çerçevesinde 
gerçekleştirilecek.

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

üstlenmiş, partimizin 
başarısına önemli 
katkıda bulunmuş 
parlamenterlerimizle, 
halen milletvekili, il 
ve ilçe başkanı, yöne
tim kurulu üyeleri ve 
belediye başkanı, 
belediye meçlisi ve il 
genel meclisji'üyesi 
olan arkadaşlarımızla 
ve tüm partililerimizle 
birlikte kutlaya- 
cağız.Partirfıizin kuru
luşunun 84.yıl 
dönümünde Ğenel 
Başkanımızıh 
başkanlığında 9 Eylül 
2007 günü saat 
10.30'da Anıtkabir'de 
buluşacağız."Sav,' 
genelgede Yüce

Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri ve 
atama yapılması

düşünülen diğer 
görevlere yapılacak 
atamalar da gelecek

Atatürk'ün ve 
mücadele 
arkadaşlarının 
sürekli devrim 
ateşini yaktığı 
Ulusal Kurtuluş, 
bağımsızlık ve 
aydınlanma 
meşalesinin yola 
çıktığı 19 Mayıs 
1919'dan bu yana 
onurlu bir mirası 
taşıdıklarını, 
sorumluluklarının 
ve yüklerinin giderek 
arttığını ifade 
ederek, ülkenin 
son genel seçimden 
sonraki durumunun 
bu yıl yıl dönümünün 
önemini kendilerine 
daha fazla 

hatırlattığını bildirdi. 
Sav, genelgede 
şu görüşlere 
yer verdi: 
"Ülkemizi, demokra 
simizi, toplumumuzu 
bilinçli-bilinçsiz 
sıkıntıya sokan iç 
ve dış güçlere karşı 
Atatürk ilke ve 
devrimlerini, cum 
huriyetin temel nite
liklerini, demokratik, 
laik hukuk devleti ve 
hukukun üstünlüğü 
mücadelesini CHP 
ailesi olarak daha 
çok kararlılık ve 
daha büyük inançla * 
sürdüreceğiz.
Duraksamayacağız, 
yılmayacağız.
CHP, aydınlan- 
macıların, emperya 
lizme geçit ver
meyenlerin, dayat
malara direnenlerin, 
tam bağımsı
zlıkçıların partisidir. 
6 oktan hiçbirisi, 
Türkiye'yi ve dünyayı 
bugünün koşullarına 
yor t? yuı’ui m'diTTay <T 
kapalı değildir. 
Çağdaşlaşma yolun
daki yürüyüşümüzü 
ara vermeden 
sürdüreceğiz." 

hafta netleşecek. 
BM GENEL 
SEKRETERİ'NDEN 
DAVET 
öte yandan, 
BM Genel Sekreteri 
Ban Ki-mun 
Cumhurbaşkanı 
Gül'ü arayarak, 
kutladı.Ban Ki-mun, 
seçim sürecini 
yakından izlediğini 
belirterek, 
demokratik bir 
şekilde sonuçlan
masından duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirdi.
Gül'ü bu ay yapılacak 
BM Genel Kurulu'na 
davet eden Ban 
Ki-mun, Türkiye'nin 
Medeniyetler İttifakı 
Projesi çerçevesinde
ki çabalarından 
çok etkilendiğini de 
kaydetti.

DSP Başkanlık 
Kurulu oluşturuldu

DSP'nin 7. Olağan 
Kurultayı'nın ardın
dan DSP Genel 
Merkezi'nin 
Başkanlık Kurulu 
oluşturuldu. 
DSP Genel 
Başkanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Başkanlık 
Kurulu'nda şu 
isimler yer alıyor: 
Genel Başkan 
Zeki Sezer, Genel 
Sekreter Masum 
Türker, Genel 
Sayman Haşan 
Suna, Genel 
Başkan Yardımcıları

Baykal: İşimiz 
laik Cumhuriyetin 

güvence altına 
alınması”

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, 
"Bizim işimiz 
Türkiye ve Türki 
ye'nin aydınlık, laik 
Cumhuriyet gele
ceğinin güvence 
altına alınması, 
bununla meşgulüz. 
Bunun dışında 
hiçbir özel ilgi 
alanımız yok" dedi. 
Bir gazetecinin, 
Şişli Belediye 
Başkanı Mustafa 
Sarıgül'ün, 
"Baykal, parti ile 
halk arasında 
yapay duvarlar 
kurdu" açıklamasını 
anımsatması 
üzerine Baykal, 
şunları söyledi: 
"Biz Türkiye ile 
meşgulüz. 
Türkiye'nin gele

I ‘Gemlik Körfez' internette 

Melda Bayer, 
Haşan Macit, 
Tayyibe Gülek 
Domaç, Osman 
Kılıç ve Genel 
Sekreter Yardımcıları 
Haşan Erçelebi, 
Mustafa Vural 
ve Tufan Bural. 
Açıklamaya göre, 
Kültür-Sanat 
Merkezi 
Başkanlığına 
Hüseyin Akbulut, 
Proje Geliştirme 
Merkezi 
Başkanlığına 
Serdar Savaş 
getirildi.

ceğiyle meşgulüz. 
Türkiye'nin 
önündeki tehlikeler 
ve tehditlerle 
meşgulüz. Bunlara 
yönelik olarak 
vatandaşlarımızın 
dikkatini ve 
duyarlılığını 
yükseltmeye 
çalışıyoruz. Bu 
doğrultuda bir 
gayret içerisindeyiz. 
Başka bir ilgimiz 
yok. Başka 
konularla meşgul 
değiliz. Bizim 
işimiz Türkiye ve 
Türkiye'nin aydınlık, 
laik Cumhuriyet 
geleceğinin 
güvence altına 
alınması, bununla 
meşgulüz. Bunun 
dışında hiçbir özel 
ilgi alanımız yok.”
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IBM

Hükümet programı 
üzerindeki görüşmeler 

bugün başlıyor

Anayasa taslağı yeniden 
değerlendirilecek

60. Hükümetin 
programı üzerindeki 
görüşmeler, 
bugün TBMM 
Genel Kurulunda 
yapılacak. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından
31 Ağustos Cuma 
günü okunan 
programın 
görüşmeleri için 
TBMM Genel 
Kurulu, bugün 
saat 15.00'te 
toplanacak. 
Mecliste grubu 
bulunan siyasi 
partilerin program 
üzerindeki konuş
maları 40'ar, 
şahıslar adına 
yapılacak konuş
malar ise 10'ar 
dakikayla sınırlı 
olacak.
Program üzerinde 
AKP grubu adına, 
grup başkanvekilleri 
Nurettin Canikli 
ve Nihat Ergün,

CHP grubu adına 
Grup Başkanvekili 
Kemal Kılıçdaroğlu 
söz alacak, 
MHP grubu adına 
ise Genel Başkan 
Devlet Bahçeli'nin 
konuşması 
bekleniyor.
DTP grubundan 
kimin söz alacağı 
ise henüz kesinlik 
kazanmadı.
Bağımsız Tunceli 
Milletvekili Kamer 
Genç ve AKP

Sakarya 
Milletvekili Ayhan 
Sefer Üstün, 
şahsı adına 
konuşacak.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
eleştirilere Hükümet 
adına cevap verecek. 
Genel Kurul, 
görüşmelerin 
bitimine kadar 
çalışacak. 
Güvenoylaması 
ise 5 Eylül Çarşamba 
günü-yapılacak.

AK Parti, sivil 
Anayasa taslağı 
üzerindeki çalış
malarını bugün 
tamamlayacak. 
Komisyon, 
önümüzdeki 
günlerde Bilkent 
Üniversitesi 
Öğretim Üyesi 
Ergun Özbudun 
başkanlığındaki 
akademisyenlerle 
taslağı yeniden 
değerlendirmeye 
alacak.
AKP'de sivil Anayasa 
taslağı üzerinde 
çalışmaları yürütmek 
üzere kurulan 
11 kişilik korniş 
yonun çalışmalarını 
bugün tamamlaması 
bekleniyor.
Bilkent Üniversitesi 
Öğretim Üyesi 
Ergun özbudun 
başkanlığındaki 

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

akademisyenlerin 
hazırladığı 139 
maddelik taslağı 
incelemeye 
başlayan komisyon, 
bugün saat 10.00'da 
AKP Genel Merke 
zi'nde son toplan
tısını yapacak. Taslak 
üzerinde madde mad 
de çalışmaya başla 
yan komisyon, çalış
malarını bugün 
tamamlayacak. 
Komisyon daha 
sonra Ergun Özbu 
dun başkanlığındaki 
akademisyenlerle 
taslağı yeniden 
değerlendirmeye ala
cak. Hazırlanan 
taslak, Ekim-Kasım 
ve Aralık aylarında 
siyasi partiler ve 
sivil toplum kuru
luşlarının görüşüne 
sunulacak.
AKP’nin internet 

sitesinde de 
yayınlanacak 
olan taslak, 
kamuoyunda 
tartışmaya açılacak. 
AKP, yeni yılın ilk 
günlerinde yeni 
Anayasa taslağını 
hükümet teklifi 
olarak Meclis 
gündemine 
getirmeyi planlıyor. 
Bu arada komisyon 
üyesi ve İstanbul 
Milletvekili 
Burhan Kuzu da, 
çalışmaların 
tamamlanmasının 
ardından taslağı 
Türk Dil 
Kurumu'na teslim 
edeceklerini 
açıkladı.
Kuzu, TDK'dan 
Anayasa'nın 
dilini sadeleştirmesi
ni isteyeceklerini 
de kaydetti.

Vaillanl ulukaya dogalgaz ısı san.VUIIIUII I HüSEY|N ulukaya -CüneytdemIrlîortakliği
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2 otomobil çarpıştı, 
2 kişi yaralandı )iŞn evinde balkon çöktü 10 kişi yaralandı

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
iki otomobilin çarpış 
masıyla meydana 
gelen trafik kazasın
da 2 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kerem T. (29) 
('deresindeki 16 KT 
352 plakalı otomobil, 
Bursa-lstanbul yolu 
Fatih Mahallesi giri 
şinde Mustafa A.'nın

Gençlerin kavgası 
kanlı bitti

Bursa'nın merkez 
Yıldrırım ilçesinde, 
aralarında husumet 
olan gençlerin 
kavgasında iki 
kişi bıçaklandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Teleferik 
Mahallesi Teleferik 
Meydanı'nda 
arkadaşlarıyla 
oturan İsmail Ç. 
(23) ve Umut

(64) kullandığı 34 AT 
5959 plakalı otomo
bille çarpıştı. Kaza 
sonucu yaralanan iki 
sürücü 112 Acil Ser 
vis Ambulansı tara 
fından Bursa Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıl 
dı. Mustafa A.'nın 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu öğrenilir 
ken, soruşturma 
başlatıldı.

Y.'nin (25) yanına 
gelen Mustafa 
Z. (19), 
daha önceden 
husumetti olduğu 
öğrenilen İsmail 
Ç. ile tartışmaya 
*başladı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
sonucu İsmail 
Ç, Mustafa Z. 
ve Umut Y.'yi 
bıçakladı^

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Demirtaş 
beldesinde, gelin 
uğurlama sırasında 
çok sayıda kişinin 
çıktığı düğün evinin 
balkonunun çökmesi 
sonucu 10’kişi 
hafif yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, Barbaros 
Mahallesi Namık 
Kemal Caddesi'nde 
İsmail Savaş'a ait

Travesti çetesinde 30 gözaltı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
Gökkuşağı Başkanı 
Öykü Evren ve 
15 travestinin de 
aralarında bulunduğu 
30 kişi, 'örgüt 

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

düğün evinde 
meydana geldi. 
Damat Ufuk Doğan 
ve beraberindekiler, 
gelin Fatma Savaş'ı 
almak için İsmail 
Savaş'ın evine geldi. 
Bir süre sonra gelinle 
birlikte çıkan Ufuk 
Doğan, 16 HY 250 
plakalı gelin 
otomobiline binerek 
hareket etti.
Bu sırada çok sayıda 
kişinin çıktığı bir 
buçuk metre 

kurmak ve örgüte üye 
olmak* iddiasıyla 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlar 
arasında Evren'in 
bir süre önce 
evlendiği eşi Mehmet

yüksekliğindeki arabasının
balkon gelin önüne çöktü.

ö. de bulunuyor. 
Zanlılar, daha sonra 
sağlık raporu için 
adliye binasındaki 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na 
götürüldü. Öykü

Evren, çıkışta, "Hepsi 
iftira. Suçlamalar 
doğru değildir." dedi. 
Zanlıların sorgula
malarının ardından 
adliyeye sevk edile
cekleri öğrenildi.

i ■Mimini I İşadamını domuz bağı ile bağlayarak, 
kaçırmak istedikleri iddia edilen 

3 kişi gözaltına alındıHer Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi |

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR |
ACİLSATILIKveKİRALIKLARimZİCİNBİZİARAYINIZ |

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

! Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE t 
! Manastır Dilek Sitesinde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 İ

! 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçi nde) Yen i Devlet Hastanesi Altı S
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan 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, Kaşko Dask, Acıbadem Sağlık ve t
i Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. I

ŞEKER SİGORTA İ
MâcideöZÂLP i

i Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

Bursa'da karşılıksız 
çek verdiği gerekçe 
siyle kaçırdıkları iş 
adamını, domuz 
bağıyla bağlayarak, 
kaçırmak istedikleri 
ve darp ettikleri 
iddia edilen 3 kişi, 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, önceki gün 
gece yarısı merkez 
Yıldırım ilçesi 
Anadolu Mahallesi 
Vişne Caddesi 
üzerinde meydana 
gelen olayda, 
tekstilci Rıdvan T. 
kumaş alımı sonucu

Bursa’da silahlı kavga: 4 yaralı
Bursa'da iki grup 
arasında çıkar tartış
manın silahlı kavgaya 
dönüşmesi sonucu 
2'si ağır 4 kişi yara
landı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, önceki gece 
saat 20.00 sıraların
dan Osmangazi ilçesi 
Kızyakup Mahallesi 
Salkım Sokak üzer 
inde meydana geldi. 
Roman vatandaşların 
yaşadığı mahallede 
henüz belirleneme 

verdiği 13 bin YTL'lik 
çekin karşılıksız çık
tığı gerekçesiyle 
kaçırıldı. Alacaklı 
olan 3 şüpheli, iş 
adamından para, ya 
da verdikleri kumaş 
larının iadesini istedi. 
Çıkan tartışmada oto
mobil içinde işkence 
edildiği öne sürülen 
iş adamını, vatan daş 
ların ihbarı kurtardı. 
Bir kişinin otomobil 
içinde kavga olduğu 
nu bildirmesi üzerine 
polis harkete geçti. 
Gerçekleştirilen ope 
rasyonda iş adamı, 

yen sebepten dolayı 
iki grup arasında 
tartışma yaşandı. 
Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
sonucu Kemal D.
(38), Nigar D. (35) ve 
Nurhan D. (47) yanın
da getirdikleri 
tabancayla ateş etti. 
Silahtan çıkan 
kurşunlar neticesinde 
karşı grupta bulunan 
Levent K. (36), 
özcan P. (36), Emre 
A. (19) ve Nesrin K. 

şüphelilerin elinden 
kurtarıldı. İple bağlı 
olan el ve ayakları 
çözülen iş adamı 
ölümden kurtuldu, 
işkence gördüğü ve 
darp edildiği öne 
sürülen Rıdvan T. 
Şevket Yılmaz 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.
Yavuz Selim 
Karakolu ekipleri 
tarafından yakalanan 
Ö.B. (33), M.B. (29) 
ve B.A. (28) adliyeye 
sevk edildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

(25) yaralandı. 
Yaralılardan 
Leven K. ve özcan P., 
112 ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne, Emre 
A. ve Nesrin K. da 
özel bir hastaneye 
kaldırıldı. Emre A. ve 
Nesrin K'nin durum
larının ağır olduğu 
öğrenilirken polis 
kaçan Kemal D., 
Nigar D. ve Nurhan 
D'nin arandığını 
bildirdi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Memurlar, 
Uzlaştırma 
Kurulu’na

başvuruyor

Türkiye Kamu-Sen 
ve Memur-Sen, 
bugün Uzlaştırma 
Kurulu’na 
başvuracak.
Memur sendikaları, 
Kamu İşveren 
Kurulu ile 2008 yılı 
memur maaş 
zamlarına ilişkin 
yapılan görüşme 
lerde uzlaşmaya 
vâri'lâmâmasi 
nedeniyle 4688 
sayılı Kamu 
Görevlileri Sendika 
lan Yasası gereğin 
ce, Uzlaştırma 

i Kurulu’na gidiyor.
Kanuna göre, toplu 
görüşmelerin anlaş
mazlıkla sonuçlan
ması halinde, taraf 
lardan herhangi 
birinin 3 gün 
içinde Uzlaştırma 
Kurulu’na gitme 
hakkı bulunuyor. 
Bu hakkı kullanacak

olan sendikalar, 
bugün kurula 
başvuruda 
bulunacak.
Yüksek Hakem 
Kurulu Başkanı 
ve 4 üniversite 
öğretim üyesinden 
oluşan kurul, • 
başvurudan sonra 
yapacağı 5 
günlük çalışma 
sonunda rapor 
hazırlayarak 
taraflara sunacak. 
Kurul kararlarını 
değerlendirmek 
üzere bir araya 
gelecek taraflar 
anlaşmaya 
varması halinde, 
mutabakat metni 
imzalayacak. 
Aksi durumda, 
memur maaşlarına 
yapılacak 
zamma ilişkin son 
kararı Bakanlar 
Kurulu verecek.

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

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

ELEMANARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

; KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

k İMAM ASLAN
DİNLENME TESİSLERİ

Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ internette
Www.gemlikkorfezgazetesi.coni

Dörtyol'da Yalova 
Yoluna cepheli 2 katlı 

eski ev 91 m2 5 kat 
imarlı yer satılıktır.

Tel; (0.532) 482 45 60
tjTO ABONE OLDUNUZ MU?

■i'imımnMmı abone olun okuyun okutun

■IMffl
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 1 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TBMmiZHHİZMElİMİZVm
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Uludağ Universitesi’nde kayıtlar bugün başlıyor
Uludağ Üniversitesi’nde 2007-2008 yılı eğitim öğretim kayıtları, bugün başlıyor.

Merkezi sistemle yapılacak kayıtlar, 10 Eylül'de sona erecek
Uludağ Üniversite* 
si'ne yerleşmeye 
hak kazanan 9 bin 
öğren cinin kayıtları, 
bugün başlayacak. 
Kayıtların 10 Eylül 
Pazartesi günü 
sona ereceğini 
belirten Uludağ 
Üniversitesi Öğrenci 
İşleri Daire Başkanı 
Şükran Yılmaz, 
saat 09.00-17.00 
arasında yapılacak 
kayıtlarda, 150 
personelin görev 
alacağını söyledi. 
Belgelerini eksiksiz 
getirenlerin işlem
lerinin 4-5 dakikada 
biteceğini vurgulayan 
Yılmaz, velilerin ve 
öğrencilerin sabah 
saatlerinde yığıl
maları na gerek 
olmadığını kaydetti. 
Yılmaz, her fakülte ve 
yüksekokulun kayıt 
tarihlerinin farklı 
olduğunu dile getirdi. 
Mazeretleri sebebiyle 
gününde kaydola- 
mayanların mazeret 
kayıtlarının da 
10 Eylül 2007 
Pazartesi günü 
merkez yemekhane 
sinde yapılacağını 
ifade eden Yılmaz, 

bazı fakülte ve 
yüksekokul larının 

.kayıtları ise kendi 
birimlerinde gerçek
leştireceğini kaydetti, 
öğrencilerin kayıtlar
da sıkıntı yaşama
ması için gerekli tüm 
önlemleri aldıklarım 
ifade eden Yılmaz, 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminalimde kent 
dışından gelecek 
öğrenciler için kayıt 
danışma masası oluş
turduklarını söyledi. 
Yılmaz, "Görükle ile 
terminal arasındaki 
ulaşım ise 93 numar
alı Terminal Otobüsü 
ile sağlanabilecek. 
Bursaray Küçük 
Sanayi İstasyonum
dan Görükle Yerleş 
kesi’ne düzenli 
ulaşım aralıksız de 
vam edecek. 
Öğrencilerin indirimli 
toplu taşıma kartı 
alabilmeleri için 
BURULAŞ'ın Görükle 
Yerleşkesinde kayıt 
lar sırasında baş 
vurular yapabilecek. 
Bu arada merkezi 
kayıt yaptıran öğren
ciler ve velileri için 
de, ilgili dekanlık ve 
yüksekokul müdür

lüklerince tanıtım 
toplantıları 
düzenleniyor. 
Kayıt günlerinde 
ayrıca, saat 11.00 
ve 14.00’te kayıt 
merkezi önünden 
ilgili fakülte ve 
yüksekokullara ücret
siz araç kalkacak. 
Öğrenciler ayrıca, 
http://www.pludag.ed
u.tr/ adresinden, 
kayıt sırasında iste
nen beıgeıer, katkı 
payları ve kayıt işlem
lerine ilişkin ayrıntılı 
bilgileri öğrenebile
cek" diye konuştu.v 
Kayıtları Görükle 
Yerleşkesi Merkez

Yemekhane Binası’n 
da yapılacak fakülte 
ve yüksekokullar 
şunlar:
"Tıp Fakültesi, Mühen 
dislik-Mimarlık Fakül 
tesi, Veteriner Fakül 
tesi, Ziraat Fakültesi, 
Hukuk Fakültesi, 3 
Eylül Pazartesi günü. 
Eğitim Fakültesi 
(Resim, Müzik, Beden 
Eğitim bilimleri hariç), 
Fen-Edebiyat Fakül 
tesi', 4 Eyı'ûT San günü 
İktisadi ve İdari Bilim 
ler Fakültesi, Yalova 
iktisadi ve İdari Bilim 
ler Fakültesi, 5 Eylül 
2007 Çarşamba günü. 
Teknik Bilimler Mes 

lek Yüksekokulu: 6 
Eylül Perşembe günü. 
Sağlık Yüksekokulu, 
Sağlık Hizmetleri Mes 
lek Yüksekokulu, 
Orhaneli Meslek 
Yüksekokulu, Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksekokulu, 
Keleş Meslek Yüksek 
okulu, 7 Eylül Cuma 
günü. Yeni hizmete 
giren Güzel Sanatlar 
Fakültesi'ne öğrenci
lerin kayıtları ise 12- 
14 Eylül tarihleri 
arasında Görükle 
Yerleşkesi’nde 
Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı’nda 
yapılacak". 
Diğer fakülte ve 
yüksekokul 
kayıtların yer ve 
tarihleri ise şöyle: 
"Eğitim Fakültesi’nin 
Müzik bölümü 6-7 Ey 
lül, Resim-İş bölümü 
10-12 Eylül, Resim-İş 
(ikinci öğretim) 13-14 
Eylül, Beden Eğitimi 
ve Spor Öğretmenliği 
12-14 Eylül bölümleri 
nin kayıtları, Eğitim 
Fakültesi Görükle 
YerleşkeSindeki fakül 
te binasında yapıla
cak. İlahiyat Fakül 
tesi’ne yerleşen öğ 

rencilerin kayıtları, 3- 
10 Eylül 2007 
tarihleri arasında 
Fethiye Yer leşkesin- 
deki fakülte binasında 
yapılacak. Devlet 
Konserva tuvarı 7-13 
Eylül tarihlerinde 
Yıldırım 152 Evler’de 
bulunan Devlet 
Konserva tuvarı 
binasında, Sosyal 
Bilimler Mes lek 
Yüksekokulu 3-10 
Eylül tarihlerinde 
Yalova Yolu 
üzerindeki Ali 
Osman Sönmez 
Yerleşkesi’nde, 
İnegöl Meslek 
Yüksekokulu 
3-10 Eylül tarihleri 
arasında 
İnegöl/ Cerrah 
Yolu üzerindeki 
Eski Tekel 
Binasında, 
Yalova Meslek 
Yüksekokulu 3-10 
Eylül tarihleri 
arasında Bağlarbaşı 
Mahallesi 
Safran Yolumda, 
Yenişehir İbrahim 
Orhan Meslek 
Yüksekokulu 3-10 
Eylül tarihleri 
arasında İznik Yolu 
üzeri 3. kilometrede" .

8 ayda 2 bin 200 yangın çıktı
Orman yangınlarının bilançosu çıkarıldı. 9 bin 400 hektar orman kül oldu.

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

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

Bu yıl içerisinde 
Türkiye'de tam 
2 bin 200 orman 
yangını çıktı. 
Uzman ekiplerin 
müdahalesiyle 
çoğunluğu büyüme

den söndürülen 
yangınlarda, 
9 bin 400 hektarlık 
ormanlık alan 
kül oldu.
Yangınların Yüzde 
99'u İnsan Kaynaklı 
Orman Genel Müdürü 
Osman Kahveci, 
Karabük'te yaptırılan 
Eğriova Göleti'nin

açılışında yaptığı 
konuşmada, orman 
yangınlarının yüzde 
99'unun insan 
tfaynakh olduğunu 
söyledi.
8 ayda çıkan 2 bin 
200 yangında 9 bin 
400 hektar ormanın 
kül olduğunu belirten 
Kahveci, Eylül ayının 
da orman yangınları 
açısından riskli oldu 
ğunu bildirdi. Kahve 
ci, kara ve hava sön 
dürme ekiplerinin 24 
saat göreve hazır tu 
tulduğunu kaydetti.

http://www.pludag.edu.tr/
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Su Sergisi bugün açılıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Türkiye'de bir 
ilke imza atarak 
yaşama geçirdiği 
1. Uluslararası 
Karikatür 
Bienali'nde çizilen 
karikatürler, 
bugünden itibaren 
sanatseverlerin ‘ 
izlenimine 
sunulacak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesince 
düzenlenen ve 
alanında uzman 
çok sayıda 
karikatüristi 
Bursa'da buluşturan 
'1. Uluslararası 
Bursa Karikatür 
Bienali* kapsamında 
yapılan ve 48 farklı

Cem Yılmaz, bugün 
Bursa Kültür Park Açık 

Hava Tiyatrosu’nda

ülkeden bini aşkın 
eserin katıldığı 
'Mavi Altın; Su' 
konulu, karikatür 
yarışmasının 
eserleri, Tayyare 
Kültür Merke.zi'nde

sergilenecek.
Usta sanatçıların 
eserlerinin yer 
alacağı sergi, 
11 Eylül Sah 
gününe kadar 
gezilebilecek.

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Sevgilisi Cansu 
Dere, arkadaşı 
Mazhar Alanson 
ve eşi Biricik 
Suden'le 
çıktığı tatilin 
dönüşünde 'kay
bolan bavullar' 
ile gündeme gelen, 
sonra da Alanson'uri 
evinden çıkarken 
üzerindeki ilginç 
kıyafet nedeniyle 
'Tarikata mı girdi?' 
başlıklı haberlere 
konu olan 
komedyen Cem 
Yılmaz, Türkiye 
turnesine çıkıyor. 
Şovunu 
3 Eylül'de 
Bursa Kültür 
Park Açıkhava 
Tiyatrosu’nda, 
4, 5 ve 6 Eylül'de 
İstanbul Harbiye 
Açıkhava 
Tiyatrosu’nda 
sahneleyecek olan

İzmir Fuarı 
Açıkhava 
Tiyatrosu’nda 
sahneye çıkacak.

Yılmaz, 8 Eylül'de 
Antalya Beach 
Park Tiyatrosu’nda, 
9 ve 10 Eylül'de de

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

f

UMUMU

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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Potada heyecan başlıyor
35. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası, bugün Ispanya'da başlıyor.
Ispanya'nın ev 
sahipliğinde düzenle
nen 35. Avrupa 
Erkekler Basketbol 
Şampiyonası, 
bugün başlıyor. 
Dörtlü 4 grupta 
16 takımın 
mücadele edeceği 
şampiyonada 
Türkiye, Litvanya, 
Almanya ve Çek 
Cumhuriyeti ile 
birlikte "C" grubunda 
yer alıp, maçlarını 
Palma de Mallorca 
adasında oynayacak. 
Avrupa Şampiyonası 
statüsü gereği 
gruplardan 3'er 
takım çıkıp, 
Madrid'de yapılacak 
finallere katılmaya 
hak kazanacak. 
Madrid'e gidecek 
olan 12 takım 
7 Eylül tarihinde 
A ve B grubu olmak 
üzere 6'şardan 
2 grupta final 
maçlarına başlarken,

Garbajosa’ya izin çıktı
35. Avrupa 
Basketbol 
Şampiyonası'na 
ev sahipliği yapan 

’ Ispanya'da, sakatlık
tan yeni çıkan 
Jorge Garbajosa'nın 
şampiyonada oyna
ması için NBA'deki 
kulübü Toronto 
Raptors'dar. izin 
çıktığı bildirildi. 
Ispanya Basketbol 
Federasyonu'nun 
(FEB), İspanyol 
sigorta firması 
Mutua Madrilena 
aracılığıyla Garbajosa 
için yaptırdığı ve 
8.4 milyon dolarlık 
olduğu söylenen 
sağlık sigortasının 
ardından Toronto 
Raptors Kulübü, 
oyuncusunun

Inter’den Adriano sürprizi
Fenerbahçe'nin 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi G Grubu'ndaki 
rakiplerinden 
İtalyan ekibi Inter, 
Brezilyalı futbolcusu 
Adriano'ya 
25 kişilik kadroda 
yer vermedi. 
Fenerbahçe'nin de 
transfer gündeminde 
olaft, Brezilyalı

grupların ilk 4'ü 
13-14 Eylül tarihleri 
arasında oynanacak 
çeyrek finallere 
katılacak.
Çeyrek finaller 
sonrasında klasik 
sisteme geçilip 15 
Eylül'de yarı finaller, 
16 Eylülde de final 
maçı yapılacak. 
Şampiyonaya ev 
sahipliği yapmasın

Avrupa 
Şampiyonası'nda 
oynaması için 
onay verdi. 
Son dünya 
şampiyonu 
Ispanya'da etkili 
bir oyuncu olan ve 
takım arkadaşları 

oyuncunun 25 kişilik 
kadroda 
gösterilmemesi 
kamuoyunda 
çeşitli spekülasyon
lara neden 
olurken, Brezilyalı 
oyuncunun bu 
karar sonrasında 
Avrupa'da başka 
bir takıma transfer 
olmasına kesin 

dan ve son 
Dünya Şampiyonu 
olmasından dolayı 
İspanya, turnuvanın 
büyük favorisi 
olarak gözükürken, 
Türkiye'nin 
hedefi, 2008 
Olimpiyat 
Oyunlan'na 
direk katılmaya 
hak kazandıracak ilk 
3'e girmek olacak 

arasında birliği 
sağlayan yönü 
de bulunan 
Garbajosa için 
kulübünden izin 
alınmasında 
son güne kadar 
büyük uğraş 
verildi.

gözüyle bakılıyor. 
Ote yandan, 
Inter, Serie A'nın 
2. haftasında 
deplasmanda 
Empoli'yi 2-0 
yenerek 3 puanla 
tanıştı.
Inter'in 2 golünü 
de İsveçli yıldızı 
Zlatan Ibrahimoviç 
kaydetti.

Bursaspor, Hakem 
Arzuman’a kızgın

Bursaspor'da, 
Trabzonspor 
maçının hakemi 
İsmet Arzuman’a 
tepki var. Kulüp 
2. Başkanı ve 
Basın Sözcüsü 
Osman Çelik, 
hakemin verdiği 
penaltı kararının 
yanlış olduğunu iddia 
ederek, "Hakemler 
zaman zaman bazı 
takımların hakkını 
gaspediyor. Daha 
dikkatli olmalı gerek. 
Sezon başında 
bu tür hatalar

Elvan Dünya Beşincisi oldu
11. Dünya Atletizm 
Şampiyonası'nda, 
bayanlar 5 bin 
metre finalinde 
mücadele eden 
Elvan Abeylegesse, 
beşinci oldu.
Yarışa kontrollü 
başlayan milli atlet, 
yavaş yavaş orta 
gruptaki yerini aldı 
ve mücadelenin 
büyük bölümünü 
bu tempoda geçti. 
Son 4 tura girildi 
ğinde temposunu 
artıran ve öndeki 
5'li gruptaki yerini 
alan Abeylegesse, 
son 400 metreye 
kadar yerini korudu. 
Son 150 metrede 
özellikle KenyalI 
3 atletten koparak 
geride kalan milli 
atlet, 15:00.88'lik 
derecesiyle sezonun 
en iyi derecesini 
yaparak dünya 
beşincisi oldu.
Yarışta 1,'liği, bu 
mesafenin dünya 
rekortmeni EtiyopyalI 
Meseret Defar,

’fFMA ▲ “SUYUNU BOŞA 
I *:ra**,W HARCAMA”

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

VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
TRANSFOMERS
ÖLÜM TOHUMLARI 

olursa, sezonun 
en kritik haftalarında 
neler olur bilemeyiz." 
dedi. Maçın 77. 
dakikasında 
Trabzonspor 
lehine verilen 
penaltı kararının 
son derece yanlış 
olduğunu 
kaydeden Çelik, 
bu hata 
yüzünden bir 
puana razı olmak 
zorunda kaldıklarını 
söyledi.
Öte yandan 
Bursaspor'da,

14:57.91'lik derece
siyle elde etti.
KenyalI Vivian 
Cherniyot, 
14:58.50 ile 
ikinci, bir diğer 
KenyalI atlet 
Priscah Jepleting 
Chereno ise 
14:59.21 ile 
üçüncü oldu. 
KenyalI Sylvia 
Jebiwolt Kibet ise 
14:59.26'lık 
zamanıyla 
Abeylegesse'nin 

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
14.00 ■ 16.00
12.00-14.15-16.15

Teknik Direktör 
Bülent Korkmaz, 
oyuncularına 
2 gün izin verdi. 
Sezonun 4. haftasın
da kendi evinde 
Trabzonspor ile 
1-1 berabere alarak 
bir puan alan 
Yeşil-Beyazlılar, 
pazartesi akşamı 
Vakıfköy Orhan 
Özselek Sosyal 
Tesisleri'nde yeniden 
toplanarak, milli 
maç nedeniyle 
verilen arada hazırlık
larını sürdürecek.

önünde 
dördüncülüğü aldı. 
Son tura kadar ön 
gruptaki yerini 
aldığını ve yarışı 
bırakmadığını 
bırakan milli atlet, 
"Son turda, özellikle 
son 200 metrede 
sprintimi gerçek
leştiremedim.
Aşil tendonumdaki 
ağrılar nedeniyle 
hocamla sprint 
üzerinde çalışa
madık" diye konuştu
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Yumurta yemek bebeği
Hamilelik döneminde 
yüksek düzeylerde 
ihtiyaç duyulan kolin, 
folik asit ve riboflavin 
vitaminlerince zengin 
olan yumurtanın 
bebeğin bağışıklık 
sisteminin güçlen
mesinde ve beyninin 
sağlıklı gelişmesinde 
önemli rol oynadığı 
bildirildi.
Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Zootekni Bölümü 
öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Sinan Parlat, 
standart bir yumur
tanın 6,5 gram kadar 
yüksek biyolojik 
değere sahip protein 
içerdiğini söyledi. 
Bir yumurtada ortala
ma 6 gram yağ bulun 
duğunu dile getiren 
Parlat, bunun yüzde 
65-70‘inin doymamış, 
yüzde 30-35’inin ise 
doymuş yağ asit
lerinden oluştuğunu 
bildirdi.
Tavuk yumurtasının, 
paranın satın alabile

Armut ve ayva.kanı temizliyor
Armut ve ayvanın 
kanı temizlediğini 
belirten uzmanlar, 
ayvanın merhem 
yapılarak çatlaklara 
sürüldüğünde, kırışık 
lıkları da önlediğini 
açıkladı. Yaz aylarının 

' vazgeçilmez 
meyveleri armut ve

ceği en besleyici ve 
en ucuz gıda olduğu 
nu vurgulayan Parlat, 
şunları kaydetti: 
"Yumurta, yağda 
çözünebilen A, D 
ve E vitaminleri ve 
suda çözünebilen B 
grubu vitaminlerce 
zengindir. Yumurta 
ayrıca tiroid hormon
larının sentezi için 
gerekli olan iyot ile 
sağlıklı diş ve kemik
ler için ihtiyaç duyu

ayva, sağlık açısın
dan da vücuda birçok 
fayda sağlıyor. Armut 
ve ayvanın birçok 
hastalığa iyi geldiğini 
açıklayan uzmanlar, 
kanı temizleyerek 
salgı bezlerinin dü 
zenli çalıştığını ifade 
etti.

lan fosfor bakımın
dan, da beslenme 
açısından yeterlidir. 
Hamilelik döneminde 
artan kırmızı kan 
hücresi formasyonu 
için gereksinim duyu
lan demir bakımından 
da zengin olan 
yumurtada bağışıklık 
sisteminin güçlendiril 
mesi için gerekli olan 
çinko ve selenyum 
elementleri de bolca 
bulunmaktadır.

Armudun böbrekleri 
harekete geçirerek 
kum ve taşların idrar 
yoluyla atılmasına 
büyük katkı sağladı 
gına dikkati çeken 
uzmanlar, "Armut, 
yüksek tansiyonu 
düşürür. Kanı temi
zler ve bütün salgı

koruyor
Yumurta, yine hamile
lik döneminde yük
sek düzeylerde ihti 
yaç duyulan kolin, 
folik asit ve riboflavin 
vitaminlerince de 
oldukça zengindir." 
özellikle hamilelik 
dönemindeki yetersiz 
kolin Ve folik asit ah 
minin bebeğin beyin 
gelişiminin yetersiz 
olmasına ve doğum 
sonrası dönemde 
ciddi hafıza anormal 
tiklerine veya 
kayıp larına yol aça
bildiğim ifade eden 
Parlat, "Bu yüzden 
hamilelikte düzenli 
yumurta tüketimi 
bebeğin bağışıklık 
Sisteminin 
güçlenmesinde, 
beyninin sağlıklı 
gelişmesinde 
önemli rol 
oynamaktadır.
Özellikle hamilelerin 
günde en az bir 
yumurta tüketmeleri 
son derece 
Önemlidir" dedi.

bezlerinin normal 
çalışmasını sağlar. 
Kansızlığı giderir, 
kabızlığı önler. Sinir 
leri yatıştırır. Zihni 
yorgunluğu ve hazım
sızlığı giderir. Mafsal 
kireçlenmesi, nikris 
ve romatizmada fay
dalıdır.” dedi.

Çantayı 
hep aynı 

omuzunuzda 
taşımayın

Çanta gibi yüklerin 
omzun hep aynı tara 
fında taşınmasının 
vücudun simetrisini 
bozduğu, ağrıdan bel 
fıtığına kadar rahat
sızlıklara neden ola
bildiği belirtildi. 
Konya Numune 
Hastanesi Ortopedi 
Uzmanı Mustafa 
Güçlü, yaptığı açıkla
mada, fark edilme
den tekrarlanan bazı 
alışkanlıkların 
zamanla bir sağlık 
sorununa dönüşe
bildiğim söyledi. 
Ortopedi servisine 
başvuran çok sayıda 
vatandaşın, eklem
leri veya bellerinde 
ağrı gibi şikayetlerde 
bulunduklarını anla-

I tan Güçlü, bu tür 
' ağrıların bir kıs

mının, sağ ve sol 
şeklinde dengede 
duran vücudun, 
sürekli aynı kısmının 
kullanılması 
nedeniyle oluşan 
denge kaybından 
kaynaklandığını 
belirtti.

Bir yükün hep sağ 
ya da sol elde taşın
ması durumunda, 
vücuttaki dengenin 
bozulabildiğini vur
gulayan Güçlü, 
"Çanta gibi yüklerin 
omuzun hep aynı 
tarafında taşınması 
vücudun simetrisini 
bozuyor. Çok kul
lanılan taraftaki ada 
■eler daha fazla geli 
şirken diğer taraf 
zayıf kaldığı için bir 
oransızlık oluşuyor. 
Bazen de sürekli kul
lanılan taraftaki ek 
lemler daha fazla 
baskı altında kalır 
ken, bu durum daha 
çok omurgada eğri
liklere neden oluyor. 
Bu ve benzeri durum 
lar ise ağrı şikayetin 
den bel fıtığına kadar 
çeşitli rahatsızlıklara 
neden olabiliyor. Bu 
durum, kireçlemenin 
de nedenleri arasın
da bulunmaktadır. 
Simetri bozulunca 
vücuttaki estetik 
görünüm de bozu
luyor" diye konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR . . RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza . 513 20 66
TEK İşletme. . 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. • 513 12 86
Milli EğtMd, .5131174
Halk Kütüphane ' 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57.
Karayolları. '. 513 13 08 .
Liman Baş. . 5İ3 11 33
Mal.Müd. 513 10 95
Nüfus Md. : 513 37 42
Özel İd. Md, 513 1,5 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
MüftÇIük 513,13 64
Gümrük Md. 524.85 86
Tekel Md. 5131042;
Ver. Dairesi Md . 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 51310 45
İlçe Seç. Md. 513 .77 77 ;
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya ■ 544 30.6.0
Yenikapi (212)516 12 12.
Yalova (226) 811 13 23
,İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eski hisar (262) 655 60 31

I
I

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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)rr 

lu i 
o
û 

l

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Türizm 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
Öçakgâz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Tptalgaz 51417 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
Otöbüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25,
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

i

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
3 Eylül 2007 Pazartesi 

İNCİ ECZANESİ 
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 5 

Tel: 513 01 64 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2844

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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EN ÇOK KAZANDIRAN DERSHANE ı

SAİD SÖNMEZ 1 
SAYISAL -2 GEMLİK I 
İSTANBUL t ÇAPA ) TIP
ADİ SOYADI;

RIDVAN ÇELİKLER İ QA
TÜRKİYE I OU

ANKARA HUKUK
UĞUR FIRTINA 
ABDULHAMİT ŞAHİN 
ALPARSLAN AĞIR 
YİĞİT ÖZEL 
MERT TÜZER 
ÖMÜR UZUNKAYA 
SİNEM BA$

. LEVENT POLAT 
NURAY ÜÇKAROAŞ

' R.KEMAL KUZU 
. S.ERCAN A|(GÜN 
. BAHAR KORMAZ

MEHMET BİLGE'
■ SİNEM ARAŞ 

ESRA FIRTINA
. SİNEM BAYKUŞ 

HACER BELGE 
BET0L SÖNMEZ

ÜNİVERSİTESİ 
ANKARA ÜNV. ■ . 
MARMARA ÜNV.> 
SELÇUKÜNV.' .';••• 
ÇALATASARAY ÜNV. 
BOĞAZİÇİ ÜNV,. f. ’ ’
İSTANBUL TEKNİK ÜNV- . 
YILDIZ TEKNİK ÜNV./ . 
İSTANBUL TEKNİK ÜNV. 
İSTANBUL TEKNİK ÜNV. 
İSTANBULÜNV.
DOKUZ EYLÜL ÜNV.C 
DOKUZ EYLÜL ÜNV,. ‘ 
HACETTEPE ÜNV. ’ 
ANADOLU ÜNV.

;•••; KOCAELİ ÜNV. 
ULUDAĞ ÜNV.

MERVEMUHTEREM 
EFGAN KAÇAK 
TUĞÜL GÜLER ? ‘
ŞİMAL İL * 
MELİH TOMRUK 
MUSTAFA BEKİROĞLU 
AYLİN DONAT

. FİLİZ HAMURCU 
KADER TOPAL 
F.MELEKTUTUM 
FERHAT YILDIZ 
OKTAY DİNÇ 
SÜLEYMAN USLU 
FERAY TOPÇU 
ELİF.TUNÂ.
MERVE YENGEL. ' 
PINAR YILMAZ 
ELİF YİĞİT 
İLKNUR KELEŞ 
BURCU PİREN 
MİHRİBAN SAYIN 
SALİHATEKE •

•ARZU UTLİI 
: M.GÜRKAN ALKAN

UFUK ALTIN

ANKARA ÜNV. 
İSTANBUL ÜNV.

. * MARMARA ÜNV. 
ANADOLUÜNV. 
ULUDAĞ ÜNV. 
SÜLEYMAN OEİREL ÜNV. 
E.ŞEHİR OSMANGAZİ ÜNV. 
İSTANBUL ÜNV, 
CELAL DAYAR ÜNV.

: BALIKESİR ÜNV. 
'AMASYA ÜNV. . 
BALIKE'SİKÜNV. 
MARMARA ÜNV. 
E.ŞEHİR OSMANGAZİ ÜNV, 
GAZİ ÜNV. *

.?V KOCAELİ ÜNV.
E.ŞEHİR OSMANGAZİ ÜNV:
ULUDAĞ ÜNV.
MARNİABAÜNV.
SÂKÂRYAÜNV.
KARADENİZ TEKNİK ÜNV.
ANADOLU ÜNV.
ULUDAĞ ÜNV.
MARNİABAÜNV.

. ULUDAĞ ÜNV.
MUĞLA ÜNV.
AB ANT İZZET BAYSAL ÜNV. -

BOLÜMÜ
HUKUK
HUKUK
HUKUK
BİLGİSAYAR MÜH.
FİZİK
METALÜRJİ VE MAL.MÜH.
METALÜRJİ VE MAL.MÜH.

/ DENİZ ULAŞ.İŞLT.MÜH.
BİYOMÜHENDİSLİK
KAMU YÖNETİM ( SİYASAL ) 
MATEMATİK (İNG) 
MATEMATİK (İNG) 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 
İLK.MATEMATİK ÖĞR.
İLK.MATEMATİK ÖĞR, / 
ENDÜSTRİ MÜH..
İLAHİYAT 
İLAHİYAT

■ RADYO.SİNEMA VE T.VİZYÛN 
SİNEMA VE T.VİZYON 
TEKSTİL MÜH.

\ ZİRAAT MÜH.
KİMYA MÜH.
VETERİNER FAK.
SINIF ÖĞH. . /
SINIF ÖĞR.

“ SINIF ÖĞR.
TÜRK DİLİ EDEBİYATI 
KİMYA ÖĞR.
TÜRK DİLİ EDEBİYATI 
TARİH ÖĞR.
HALKLA İLİŞKİLER 
KİMYA
KAMU YÖNETİMİ
KİMYA MÜH. 
HEMŞİRELİK

. BİLGİSAYAR TEKN.VE PRG.
MALİYE
BİLGİSAYAR TEKN.VE PRG. 
KAMU YÖNETİMİ 
BİLGİSAYAR TEKN.VE PRG. 
KAMU YÖNETİMİ 
KAMU YÖNETİMİ

ÇAĞDAŞ ARSLAN MARMARA ÜNV. MALİYE .
EMRE EFENDİOĞLU BALIKESİR ÜNV. MALİYE
ERAY KIRIŞ GAZİ ÜNV. KAMU YÖNETİMİ
BARIŞ ÖZGÜR - PAMUKKALE ÜNV. MALİYE
NURŞAH AKTAR AFYON KOCATEPE ÜNV. DIŞ TİCARET
SÜLEYMAN ÜNYE ANADOLU ÜNV. İSLETME

. BÜŞRA DENİZ DUMLUPINAR İKTİSAT
ZEYNEP DUYAR GAZİ ÜNV. İKTİSAT
ŞEYDA KATİMOÖULLARI MARMARA ÜNV. İKTİSÂT
« ŞERİFE DAMAR DOKUZ EYLÜL ÜNV. İKTİSAT
TÜLES ULUOCAK MARMARA ÜNV. İSLETME
BURCU YANAR MARMARA ÜNV. MALİYE
AHMET ALTIN SAKARYA ÜNV. MALİYE
CEREN AŞKIN ANADOLU ÜNV. İSLETME
NEVZAT TORUN CUMHURİYET ÜNV. ANTROPOLOJİ
TAYFUN AKÇAY GAZİ ÜNV. HALKLA İLİŞKİLER
AHMET YİĞİT AYÜNAL 
HALİL İBRAHİM DEMİR 
HAMİTAYDOĞAR 
AY$ETURA 
MUHAMMET KILIÇ 
MEHMETKULU 
İBRAHİM AKŞEN 
C.BEYHAN KUŞÇU 
HAKAN PARLAK 
YUNUS EMRE TUNCER 
ONUR YÜKSEL 
AHMET AKÇAY 
MERT ÇAVDAR 
MEHMET AKDOĞAN 
ÜMER BULUT 
MAHMUT ÇAĞLAYAN 
ONUR ÇEVİK 
MESUT GÜRGENCİ

EGE ÜNV.
ANADOLU ÜNV.
AFYON KOCATEPE ÜNV.
ANKARA ÜNV.
ANADOLU ÜNV.
ANADOLU ÜNV.
AFYON KOCATEPE ÜNV. 
AKDENİZ ÜNV.
ULUDAĞ ÜNV.
EGE ÜNV.
SAKARYA ÜNV.
GİRNE AMERİKAN ÜNV.
KOCAELİ ÜNV. 
BALIKESİR ÜNV. 
ATATÜRK ÜNV. 
KIRIKKALE ÜNV. 
TRAKYA ÜNV. 
ANADOLU ÜNV.

TANITIM
GAZETECİLİK 
TARİH
TIBBİ DÖKÜMASYON
EBELİK 
İSLETME 
İLAHİYAT (ÖN LİSANS) 
MALZEME BİLİMİ VE MÜH.
FİZİK 
FEN BİLGİSİ ÖĞR. 
ZİRAAT MÜH.
METALÜRJİ VE MALZ.MÜH.
HALKLA İLİŞKİLER 
GAZETİCİLİK 
KAMU YÖNETİMİ 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞR. 
KAMU YÖNETİMİ 
YEREL YÖNETİMLER 
KAMU YÖNETİMİ

ADI SOYADI 
YUNUS EMRE İSÇİLER 
EMRAH POLAT 
YASİN ERDEM UÇAR 
YUNUS YILMAZ 
VEDATYUCA 
YILDIRIM AYAZ 
ÖMER SERDAR AYHAN 
OSMAN BAYRAK 
HÜLYA ULA
AYŞEGÜL KÂRAKUŞOĞLU 
AYŞEGÜL TEZ 
MESUT GİTGÖR 
MERYEM TORUN 
İBRAHİM İŞLEK 
BURCU ERTÜĞRUL 
MEHMET UYGUN .
BURAK YILDIRIM 
BEYZA TUNALI 
TAYFUN AKKOÇ 
YUSUF ALBAY 
UFUK AYVAZ ■ 
AZİZ BAYRAKTAR 
UMUT ÇEVİK 
OĞUZ ÇÖMEZ 
ÖZKAN DEŞ 
HÂŞAN ERMİŞ 
YASİN KÂRA.Lİ . 
SERKAN KARDEŞ 
YAKUP ORAK 
ÖZLEM KOÇAK 
VEYSEL YILMAZ İ 
ZEHRA AKOĞLU 
FATMA YİĞİT 
MELİHA YAŞAM BUDAKÇI 
DENİZ CEYLAN 
NURDAN ÇAKMAK 
KEVSER GÜLER 
MERVE MUHTEREM 
SÜMEYYA ÖLMEZ 
ALİYE TANIR
AYTAÇ YILDIZ 
MERVE YILDIZ 
MERVE KÖKSAL 
PELİN NALCI 
EMİNE SARI ■ 
MELEK ÖNER 
ADEM ADIGÜZEL 
SEDAT ALKAN 
FATİH APARI 
ÖZLEMSEN 
YİĞİT ÇETİN 
MUSTÂFA GÜLEÇ 
HAKAN KARAKAYA 
KÜBRA OKUS 
MERVE BOSTANCI 
CANAN BULUM 
SEVDA DEMİRBAŞ 
GÖZDE NUR FİDAN 
AYŞEGÜL KABLAN 
ASLI KARA 
NEŞE KARTAL 
LEYLA METİN 
FATMA ÖZKAN 
EMİNE ŞİRİN 
EBRU AKBULUT 
FATMAAKGÜN 
ÜMRAN AYDIN 
ESRA BALTAOĞLU 
DERYA BULUT 
MERVE CÜCÜK 
ZEHRA ÇELİK 
ÖZGÜL DEMİR 
HÜLYA EROĞLU 
DAMLA MARANGOZ 
ESRA EVCİL 
GÜLTEN GÜNGÖR 
HAVVA GÜREŞÇİ

ÜNİVERSİTESİ
HİTİT ÜNV.
BOZOK ÜNV.
AHİ EVRAN ÜNV.
Ç.KALE ONSEKİZ MART ÜNV. 
ANADOLU ÜNV, 
NEVŞEHİR ÜNV.

' DUMLUPINAR ÜfiV. 
SELÇUK ÜNV. .

‘ ATATÜRK ÜNV.
SELÇUK ÜNV., ;
ADÂAN MENDERES ÜNV. 
ULUDAĞ ÜNV.

■>' ANADOLUÜNV.
GAZİ ÜNV. > 
ANADOLU ÜNV.

. Ç.KALE ONSEKİZ MART ÜNV. 
İSATNBUL AVDIN 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV; 
AFYON KOCATEPE ÜNV.

. . . ANADOLU ÜNV; : < 
ANADOLU ÜNV.
MARMARA ÜNV.

. ANADOLU ÜNV. 
KARADENİZ TEKİİİK ÜNV. 
KOCAELİ ÜNV. ' . "
MARMARA ÜNV.

.'S.DEMİREL ÜNV.. 
ANADOLU ÜNV.

j M.AKİF EĞSOY ÜNV. . 
SAKARYA ÜNV.
FIRAT ÜNV.
AFYON KOCATEPE ÜNV. 
ADNAN MENDERES ÜNV. 
İSTANBUL ÜNV.
SÂIİARYA ÜNV.
AFYON KOCATEPE ÜNV. 
ANADOLU ÜNV.
ANKARA ÜNV. 
GİRESUN ÜNV. 
AHİ EVRAN ÜNV. 
FATİH ÜNV.
ATATÜRK ÜNV.
ANADOLU ÜNV. 
K.MANOĞLU M.BEY ÜNV. 
DUMLUPINAR ÜNV.
BALIKESİR ÜNV. 
DUMLUPINAR ÜNV. 
PAMUKKALE ÜNV. 
S.DEMİREL ÜNV.
FATİH ÜNV.
ANADOLU ÜNV.
ANADOLU ÜNV.
DUMLUPINAR ÜNV.
FATİH ÜNV.
ERCİYES ÜNV.
N.KEMAL ÜNV.
BALIKESİR ÜNV.
ANADOLU ÜNV.
ONDOKUZ MAYIS ÜNV. 
BALIKESİR ÜNV.
KOCAELİ ÜNV.
ANADOLU ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 
S.DEMİREL ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 
DUMLUPINAR ÜNV. 
ANADOLU ÜNV.
KOCAELİ ÜNV.
DOKUZ EYLÜL ÜNV.
İSTANBUL AYDIN ÜNV. 
DUMLUPINAR ÜNV. 
GİRNE AMERİKAN ÜNV. 
BİLECİK ÜNV.
S.DEMİREL ÜNV.
S.DEMİREL ÜNV.
KAFKAS ÜNV.
SAKARYA ÜNV.

BÖLÜMÜ
MALİYE 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
SOSYALBİLGİLER ÖĞR. ' 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI * 
İŞLETME 
TURİZM VE OTEL İŞLET.
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON / 
KİMYA
SOSYOLOJİ 

: MUHASABE
MALİYE 
GIOATEKN. 
KAMU YÖNETİMİ 
KAUPCILIK ÖĞRT. 
KAMU YÖNETİMİ 
FİZİK
TURİZM VE OTEL İŞLET.MUH. 
MUHASEBE
BİLGİSAYAR TEKN.VE PROG. 
İŞLETME 
İŞLETME 
ELETRİKÖĞR. 
İŞLETME 
BİLGİSAYAR TEKN.VE PROG. 
BÖYATEKN. 
TALAŞLI ÜRETİM ÖĞR.
ELEKTRİK . 
İŞLETME 

' HEMŞİRELİK
KAMU YÖNETİMİ 
METAL ÖĞR. 
TIBBİ DOKÜMANTASYON 
İKTİSAT 
GAZETECİLİK 
TARİH 
TIBBİ DOKÜMANTASYON 
İLAHİYAT (ÖN LİSANS) 
RADYO.SİNEMA VE TELEVİZYON 
HARİTA KADASTRO 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT. 
BÜRO YÖNETİMİ 
İŞLETME 
HALKLA İLİŞKİLER 
HALICILIK 
MUHASEBE 
BÜRO YÖNET.VE YÖNET.ASİS. 
PAZARLAMA 
HALKLA İLİŞKİLER 
PAZARLAMA 
KAMU YÖNETİMİ (BURSLU) 
DIŞ TİCARET 
İKTİSÂT 
MUHASEBE 
SOSYOLJİ (TÜRKÇE) 
GAZETECİLİK 
BÜRO YÖNETİMİ »E SEKRT. 
TARİH 
İŞLETME 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT. 
YEREL YÖNETİMLER 
BÜRO YÖNET.VE SEKRT. 
KAMU YÖNETİMİ 
MALİYE 
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRT. 
KAMU YÖNETİMİ 
MAHASEBE 
İLAHİYAT (ÖN LİSANS) 
HALKLA İLİŞKİLER 
KAMU YÖNETİMİ 
YEREL YÖNETİMLER 
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRT. 
İSLETME 
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRT. 
MUHASEBE 
KAMU YÖNETİMİ 
MUHASEBE 
İSLETME
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BİREYSEL VE KİTLESEL BASARININ DEĞİŞMEYEN ADRESİ 
KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR
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Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı
Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 514 14 61
CepTel : (0.505) 82403 79
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4 Eylül 2007 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BGVHANLAR OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ R.Ş. 
SİZE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER 

/ Trafik / Kasko / Yol Belgesi 
/ Plaka / Nakil / Devir 

/ Muayene / Kayıl Tescil/ Temiz Kağıdı 
İbrahim Akıt Cad. 

Şirin Plaza No:7 GEMLİK
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ilk toplantısı dün yapıldı

Kalafat yeri Anfi 
Tiyatro oluyor

V 22 meclis üyesinin 
(atıldığı Belediye Meclisi’ 
lin dünkü oturumda, iza- 
ei şuyu ile satışa çıkan 
an Kayıkhane Mevkii’n 
leki Kalafat yerinin İha* 
eye girilerek, Belediye 
ıdına alınmasına karar 
'erildi. Kalafat yerinin 
iOO bin YTL’ye ahnabile- 
eğini belirten Belediye 
laşkanı Mehmet Turgut, 
aklaşık 5 dönümlük 
erin anfi tiyatro yapımı 
;in ideal bir yer oldu 
unu söyledi. Sayfa 3’de

Şahinyurdıı Köyü içme 
suyuna kavuştu

KÖYDEŞ ve BELDE S projesi kapsamında baş 
latılan çalışmalar Şahinyurdu’nu içme suyuna 
kavuşturdu. Köy Meydanında düzenlenen 

| törende içme suyu hizmete açıldı. Sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış
Anfi tiyatro..

Anadolu topraklarında bugüne değin 
kurulan devletler ya birbirleriyle yaptıkları 
savaşlarla, ya doğal afetler sonucu 
yıkılarak tarihin derinliklerinde kaybol
muşlardır.

Osman Bey, Kayı aşiretinin başı olarak 
Söğüt dolaylarına yerleştiklerinde, Anadolu 
topraklarında birçok Türk beyliği mevcuttu.

İstanbul’da ise Bizans İmparatorluğu 
vardı.

önceleri çok büyük olan bu imparator
luk giderek küçülmüştü..

Devamı sayfa 5’de

Bursa 
tfaliliynden 
egsozgazı 

uyarısı
Araçlarının egzoz 
gazı emisyon öl 
çümlerini zamanın
da yaptırmadığı tes 
pit edilen motorlu 
araç sahiplerine 
539 YTL para ceza 
sının uygulanacağı 
hatırlatıldı.
Haberi sayfa 2’de

GOOD^YEAR
BİZE UĞRAMADAN

4X4'ÜNÜZE
LASTİK ALMAYIN

TEVFİKSOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 11 75

Muhalefetten güven oyu yok
CHP, MHP, DSP güven oylamasında AKP hükümetine red oyu verecek. 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

i Buluşma
Balıkçılar....

Balıkçı Yusuf yavuklusuyla, Sinan 
anasıyla, Murat bacısıyla vedalaştı..

Yusuf, Sinan, Murat Ersin Reis'ın tek
nesinde demir alıp Marmara'ya açıldılar..

Poyraz.
Karadan denizi yalayarak esiyor, serin 

serin Yusuf un Sinan'ın Murat'ın içini 
üşütüyor..

Sezon açıldı..
Bir çok insan ekmek kavgası için kimi 

teknenin dümeninde kimi makine 
dairesinde, kimi balık halinde umudun 
peşine yelken açtılar...

Kürek çekiyorlar..
Kazana bir kürek daha kömür daha 

atıyorlar..
Tam yol ileri..
Balıklarla umutlar denizin derinlik

lerinde balıkçılarla reislerini bekliyorlar..
Boşa mı ?
Yoksa akıntıya mı kürek çekiyorlar ?
Çekecekler..
On gün ağ eti..
Bir gün balık eti..
Hem yiyecekler hem yedirecekler..
Kimi yavuklusuyla hayatını birleştire

cek.. Kimi anasına ekmek götürecek, kimi 
bacısına kitap parası..

Ne var ki..
Denizler..
Masmavi yosun kokulu denizler..
Umut vermiyor..
Yoruyor..
Uğraştırıyor..
Çünkü...
O denizler..
Yanlış politikalar..
Bilinçsiz avlanmalar..
Balıkçıya Kanalizasyonlar yüzünden 

sırt çeviriyor..
Politikacı limanlara yol verdi..
Belediyeci kanalizasyonu denize akıttı..
Balıkçı trolla dipleri darmadağın etti.
Üç yanı denizlerle çevrili ülkede...
Balıkçılar can çekişir mi..
Çekişiyor..
Levrek..
Çupra..
Çiftliklerden sofraya geliyor..
Yapay..
Tatsız tuzsuz..
Tıpkı Yusufun ağzı gibi..
Balıkçılılara yeni av sezonu hayırlı 

olsun..
Umutlarını boşa çıkarmasın...

KfiŞ€D€ B€KL€M€K 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

Gemlik Karfez

-W.

Bursa Valiliğinden
egsoz gazı uyarısı

Araçlarının egzoz gazı emisyon ölçümlerini zamanında 
yaptırmadığı tespit edilen motorlu araç sahiplerine 
539 YTL para cezasının uygulanacağı hatırlatıldı.

Bursa Valiliği, 
egzoz gazı emisyon 
ölçümü konusunda 
sürücülere uyarıda 
pulundu.
Valilik hükmüne 
aykırı olarak 
araçlarının egzoz 
gazı emisyon 
ölçümlerini 
zamanında yaptır
madığı tespit edilen 
motorlu araç 
sahiplerine 
539 YTL, 
yönetmelikte 
belirlenen standart
lara aykırı 
emisyona sebep 
olan motorlu taşıt 
sahiplerine ise 
bin 78 YTL idari 
para cezası uygu
landığı hatırlatıldı. 
Bursa Valiliğinden 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
"Çevre Kanununa 
istinaden çıkarılan 
yönetmelik 
yürürlüğe girmiştir. 
Hususi otomobillerin

ilk 3 yaş sonunda 
ve devamında her 
2 yılda bir, resmi 
otomobillerin ilk 
2 yaş sonunda ve 
devamında yılda 
öır; o'ı'ğer moıorıu 
taşıtların ilk bir 
yaş sonunda ve 
devamında yılda 
bir ve trafikte 
seyreden tüm 
motorlu taşıtların 
10 yaş sonunda

yılda bir kez egzoz 
gazı emisyon ölçüm
lerinin yaptırılması 
gerekmektedir.
Egzoz gazı emisyon 
ölçüm sonucu 
adı geçen yönet
melikte belirtilen 
sınır değerlere uygun 
çıkmayan taşıt 
işleteni, taşıtının 
gerekli bakımını 
ve egzoz emisyon 
ölçümünü bir

ay içerisinde yaptır
makla yükümlüdür. 
Ayrıca, araç 
sahipleri yukarıda 
belirtilen periyotlarda 
yaptırdığı egzoz 
gazı emisyon 
ölçümleri sonucunun 
uygun olduğunu 
belgeleyen geçerli 
egzoz gazı emisyon 
ölçüm pulunun 
yapıştırıldığı motorlu 
taşıt egzoz gazı 
emisyon ruhsatını 
taşıtında bulundur
mak zorundadır. 
Bursa ili sınırları 
dahilinde, 
il Çevre ve Orman 
Müdürlüğü ile il 
Emniyet 
Müdürlüğü ekiple 
rince koordineli 
olarak düzenlenen 
denetimler sonucun
da, yönetmeliğe 
uymayan sürücülere 
539 YTL ve bin 
78 YfL para cezası 
uygulanmaklardır" 
denildi.
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tSflTİUK ■ KİMLİK LİİM DAİRELERve IŞYER1ERİ
GAYRİMEHL DANIŞMANLIK ve DEĞERLEME HİZMETLERİ VERİLİR

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, 
Mühteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatı dubiex ve müstakil 
bajıçeli dublex daire seçenekleri 

’Mr 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 Okullan'na yakın, 4+1 dublex 

daire ve işyeri seçenekleri____________
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&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
<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
Y 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

KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

www.baytasinsaat.com 
Tel: 513 42 21 Fax:513 17 94

http://www.baytaslnsaat.tom
http://www.baytasinsaat.com
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Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ilk toplantısı dün yapıldı

Kalafat yeti M îtti oluyor
22 meclis üyesinin katıldığı Belediye Meclisi’nin dünkü oturumda, izalei 

şuyu ile satışa çıkarılan Kayıkhane Mevkii’ndeki Kalafat yerinin ihaleye gi 
rilerek, Belediye adına alınmasına karar verildi. Kalafat yerinin 500 bin 
YTL’ye alınabileceğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Turgut, yaklaşık 
5 dönümlük yerin anfi tiyatro yapımı için ideal bir yer olduğunu söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Eylül 
ayı ilk toplantısında 
boşalan komisyon
lara yeni üye 
seçimi yapılırken 
Izalei-şuyu ile 
satışa çıkarılan 
Kayıkhane 
Mevkiindeki 
Kalafat yerinin 
ihaleye girilerek 
belediye adına 
alınması 
kararı alındı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
22 meclis üyesinin 
katılımıyla toplanan 
Belediye Meclisi’ne 
verilen önergeler 
oy birliği ile 
gündeme alındı.
KOMİSYONLARA 
YENİ ÜYELER 
Meclis boş bulunan 
1 adet Encümen 
Üyeliğine AKP’den 
Selim Yavuz'u 
22 oyla seçerken 
bir oy boş çıktı. 
Açık oyla yapılan 
Bütçe Plan 
Komisyonu 
üyeliklerine 
AKP’den Murat 
Yavuz, Alpaslan 
İlgin, Aydın 
Bayraktar, Cemal 
Abaklı ile DP'den

Izalei-şuyu ile satışa çıkarılan Kayıkhane Mevkiindeki yaklaşık 5 dönümlük 
Kalafat yeri Belediye adına 500 bin YTL’ye satın alınarak, anfityatro yapılacak. 

Başkan Turgut tarafından meclise sunulan önerge oy brliği ile kabul edildi.
Ali Acar oy birliği 
ile seçilirken, 
İmar Komisyonu 
üyeliklerine ise 
AKP’den Refik 
Yılmaz, İmdat 
öztürk, Fevzi 
Ayyıldız, Vedat 
Büyükgölcügezli 
ile DP'den Zekai 
Karaduman oy 
birliği ile seçildiler.

Okuroğlu, İnci 
Bülbül, Alpaslan 
İlgin, Aykut Türe 
ve DP'den Halil 
Çevik oy birliği 
ile seçildiler.
KALAFAT
YERİ 
ANFİ TİYATRO 
OLACAK 
Ote yandan 
Kayıkhane'den

Çevre Sağlık ve 
Sosyal İşler 
Komisyonuna 
AKP’den Osman 
Sivas, Haşan İnce, 
Fevzi Ayyıldız, 
Selim Yavuz ile 
DP'den İzzet 
Yavuz, Milli Eğitim 
Kültür ve Spor 
Komisyonu’na 
ise AKP’den Ali

itibaren yapılması 
düşünülen yaya 
yolu için büyük 
engel taşıyan 
Kalafat yerinin 
izalei-şuyu 
ile satışa çıkarıldığını 
duyuran Başkan 
Mehmet Turgut, 
yaklaşık 5 dönümlük 
yerin Belediye 
tarafından yapımı 

düşünülen Anfi 
Tiyatro için ideal 
olduğunu belirterek, 
Belediye adına 
ihaleye girilerek 
alınmasının faydalı 
olacağını söyledi. 
Kalafat yerinin 
500 bin YTL'ye 
alınılabileceğini 
hatırlatan Başkan 
Turgut'un önerisi 
meclis tarafından 
oy birliği ile 
kabul edildi. 
Kaymakamlık 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı'nın Belediye 
Meclisine gönderdiği 
Bayanlar için 
takı tasarım 
kursları için maddi 
destek talebini meclis 
üyelerine anlatan 
Başkan Turgut, 
desteğin 15 bin 
YTL olduğunu 
söyledi.
öneri üyeler tarafın
dan oy birliği ile 
kabul edildi.
Meclise verilen 
İmarla ilgili 
önergelerin 
görüşülmesi 
için Belediye 
Meclisi 7 Eylül 
2007 Cuma günü 
saat 15.00 de 
yeniden 
toplanacak.
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Belediye asfalt çalışmalarına başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yaz dönemini geride 
bırakan Gemlik 
Belediyesi BUSKİ 
çalışmaları sona 
eren yollarda 
asfalt çalışmalarına 
başladı.
Odun depolarına 
giden yoldan 
başlatılan asfalt 
çalışmalarını 
yerinde denetleyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ilçe içinde yaklaşık 
7 kilometrelik 
bozuk zeminin 
asfalt ile 
kaplanacağını 
söyledi.
Odun depoları 
mevkiinde yapılacak 
Belediye Hizmet 
alanlarına kadar 
orta refüjlü iki yol 
yapacaklarını 
söyleyen Başkan 
Turgut, kış aylarında 
ulaşımı engelleyen 
bu yolda 2.5-kilome-

Şahinyurdu Köyü içme suyuna kavuştu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
KÖYDEŞ ve BELDES 
projesi kapsamında 
başlatılan 
çalışmalar 
meyvesini verdi. 
Şahinyurdu Köyü 
içme suyu köy 
meydanında 
düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. 
Açılışa AKP Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Tunçak ve Ali Kul, 
CHP Bursa Milletve 
kili Kemal Demirel, 
İl Genel Meclis 
Başkanı Nurettin 
Avcı, İlçe 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Daire 
Müdürleri, AKP İl 
Başkanı Cafer Yıldız, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin,

trelik sıcak asfalt 
kaplama çalışması 
yapılacağını bildirdi. 
Göçay İnşaat A.Ş 
tarafından yapılan 
asfalt çalışmaların
dan bilgiler veren 
Başkan Turgut,

Şahinyurdu Köyü içme suyu köy meydanında düzenlenen törenle hizmete açıldı 9

AKP’li il Genel Meclis 
Üyeleri, Belediye 
Meclis Üyeleri, 
AKP, MHP, CHP, SP 
ilçe Başkanları ve 
yönetim kurulu
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Zeytin Hali ile 
Ticaret Borsası 
bölgesindeki 
toprak yolların da 
sıcak asfalt ile 
kaplanacağını 
söyledi.
Jandarma karşısında 

üyeleri ile çok sayıda 
davetli katıldı.
Saygı duruşu ve 
istiklal Marşı’nın 
okunmasıyla 

bulunan Akmen 
Sitesi’ne giden 
yolunda 
asfaltlanacağını 
müjdeleyen Başkan 
Mehmet Turgut, 
"Burada yaşayan 
vatandaşlarımız 

başlayan törende 
ilk konuşmayı yapan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, AKP 
döneminde köylere 

uzun yıllardır ulaşım 
zorluğu çekiyorlardı. 
Siteye ulaşan 
yolu belediye 
imkanlarıyla açarak 
genişlettik, şimdi 
de asfalt yaparak 
onları bu sıkıntıdan 
kurtarmış olacağız" 
dedi.
Askerlik Şubesi 
ile İnayet sokak’tan 
denize kadar ulaşan 
bozuk yolunda 
asfalt kaplanarak 
ulaşımın rahatlaya
cağını söyleyen 
Başkan Turgut, 
Çukurbahçe ve 
Kafoğlu camiinden 
itibaren denize 
ulaşan yollarda da 
aynı çalışmanın 
yapılacağını söyledi. 
Atatürk İlköğretim 
Okulu yanı ile 
7 Evler Sokak 
bağlantılı bozuk 
yollarında onarılarak 
asfaltlanacağını 
söyleyen Başkan 
Turgut, 18 uygula

hizmetin geldiğini 
söyledi.
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel ise göçü 
önlemek için köylere 
gerekli hizmetin 
yapılması gerektiğini 
belirterek, görev
lerinin yapılmayanları 
göstermek değil, 
yapılanları takdir 
etmek olduğunu 
söyledi.
AKP Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Tuhçak'da yaptığı 
konuşmada, 
KÖYDEŞ projesi için 
2006 ve 2007 yılında 
toplam 4.5 katrilyon
luk pay ayrıldığını 
ve bu hizmetlerinde 
yerinde yönetimle 
birlikte kısa sürede 
köylerimize yan
sıdığını söyledi. 
KÖYDEŞ ve 
BELDES projesi ile 
ülke genelinde yolu 
ve suyu olmayan 
köy kalmayacağını 
vurgulayan Tunçak, 
2008 yılında da 
sulama suyuna 
ağırlık vereceklerini 
belirtti.
"Köylü milletin efen
disidir" sözünü 
hatırlatan İlçe 
Kaymakamı 
Mehmet Baygül'de 
köylerimize eşit 
şekilde yatırımların 
devam edeceğini 
söyledi. 

ması yapılacak 
yerlerdeki tüm 
yolların asfalt
lanacağını söyledi. 
1000'lik uygulama 
içinde yer alan yer
leşim bölgelerine 
hizmet götürmeye 
kararlı olduklarını 
belirten Başkan 
Turgut, çalışmalara 
itiraz eden Mimarlar 
Odası ile İnşaat 
Mühendisleri 
Odası'nın hizmet 
yapılmasını 
engellediklerini 
öne sürdü.
İmar Planı yapıl
mayan alanlarda 
kaçak yapılaşmanın 
süreceğini de 
belirten Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, "Biz hizmet 
yapmaya çalışırken 
bazı kesimler ise 
itirazlarını 
sürdürüyorlar, 
hizmet götürmek 
bizim işimiz" 
şeklinde konuştu.

Şahinyurdu Köyünde 
yapılan yol başta 
olmak üzere içme 
suyunda emeği 
geçenlere plaket 
verildi.
Plaketini 
Şahinyurdu Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi 
Başkanı Zeki 
Bostan'ın elinden 
alan AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
KÖYDEŞ ve 
BELDES projesi 
kapsamında ilçem
izde bulunan köy
lerinde yararlandığını 
belirterek, köylere 
yapılmayan 
hizmetleri yaptıklarını 
ve hizmetlerin 
devam edeceğini 
ifade etti.
İl Genel Meclis 
Başkanı Nurettin 
Avcı'da plaketini 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı Idris 
Kurt'tan aldı. 
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül'e 
plaketini veren 
Köy Muhtarı 
Hüseyin Meriç, 
içme suyu 
yapımında emeği 
geçen ve açılışa 
katılanlara 
teşekkür etti. 
Konuşmaların ve 
plaketlerin ardından 
Şahinyurdu 
Köyü içme Suyu 
protokol tarafından 
hizmete açıldı.
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Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Genel Yönetim Kurulu açıklama yaptı

“Ekmeğe zam kaçınılmaz” GüneBakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ekmek Sanayi 
İşverenler Sendikası 
Genel Yönetim 
Kurulu, ekmeğe 
zammın kaçınılmaz 
olduğunu bildirdi. 
Sendikadan yapılan 
açıklamada, halkın 
temel gıdası olan 
ekmeğin üretimi, 
pazarlanması, 
hijyen şartları, 
gramajı ve fiyatı 
üzerindeki kar
gaşanın devam ettiği 
savunularak, kalite ve 
hijyenik şartlarda 
olması gereken 
rekabetin, yerini, 
gramajı belli olmayan 
ve ucuz ekmek 
politikasına 
bıraktığı belirtildi. 
Açıklamada, "Ekmek 
gramajının serbest 
bırakılması ve gıda 
kodeksindeki tüketici 
ve üreticinin zararına 
uygulamalar değiş 
tirilmediği sürece 
sektördeki kargaşa

1. Uluslararası Karikatür Bienali' usta çizerleri "Mavi Altın; Su" konulu karikatür yarışmasında buluştu

Susuzluğu karikatürlerle anlattılar

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nce 
Türkiye'de ilk kez 
düzenlenen 
'1. Uluslararası 
Karikatür Bienali' 
usta çizerleri 
"Mavi Altın; Su" 
konulu karikatür 
yarışmasında 
buluşturdu. 
Yarışmada 
dereceye giren 
ve sergilenmeye 
değer bulunan 
eserler, 11 Eylül 2007 
Salı gününe kadar 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde 
izlenebilecek.
Bienal kapsamında 
gerçekleştirilen

KAYIP Gemlik Lisesinden aldığım diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. MERVE BOSTANCI

bitmeyecektir" 
denilerek, ucuz 
ekmek satmak için 
tüketici ve üreticinin 
mağdur edildiği 
ileri sürüldü. 
Ekmeğin mutlaka 
ambalaj içerisinde

"Mavi Altın; Su" 
konulu karikatür 
yarışması da 
karikatüristlerden 
büyük ilgi gördü. 
Dünyanın 48 
ülkesinden bini 
aşkın eserin katıldığı 
yarışmada İtalya'dan 
Bursa'ya gelen 
Agim Sulaj birinci, 
PolonyalI sanatçı 
Pawel Kuczynski 
ikinci, İran'dan 
yarışmaya 
katılan Kambiz 
Derambakhsh de 
üçüncü oldu. 
Dereceye giren ilk 
üç eserin yanı sıra 
yarışmada 
mansiyon alan 

satılması ve ekmek 
israfının Önlenmesi 
gerektiği belirtilen 
açıklamada, şu 
görüşlere yer verildi: 
"Ekmek üretiminde 
250 gram ve 1000 
gram standart

10 karikatür ve 
sergilenmeye değer 
bulunan 80 karikatür
den oluşan toplam 93 
eser, Tayyare Kültür 
Merkezi'nde Sami 
Güner ve Cemal 
Nadir Güler Sanat 
galerilerinde 
beğeniye sunuldu. 
11 Eylül Sah günü 

üretime geçilmelidir. 
Her yıl üretilen 
44 milyar ekmeğin 
4 milyarının çöpe 
gitmesinin sorumlusu 
gıda kodeksine 
dayalı yanlış 
uygulamalardır." 
Ruhsatsız, kaçak 
ve üretim izni 
olmayan iş yerlerinin 
belediyelerce 
kurallara uygun hale 
getirilmesi ya da 
kapatılması istenilen 
açıklamada, 
"Buğday rekol
tesindeki düşüş, 
kuraklık ve un 
sanayicilerinin 
buğday fiyatla
rındaki spekülatif 
bir şekilde yaptığı 
artışlar ile ekmek 
katkı maddelerine 
gelen zam, ekmek 
üreticilerini 
perişan etmiş 
ve ekmeğe zam 
kaçınılmaz 
olmuştur" denildi.

Anfi Tiyatro
OsmanlI Beyliği, Orhan Bey döneminde 

Bursa’yı kuşatıp aldığında, Gemlik te 
Osmanoğullarının egemenliğine girdi.

Sözün kısası, üstünde yaşadığımız bu 
topraklar, Türklerin olabilmesi için kanla 
sulandı.

İsa’dan önce ve sonra Anadolu toprak
larında yaşayanlar çok büyük medeniyetler 
kurdular.

Bugün bile yapan kazılarda çıkan eski 
eserlere baktığımızda şaşırıp kalıyoruz.

İstanbul da bulunan Anadolu Medeni 
yetler Müzesini, Arkeoloji Müzesi’ni gezdiği 
nizde, gördüğünüz eserler sizi büyüler..

Heykel, takı, kapkacak, mezar taşları, 
bina dış cepheleri birer harikadır.

Bugünkü teknoloji ile bile böylesi güzel 
eserler ortaya konmadığını unutmayın.

Anadolu’da kurulan kent devletler ve 
büyük devletlerin kentlerinde değişmez 
eserler arasında anfi tiyatrolar vardır.

O insanların, sanata ve kültüre verdiği 
değeri, biz bugün veremiyoruz.

M.Ö. 10 Yüzyılda Akalar tarafından yap
tırılan Aspendos Anfi Tiyatrosu, Bergama, 
Milas, Side, Efes Anfi Tiyatroları bugün bile 
dimdik ayaktalar.

40 bin kişinin tiyatro izlediği bir açık 
hava tiyatrosu var mı ülkemizde?

Yok. Ama M.Ö. 40 bin kişi tiyatro izleye
biliyordu.

Son yıllarda ilçemize bir açık hava ti 
yatrosu (Anfi Tiyatro) kazandırılması için 
bir çok yazı yazdım.

Son olarak Petek Dinçöz konserinden 
sonra yazdığımda bir yazıda konuya değin
miştim.

Dün, toplanan Belediye Meclisi’nde, Ma 
nastır sahiline giderken kayık ve motor 
çekeğiçin bulunduğu arazinin mirasçıları 
araşındaki anlaşmazlık nedeniyle satışa 
çıkarıldığı, Belediye Başkâm’nın bu arazide 
Anfi Tiyatro yapımı için satın alınması 
görüşü meclisçe de kabul edilmiş.

Haber içime su serpti.
Bu konuda, 1985 yıllarında şimdiki 

Adliye lojmanlarının yapıldığı alana Anfi Ti 
yatro yapılmasını zamanın Belediye 
Başkanından çok istemiştim.

Ama onlar o arsayı yüzde 50 ile müte 
ahide verip, belediye ye kalan daireleri de 
Adliye personeline lojman olarak sattılar.

Geriye ne kaldı.
Bir hiç..
Hakkı Çakır, önerimizi dikkate alıp o 

güzel araziye anfi tiyatro yapsaydı şimdi bu 
konu konuşulmazdı.

Öneri güzel.
Bu topraklarda • çok önce yaşayanların 

yaptıklarının küçüğünün bile olsa yapılması 
kültüre, geleceğe, çocuklarımıza bir hizmet
tir. Destekliyoruz.

Tayyare Kültür 
Merkezi'nde yapıla
cak ödül törenine 
kadar görülebilecek 
olan karikatürlerin, 
ilerleyen günlerde 
Bursa'nın farklı 
mekanlarına ve 
Türkiye'nin diğer 
illerine de taşınması 
planlanıyor.

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Aibaraohı isimleı lift toel listesinde
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Çankaya Köşkü'ne 
davet edileceklerin 
listesini yeniden 
düzenletti. Böylece 
10. Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in ambargo 
koyduğu pek çok 
isme Çankaya'nın 
kapıları açılmış ola
cak. Sezer dönemin 
de Çankaya'ya davet 
edilmeyen Orhan 
Pamuk, Sezen Aksu, 
İbrahim Tathses gibi 
isimler protokol liste
sine konuluyor.
Listeyi 9. Cumhurbaş 
kanı Süleyman Demi 
rel dönemindeki gibi 
genişletmek isteyen 
Gül, her görüş ve 
kesimden sanatçı, 
yazar ve sivil toplum 
örgütü temsilcilerine 
protokolde yer 
vermek istiyor.
Ermeni soykırımı 
söylemleri nedeniyle 
Orhan Pamuk listeye 
alınmamış, Nobel 
kazandığında da 
Sezer tarafından 
kutlamamıştı.
Sezer, protokollerde 
eşi türbanlı siyasilere 
eşsiz davetiye gön
dermiş, Cumhuriyet 
Bayramı ve yeni yıl

Cumhurbaşkanı da dokunulmaz olacak!
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir 
Mir Mehmet Fırat, 
Anayasa değişik
liğine ilişkin partide 
oluşturulan korniş 
yonun ön çalışmasını 
tamamladığını bildir
di. Fırat, önümüzdeki 
hafta Bilim Kurulu ve 
partideki heyetin 
katılımıyla ikinci tur 
görüşmelerin yapıla
cağını kaydetti. 
AKP'nin hazırladığı 
yeni sivil Anayasa 
taslağında Cumhur 
başkam'na 
dokunulmazlık zırhı 
getirilmesi kesinleşti. 
1924 Anayasası'nda 
olduğu gibi 
Cumhurbaşkanı da 
milletvekili dokunul
mazlığına sahip ola
cak Taslakta, mil- 
letvekili dokunulmaz 
hğıha sınırlama 
getirilirken, milletve
| ' İlil .......................-

TM A ^“SUYUNU BOŞA HARCAMA”
HKtarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
a^g^y^ına su tüketiminin önlenmesi içinjsiz^de katılın

resepsiyonlarına 
çağrılan isimleri de 
değiştirmişti. Sezer, 
Demirel'in 2 bin 500 
kişilik protokol lis
tesini yaklaşık bin 
kişiye indirmiş, TV 
ekranlarının ünlü 
isimleri yerine opera, 
bale, tiyatro sanatçı 
larıyla ressam, yazar 
ve orkestra şeflerine 
davetiye göndermişti. 
AKP İzmir Milletvekili 
ve Cumhurbaşkanı 
Gül'ün halasının oğlu 
ve eniştesi Prof. Dr. 
Mehmet Tekelioğlu, 
Gül'ün protokolde 
izleyeceği tutumu 
şöyle anlattı: 
“Abdullah Bey'in 
çevresinde sadece 
bürokratlar olmaya
cak. Kendi ekibiyle 

kili seçilmeye engel 
suçlar dokunulmazlık 
kapsamı dışında tutu
lacak. Kamu görevlile 
rinin yargılanmasının 
önü de yeni Anayasa 
ile birlikte açılacak. 
AKP'de hukukçular
dan oluşan korniş 
yon, Anayasa'ya 
üniversitelerdeki tür
ban sorununu çözen 
bir madde eklenmesi 
konusunda görüş bir
liğine vardı. Zorunlu 
din dersinin kaldırıl
masına sıcak bak
mayan AKP, yeni 
Anayasa'ya 'İsteyen 
zorunlu din dersin
den muaf tutulabile
cek' hükmünü 
getiriyor.
AKP'de yeni sivil 
Anayasa taslağı 
üzerinde çalışmak 
üzere oluşturulan 11 
kişilik komisyonun 
çalışmalarını 

protokol listesini ele 
alarak, tarafsız ve 
tüm toplumu kucak
ladığı mesajı veren 
bir liste hazırlayacak. 
Şahsi düşünceleriyle 
değil, oturduğu 
makamın gerektirdiği 
biçimde davranacak. 
Yani kendisi pop 
müzik değil, Türk 
musikisi sever ama 
Çankaya Köşkü 'ne 
Sezen Aksu'yu da 
çağıracak. Neşet 
Ertaş'ı da Orhan 
Hakalmaz'ı da Pekinel 
kardeşleri de çağıra
cak. Yazarlar arasın
da düşüncesi nede 
nîyle ayrım yapmaya
cak. Köşk, kimilerine 
açık, kimilerine kapalı 
olmayacak. Toplum 
da yeri olan herkes 

tamamladı. AKP 
Genel Başkan Yardım 
cısı Dengir Mir Meh 
met Fırat başkan
lığındaki komisyon 
önümüzdeki günlerde 
Bilkent Üniversitesi 
öğretim üyesi Ergun 
Özbudun başkan
lığındaki akademis 
yenlerle biraraya ge 
lerek, taslağı yeniden 
değerlendirmeye ala
cak. 139 maddelik 
Anayasa taslağı, 
Ekim-Kasım ve Aralık 
aylarında siyasi par
tiler ve sivil toplum 
kuruluşlarının 
görüşüne sunulacak. 
Aynı Zamanda AKP 
sitesinde de yayınla
narak tartışmaya 
açılacak taslağın, 
yeni yılın ilk gün
lerinde hükümet tek
lifi olarak Meclis'e su 
nulması bekleniyor. 
139 maddelik sivil

Köşk'te kendine 
bir yer bulacak." 
Gül'ün 5 Eylül'deki 
resepsiyona DTP'yi 
de çağırdığına dikkat 
çeken Tekelioğlu, 
“Köşk, bundan 
sonra herkese 
açık bir kamusal 
merkez olacak. 
Orhan Pamuk, Nobel 
aldığında onu ilk 
kutlayanlardan biri 
Sayın Gül olmuştu" 
diye konuştu.
Gül'ün 5 Eylül'de 
gündüz saatlerinde 
vereceği resepsi 
yonun batılı ülkelerde 
uygulanan "çalışma 
resepsiyonu" 
niteliğinde olduğunu 
söyleyen Mehmet 
Tekelioğlu, 
“Güvenoylaması 
öncesinde yapılacak 
bu resepsiyonda 
vekillere bir teşekkür 
konuşması yapacak. 
DTP dahil tüm 
vekiller davetli" dedi. 
Tekelioğlu, “Tüm 
resepsiyonlarda 
eşsiz davetiye mi ‘ 
gönderilecek" 
sorusuna, 
“Sanmıyorum. 
Eşli davetiye 
gönderilecek 

program da olur" 
yanıtını verdi.

Anayasa taslağında 
vatandaşlık tanımı 
yeniden yapılıyor. 
Vatandaşlık 1924

. Anayasası'nda 
olduğu gibi 'Türkiye 
Cumhuriyeti Devle 
tine vatandaşlık 
bağıyla bağlı olan 
herkes din, ırk ayrımı 
gözetmeksizin 
Türk'tür* şeklinde 
tanımlanacak. AKP, 
akademisyenlerin 
hazırladığı taslak 
metinde yer alan 
vatandaşlık tanımını 
değiştirmeden yeni 
Anayasa çalışmasına 
dahil etti.
Hazırlanan 
taslakta milletvekili

• dokunulmazlığının 
sınırlandırılması 
ve Cumhurbaş 
kam'nın da milletvek
ili dokunulmazlığına 
sahip olması 
kesinleşti.

Çankaya resepsiyonuna
CHP’den protesto

Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
seçilmesi nedeniyle, 
5 Eylül Çarşamba 
günü Çankaya 
Köşkü'nde vereceği 
resepsiyona CHP 
katılmayacak.
CHP'nin Gül'ün 
seçilmesi sırasında 
gösterdiği protesto
sunu Çankaya 
Resepsiyonunda da 
sürdürecek.
Resepsiyona AKP 
ve DTP katılırken, 
MHP'liler davete 
katılıp katılmama 
konusunu değer
lendireceklerini 
belirttiler.
DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer ise, Cum 
hurbaşkanı Gül'ün 
vereceği resepsi 
yona yoğun progra 
mı nedeniyle katıl
mayacağını, “Dave 
tiye henüz gelmedi, 
ancak gelse bile o 
gün Ankara dışında 
olacağım. Olmasam 
bile çok yoğun bir 
programım var. 
Ancak, milletvekili 
arkadaşlarım kendi 
karar verecekler” 
sözleriyle dile getirdi 
5 Eylül Çarşamba 
günü Çankaya 
Köşkü'nde verilecek 
resepsiyon sabah 
saatlerinde yapıla
cak. TBMM Başkanı, 
Başbakan, Bakanlar, 
milletvekilleri, asker-

TBMM’de kayıp 
286 kitap aranıyor

Türkiye'nin en 
büyük 
kütüphanelerinden 
birine sahip olan 
TBMM, kayıp 
kitap avına çıkıyor.. 
Meclis kütüphanesi, 
Son 20 yılda, 
kütüphane dışına 
kaç kitap verildiğini 
tespit edecek, 
ardından bu 

ler, yabancı misyon, 
üst düzey bürokrat
lar, gazeteciler ve 
sivil toplum örgüt
lerinin davet edile
ceği resepsiyon da 
vetiyeleri eşsiz 
gönderilecek.
CHP 
KATILMAYACAK 
CHP, Gül'ün verece 
ği resepsiyona katıl
mama kararı aldı. 
CHP Grup Başkan 
vekili Kemal Anadol, 
“Ben katılmayaca 
ğım” derken, CHP 
Ankara Milletvekili 
Yılmaz Ateş, “Katıl 
mayacağız. CHP'li 
milletvekili arkadaş 
larımın da katılaca 
ğını zannetmiyorum. 
Biz tavnmızı baştan 
koyduk" dedi. 
DSP'LİLER 
DÜŞÜNECEKLER 
DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer, Cumhur 
başkanı Gül'ün vere
ceği resepsiyona 
yoğun programı 
nedeniyle katılmaya
cağını, “Davetiye 
henüz gelmedi, . 
ancak gelse bile o 
gun Ankara 
dışında olacağım. 
Olmasam bile çok 
yoğun bir progra 
mim var. Ancak, mil
letvekili arkadaş 
larım kendi karar 
verecekler” 
sözleriyle 
dile getirdi.

kitapların kaçının 
yuvaya döndüğünü 
saptayacak.
İki yıl önce yapılan 
bir incelemede, 
1987 ile 2005 
yılları arasında 
milletvekillerine 
verdiği 218 bin 38 
adet kitaptan 
286'sını geri alın
madığı saptanmıştı..
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Muhalefetten güven oyu yok
60 Hükümet programı ile ilgili görüş bildiren MHP, CHP ve DSP, yarın TBMM'de 
yapılacak güven oylamasında AKP Hükümetine 'red oyu' vereceklerini açıkladı.
Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığın
da kurulan 60.
Hükümetin programı 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nde 
dün görüşülmeye 
başlandı.
Bahçeli: "Türkiye 
Cumhuriyeti Tektir, 
Ülkesi ve Milleti 
Birdir"
Hükümet programı 
üzerinde ilk konuş
mayı yapan Milliyetçi 
Hareket Partisi Genel 
Başkanı Devlet 
Bahçeli, Türkiye'nin 
önündeki birinci 
sorunun, kanlı terör 
ve etnik bölücülük 
olduğunu söyledi.
"Türkiye Cumhuriyeti 
tektir, ülkesi ve milleti 
birdir" diyen Bahçeli, 
yeni kimlik arayışları 
nın abesle iştigal 
olduğunu kaydetti.
Bahçeli, "Türkiye'nin 
kırmızı çizgileri için, 
demokrasi ve 
modernleşme adı 
altında Cumhuriyetin

temel ilkeleri ve 
devletin kuruluş 
esaslarıyla oynan
maya kalkışılması 
halinde en demok 
ratik zeminde sonuna 
kadar direneceğimizi 
herkes çok iyi 
bilmelidir." dedi.
Türk: "Hükümet 
Ülkeyi Kalkışa 
Geçirmek
Yerine, Yerinde 
Saydırmaya Aday" 
Demokratik Toplum 

Partisi Grup Başkanı 
Ahmet Türk de 
"Türkiye'nin bütün
lüğünü tartışmaya 
açmadan, üniter 
devlet yapısı içinde, 
birlik, beraberlik ve 
kardeşliği esas alan 
bir anlayışla çözüm 
arıyoruz" diye 
konuştu.
Türk, AKP Hüküme 
ti'nin programda 
iddia ettiği gibi ülkeyi 
kalkı şa geçirmek 

yerine, yerinde 
saydırmaya aday 
olduğunu da iddia 
etti.
Kılıçdaroğlu: 
"Geçmişe Yapılanlara 
Övgüden Yapılacaklar 
Unutulmuş" 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkan 
vekili Kemal Kılıçdar 
oğlu da ekonominin 
kötü yönetildiğini, 
kayıtdışı ile mücadele 
edilemediğini, cari 
açığın arttığını öne 
sürdü.
Kılıçdaroğlu, 
"Başbakan'ın açık
ladığı hükümet pro
gramından çok seçim 
bildirgesi oldu. Biz 
öyle algıladık ve daha 
önemlisi, bu program
da geçmişte yapılan
lara aşırı övgüden 
gelecekte yapılanların 
büyük ölçüde unutul
duğunu da gördük. " 
dedi.
GÜVEN OYU YOK 
60 Hükümet programı 
ile ilgili görüş bildiren 

MHP, CHP ve DSP, 
çarşamba günü 
TBMM'de yapılacak 
güven oylamasında 
AKP Hükümetine 'red 
oyu' vereceklerini 
açıkladı.
60 Hükümet programı 
ile ilgili görüş bildiren 
MHP, CHP ve DSP, 
çarşamba günü 
TBMM'de yapılacak 
güven oylamasında 
AKP Hükümetine 'red 
oyu' vereceklerini 
açıkladı.
DSP Genel Başkam 
Zeki Sezer, 60. 
hükümetin programı 
nın, "yapılacak işler
den çok, icraatı anla
tan bir metne benze 
diğini, geleceğe dö 
nük hedefler koyma 
dığını" savunarak, 
DSP'li milletvekil
lerinin ret oyu vere
ceğini bildirdi.
MHP, Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli ise 
TBMM Genel 
Kurulu'nda 60. 
Hükümet Programı 

hakkında ilgili görüş
lerini açıkladı. AKP 
iktidarının eski ve 
yeni dönemdeki prog 
ramları hakkında 
eleştirilerini ifade 
eden MHP lideri 
konuşmasının sonun
da 60. hükümetin 
güven oylamasında 
kullanacakları oyun 
rengini açıkladı. 
Bahçeli, çarşamba 
günü TBMM'deki 
güven oylamasında . 
60. AKP 
Hükümeti'ne MHP 
Grubu olarak 
red oyu 
vereceklerini söyledi. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi adına 60. 
Hükümet programı 
hakkında görüş 
bildiren CHP Grup 
Başkanvekili ve 
İstanbul 2. Bölge 
Milletvekili Kemal 
Kılıçdaroğlu da, 
"CHP'nin güven 
oylamasında 
oyu 'red' olacaktır" 
dedi..
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“Alaycı baktın” 
diye darp ettiler

Eski ortağı olan kardeşini vurdu

Bursa'da, ailesiyle 
birlikte evine giden 
kişi kendisini 
'Alaycı baktın' 
diyerek darp eden 
2 kişiyi bıçakladı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım İlçesi 
Zümrütevler 
Mahallesi Çiçek 
Caddesi üzerinde 
meydana gelen 

Yaralanınca polise sığındı

olayda ailesiyle 
evine giden 
Yaşar U. (32)'nun 
önüne 2 kişi çıktı. 
İsimlerinin Ferdi A. 
(24) ve Cevdet I. (26) 
olduğu öğrenilen 2 
kişi çocuklarıyla 
birlikte evine giden 
Yaşar U.'yu 
'Neden alaycı 
baktın* diyerek darp 
etmeye başladı.

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
eski iş ortağı olan 
kardeşini tabancayla 
vuran kişi kaçtı. 
Zanlının aranmasına 
devam edilirken, 
yaralanan Emir 
C.'nin (41) sağlık

Küfürleşme kanlı bitti
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde 'küfürleşme' 
meselesinden çıkan 
kavga kanlı bitti.
Sırabademler 
Mahallesi 14 Eylül 

durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre; olay, Duaçınarı 
Mahallesi Yeşilova 
Caddesi'nde 
meydana geldi. 
Emir C., eski iş

Caddesi'nde 
meydana gelen 
olayda, Mehmet U. 
(18), Hüseyin Ç. (24) 
ve Metin Ç. (19) 
arasında 

ortağı olan ağebeyi 
Hakkı C. (51) ile 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kavgaya 
dönmesiyle birlikte 
Hakkı C., tabancayla 
kardeşini vurdu. 
Sağ bacağından 
yaralanan Emir C.,

'küfürleşme' 
nedeniyle tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
kısa sürede 

kavgaya dönmesiyle 
birlikte Hüseyin Ç.,

Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Olayın ardından 
kaçan zanlı 
Hakkı C.'nin 
yakalanması için 
geniş çaplı soruştur
ma başlatıldı.

eline aldığı bıçakla 
Mehmet U.'yu 
bıçakladı. Yaralı, 
Karacabey İlçe 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Bursa'da, 
bıçaklanan bir kişi 
polis merkezine 
gelerek polislerden 
yardım istedi. 
112 acil servis 
ambulansı 
tarafından hastaneye 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Levent

D. (35) merkez 
Yıldırım ilçesi
Yavuz Selim 
Mahallesi Hedef 
Sokak'ta Cengiz I. 
(18) tarafmdan 
bıçaklandı. Kanlar 
içerisinde kalan 
Levent D., olay 
yerinin hemen 
arkasında bulunan 
Yavuz SElim Polis 
Merkezi'ne giderek 
yardım istedi.

Ege ve Akdeniz’de deprem
Ege ve Akdeniz'de 
hafif şiddetli 
4 ayrı deprem 
meydana geldi. 
Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü Ulusal 
Deprem İzleme Merke 
zi'nden alınan bilgiye 

göre, dün gece saat 
23.24'te merkez 
üssü Candarh Körfezi 
(Ege Denizi) olan 
3.3 büyüklüğünde 
deprem meydana 
geldi. Ardından bu 
dün sabah saat 
09.27'de merkez üssü 
Fethiye Körfezi

(Akdeniz) olan 3.2, 
saat 10.37 ve 11.03'de 
Oniki Adalar'da 
(Akdeniz) 3.5 ve 3.3 
büyüklüklerinde hafif 
şiddetli depremler 
kaydedildi. Yine dün 
sabah saat 08.11'de 
merkez üssü Armut 
lu-İliç (Erzincan) olan 

3.6, saat 10.09'da ise 
merkez üssü 
Bala (Ankara) olan 
2.8 büyüklüğünde 
hafif şiddetli 
depremlerin meydana 
geldiği, depremlerin 
herhangi bir kayba 
yol açmadığı 
bildirildi.
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Freni boşalan saman yüklü 
kamyon benzin istasyonuna girdi
Bursa'nın Kestel 
llçesi'nde frenleri 
patlayan saman 
yüklü kamyon, 
benzin istasyonuna 
girdi. Şans eseri 
işyerine ve akaryakıt 
tankerine zarar v 
ermeyen kamyon, 
bariyerleri aşarak, 
şarampole uçtu. 
Alınan bilgiye göre, 
öğle saatlerinde 
Turanköy'de 
meydana gelen 
kazada, Aksaray' 

dan Karacabey'e 
saman götüren 
ibadi Tibet yöneti
mindeki 33 RU 463 
plakalı kamyonun 
freni patladı. 
Duramayan 
kamyon benzinliğe 
girdi. Pompalara

ve tankerlere 
çarpmayan 
kamyon benzinliğin 
bitimindeki 
duvarı aşararak 3 
metreden aşağıya 
uçtu. Kamyonu 
görüp kaçan pom- 
pacıların ise ayağı 
burkuldu.
Kazadan yara

almadan kurtulan 
sürücü İbadi .
Tibet ise, ''Ben 
mahvoldum.
Ekmek teknek gitti" 
diyerek gözyaşı 
döktü. Kamyondan 
kaçarken hafif 
yaralanan pom- 
pacılara ise 112 
ekibi müdahale etti.

Trafik canavarı 5 can daha aldı
Kayseri, Şanlıurfa ve 
Adana’da meydana 
gelen trafik kazaların
da, 5 kişi öldü, 10 kişi 
yaralandı.
Kayseri-Adana 
Karayolunun 45'nci 
kilometresinde bir 
otomobil kamyonla 
çarpıştı. Kazada 
Turgut Atadiyen ve 
Hikmet Onbaşı haya

tını kaybetti. Şanlı 
urfa - Akçakale Kara 
yolu'nun 32'nci kilo
metresinde de sula
ma kanalına düşen 
otomobil yaklaşık 
200 metre sürüklendi. 
Otomobilde bulunan 
Adile Ayhan'ın 
cesedi Harran ilçesi 
yakınlarındaki 
sulama kanalında

bulundu.
Kazada, yaralanan 
bir kişi de kendi 
imkanıyla kanaletten 
kurtuldu. Adana'da 
iki ayrı yerde mey
dana gelen trafik 
kazasında da Zilan 
Oral ile Ayhan Işık 
hayatını kaybetti. 
Kazalarda 9 kişi de 
yaralandı.
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Ağustos ayı 
ihracatı 

8,6 milyar 
dolara ulaştı

J

Türkiye'nin 
Ağustos ayı ihracatı, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
23,43 artarak 8 
milyar 600 milyon 
dolara ulaştı 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 
2007 Ağustos ayı 
ihracat rakamlarını, 
Marmara Adası 
Saraylar Beldesi 
Ocaklar Mevkiinde 
düzenlenen basın 
toplantısıyla 
açıkladı

Verilere göre 
Ocak-Ağustos 
dönemini kapsayan 
8 ayda ihracat, 
geçen yılın aynı 1 
dönemine göre 
yüzde 24,44 
artışla 66 milyar 
832 milyon dolar 
oldu.2007 Ağustos 
ayı itibarıyla 
son bir yıllık 
ihracat da yüzde 
22,66 oranında 
artarak 98 milyar 
900 milyon doları 
buldu.

Bursa Makine Mühendisleri 
2z Odası’ndan aldığım Forklift İş 

Makinası Sertifikası belgemi 
Ş kaybettim. Hükümsüzdür 
* Aykut DURU

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

'Gemlik Körfez’ internette
RtW.flemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Karffez Sayfa 9

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

SATILIK
Dörtyol'da Yalova 

Yoluna cepheli 2 katlı 
eski ev 91 m2 5 kat 
imarlı yer satılıktır.

Tel: (0.532) 482 45 60

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.
lEKimıaınMit

İsteyen müşterilerimizin . 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir

BERKAYET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

RtW.flemlikkorfezgazetesi.com
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Sn ;■ masaya vatın lı w Denizi kirleten genime tea geliyor
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Küresel ısınmaya 
bağlı kuraklık 
tehlikesiyle karşı 
karşıya olan Türkiye, 
bu alanda önemli 
bir sempozyuma 
ev sahipliği yapmaya 
hazırlanıyor.
Devlet Su İşleri 
(DSİ) Genel 
Müdürlüğünün 
önderliğinde ve 
Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma 
Kurumunun 
(TÜBİTAK) katkıları 
ile gerçekleştirilecek 
III. Ulusal Su 
Mühendisliği 
sempozyumu, 
10-14 Eylül 2007 
tarihlerinde İzmir'in 
Gümüldür ilçesinde 
yapılacak.
Uluslararası birçok 
konuğun da konuş
macı olarak katıla
cağı sempozyumda

kamu kuruluşları, 
yerel yönetimler, 
özel sektör, gönüllü 
kuruluşlarca hazır
lanacak bildiriler ele 
alınacak.
Havaların mevsim 
normallerin üzerinde 
ısınması ve-su 
kaynakların azaldığı

bir döneme denk 
gelen bir süreçte 
gerçekleştirilecek 
sempozyumda, 
Türkiye'nin 
içinde bulunduğu 
su sıkıntısı ve 
bunun yol açtığı 
sorunların da ele 
alınması bekleniyor

Emniyetten öğrenciler için bir dizi önlemıı v

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Sağlığı Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından oluşturu
lan Deniz Birimi, 
deniz kirliliğini 
önlemek amacıyla 
denetim yapıyor.
Antalya 
Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Sağlığı Şube 
Müdürlüğü, 
deniz mücavir alan 
sınırları içerisinde 
kalan sahillerde 
deniz araçlarından

kaynaklanan deniz 
kirliliğinin önlenmesi 
amacıyla çalış
malarını sürdürüyor. 
Deniz kirliliği 
kontrolü için Mavi 
Akdeniz isimli 
tekne ile yapılan 
çalışmalarda 
Göynük Çayı ve 
Beşgöz Deresi arası 
denetleniyor. 
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Sağlığı Şubesi 
yetkilileri, geçen 
günlerde Serbest 
Bölge rıhtımında

bağlı Kuzey Kore 
Bayraklı 1340 
gross tonajlı M/V 
Johaynna isimli 
geminin deniz 
kirliliğine neden 
olduğunu, Johaynna 
isimli gemiye 
yasa gereği
11 bin 511 YTL 
para cezası 
uygulandığını 
belirtti. Yetkililer, 
deniz kirliliğiyle 
ilgili şikayetlerin 
anında değer
lendirildiğini 
ifade etti.

fcaıtpy* 
ûnülvıt 
EsrfS» 
Oîs«0 
Ceneg’mr

pjpAa

takamı

ü0P<ı 
Salatalar 
j^Tal 
iftırcO 
DemeğiBaş 
[ad fırt 
j-irgaaü

Tarım işçisi çocuklara ‘Telafi’ eğitimi

Emniyet Genel 
Müdürlüğü, yeni 
eğitim-öğretim yılı 
yaklaşırken okulların 
ve öğrencilerin gü 
venliğine ilişkin yo 
ğun önlemler alıyor. 
Önlemler 
çerçevesinde, 
narkotik polisinden 
terörle mücadele 
ekiplerine, trafik 
polislerinden, asayiş 
ekiplerine kadar bir 
çok polis birimi 
okulların güvenliği 
için çalışacak. 
Polis, eldeki imkan
lar dahilinde, 
okul giriş ve 
çıkışlarını denetim 
altına alacak.
Okulların giriş ve 
çıkış saatlerinde 
sivil ya da resmi 
ekipler görev 
yapacak.
Önlem planı 
çerçevesinde, 
okulların çevresinde 
toplanan kişilerin 
kimlik kontrolleri 
yapılacak.
Okul ile ilişiği

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) ve Uluslara 
rası Çalışma Örgütü 
(ILO) işbirliğiyle 
Adana'da gerçek
leştirilen proje kap
samında, çadır çadır 
gezilerek okula 
kazandırılan çocuk
lar, "telafi eğitimi" 
için ders başı 
vaotılar.
ILÖ/IPEC (Çocuk 
İşçiliğinin Sona 
Erdirilmesi Uluslar 
arası Programı) kap
samında, 1 Ocak 
2005 tarihinde "Pa 
muk kadar beyaz bir 
gelecek için" sloga 
nıyla, pilot uygulama 
olarak başlatılan, 2 
yıl süreli ve 352 bin 
400 Avro bütçeli 
proje, Karataş İlçe 
Halk Eğitim Merke 
zi'nce sürdürülüyor. 
2 yılda 571'i kız, 
730'u erkek toplam

üenigide 
stoettı 
IrjiularDe

İsa'da baş 
rçetiNuı 
adaldia 
■ünün 
bnCunhu 
dğsoru 
ı0IHıra 
jegöre.Ortı 
sHünyet 
İYnzSuI1301 tarım işçisi 

çocuğunun okulla 
buluşturulduğu 
"Gezici ve geçici 
tarım işlerindeki en 
kötü biçimdeki çocuk 
işçiliğinin eğitim 
yoluyla sona erdiril 
mesi projesi" kapsa 
mında, Yemişli köyün 
de kurulan sosyal 
destek merkezinde 
ders zilinin çalması 
öğrencileri heyecan
landırdı.
Öğrenciler, proje 
görevlileri nezare

tinde, okullar açıl
madan eksik bilgileri
ni telafi ederken, 
önceki bilgilerini de 
pekiştirme fırsatı 
buluyorlar.
Yeni eğitim-öğretim 
yılının heyecanını 
kentli yaşıtlarından 
önce yaşayan çocuk
lar, aileleri tarafından 
yine tarlada 
çalıştırdıklarını 
ancak, eğitimlerine 
de devam etmelerinin 
sağlandığını 
söylediler.

DUYURU

SATILIK VİLLA

da sıkı şekilde 
denetlenecek. 
Eksikliği görülen 
araçlara cezai işlem 
uygulanacak.

ELEMAN ARANIYOR

olmayan kişilerin 
okul çevrelerini 
mesken tutmaları 
önlenecek.
Narkotik timleri, okul 
çevrelerine yuvalan
maya çalışan uyuş
turucu tacirlerini 
yakın takibe alacak. 
Terörle Mücadele 
ekipleri de okullar ile 
ilgili alınacak önlem 
paketinin bir unsuru 
olacak.
Terörle mücadele 
polisleri, yasadışı 
örgütlerin okullarda 
ve çevresinde 
faaliyet göstermeleri
ni engelleyecek. 
Okul servis araçları

GEMLİK 
TİCARET BORSASI'NA 

AİT GÜRLE İS MERKEZİ

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

KAT: 3 
106-107 VE 113 NOLU 
BÜROLAR KİRALIKTIR

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

TEL: 513 46 00
513 43 73

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Orhangazi’de 
düzenlenen kan 
kampanyasında 100 
ünite kan toplandı. 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası ve Ordulular 
Derneği’nin, Kızılay 
ile işbirliği içerisinde 
periyodik aralıklarla 
düzenlediği kan
bağışı kampanyası 

I üyeler ve vatan
daşların da katılım
larıyla yapıldı. Esnaf 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Yahya 
Safran ve Ordulular 
Derneği Başkanı 
Kemal Yurdabayrak; 
Orhangazili vatan
daşların ve üyelerin 

------- kan bağışına göster- 
ı I dikleri ilgiden dolayı 

MI teşekkür ettiler.
I Ordulular Dernek

12 yaşındaki kızın şüpheli ölümü
Bursa'da baş ağrısı 
şikayeti bulunan 12 
yaşındaki kız çocuğu 
nun ölümünü şüpheli 
bulan Cumhuriyet 
Savcılığı soruşturma 
başlattı. Alınan bil
giye göre, Orhangazi 
ilçesi Hürriyet Mahal 
leşi Yavuz Sultan

Lokalinde gerçek
leşen kan bağışında 
görevli olan uzman
lar kan vermenin 
faydalarını şöyle 
açıkladı; ‘Kemik 
iliğinin yağlanmasını 
önleyip, kan yapımı 
canlı tutulur. Verilen 
kanın yerine, anında 
vücuttan genç 
hücreler dolaşımına 
katıldığı için, bağışçı 
daha dinç ve canlı

Selim Camii karşısın
da ikamet eden Mu 
rat Çakır'ın 12 yaşın
daki kızı H.Ç, baş 
ağrısı sebebiyle yak
laşık bir ay önce has
taneye götürüldü. 
Burada ilaç tedavisi 
uygulanan küçük kız, 
daha sonra evine

seferberliği Kaynak yaparken yandı

olur. Kandaki yüksek 
yağ oranı düşer. Kan 
bağışı kalp krizi ihti
malini yüzde 90 
azaltır. Kan bağışla 
yan kişide baş ağrısı, 
stres, yüksek tansi 
yon, yorgunluk gibi 
rahatsızlıkların gide 
rilmesinde çok 
büyük katkısı olur. 
Bağışınız çok 
insancıl ve onurlu 
bir davranıştır’ 

gönderildi. Herhangi 
bir rahatsızlığı 
olmadığı belirtilen 
H.Ç, birkaç gün önce 
yeniden baş ağrısı 
çekmeye başladı. 
Küçük kız, önceki 
sabah saatlerinde 
evinde fenalaşarak 
hayatını kaybetti.

Bursa'da kaynak 
yaparken çıkan 
kıvılcımların 
üzerlerine düşmesi 
sonucu yanarak 
ağır yaralanan 
yaşlı adam, 
tedavi gördüğü 
hastanede hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, 9 gün önce 
merkez Osmangazi 
ilçesi Hamzabey 
Mahallesindeki 
evinde kaynak

yapan 79 yaşındaki 
Süleyman Kanlıdere,

Otomobiliyle zeytinliğe uçtu
Bursa'nın İznik 
ilçesinde meydana 
gelen trafik 
kazasında 1 kişi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, önceki 
gece saat 04.00 
sıralarında 
Iznik-Yenişehir 
karayolunda 
meydana gelen 
kazada Tamer I. 
(34) idaresindeki 
16 AR 306 plakalı 
otomobil,

makineden çıkan 
kıvılcımların 
elbisesine düşmesi 
sonucu yanarak 
yaralandı. 
Oğlu İsmail 
Kanlıdere (47) 
tarafından hastaneye 
kaldırılan yaşlı 
adam tedavi 
gördüğü hastanede 
hayatını kaybetti. 
Cumhuriyet 
Savcılığı olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

sürücünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesi 
sonucu 
zeytinliğe uçtu. 
Zeytin ağaçlarına 
çarparak durabilen 
ve ağır yaralanan 
Tamer I., 112 
Acil Servis 
ambulansıyla 
İznik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken yolda 
hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruş
turma sürüyor.

n

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İSİMİZ ....

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

JstildalMBoraSok.AkbankW
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Bursaspor taraftarı Çarşı 
Grubu’nun rekorunu kırmak istiyor 
Taraftarlar arasında Bursaspor- koordine
'en çok tezahüratı 
kimin yaptığı* tartış
ması, noter huzurun
da yapılacak ölçümle 
ortaya çıkacak. 
Bursaspor taraftar
ları, Teksas ve 
Texaş Supporters 
Olup taraftar gru
plarının bulunduğu 
kale arkası tribünle 
rine ses ölçüm cihazı 
koymaya hazırlanı 
yor. Yeşil-beyazh 
taraftarlar, 6. 
haftada oynanacak

1 Necati Ateş Ankaraspor’da
Galatasaray'da, 
teknik direktör 
Kari Heinz Feldkamp 
tarafından kadro 
dışı bırakılan 
Necati Ateş, 
Ankaraspor'a 
kiralandı.
Daha önce yurt 
dışında forma 
giymeyi istediğini 
belirten Necati, 
bu arayışlarından 
sonuç çıkmayınca, 
transferin son 
gününde, sezon 
sonuna kadar 
Ankaraspor'a" kiralık 
olarak gitti.

‘Krai’a rekor dayanmıyor
Galatasaray'ın milli 
futbolcusu Hakan 
Şükür, geçen sezon 
yakalayamadığı gol 
rekorlarına, bu sezon 
ligin başında ulaş
mayı başardı.
Türk futbol tarihine 
damgasını vurarak, 
geçtiğimiz sezondan 
itibaren gözünü 
Metin Oktay ve 
Tanju Çolak'ın gol 
rekorlarına diken 
deneyimli futbolcu, 
ligde henüz 4. 
haftanın sonunda iki 
rekoru da kırmayı 
başardı.
Ligin ilk karşılaş
masında Çaykur 
Rizespor maçının 
son bölümünde 
2 gol birden atan 
Hakan Şükür, sarı- 
kırmızılı forma altında 

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Fenerbahçe maçında 
tezahüratlarını ses 
ölçüm cihazı ile 
ölçtürüp test edecek 
ve ligin 15. haftasın
da oynanacak 
Bursaspor-Beşiktaş 
maçında ise noter 
huzurunda kayıt 
yaptırıp, Beşiktaş 
taraftar grubu 
Çarşı'nın elinde 
bulunan rekoru kır
mak için bağıracak. 
Yeşil-beyazh taraftar
lar, kendi aralarında

Turkcell Süper Lig'de 
istediği sonuçları ala
mayan, son olarak da 
Kasımpaşa'ya

İstanbul'da 3-1 
yenilen Ankaraspor, 
Necati ile forvet hat
tını güçlendirdi

219 gole ulaşarak, 
Metin Oktay'ın 
217 golle paylaştığı 
"Galatasaray forması 
altında en çok gol 
atan futbolcu" 
rekorunu kırmıştı. 
Hakan Şükür, 
Vestel Manisaspor 
ile oyananan 

olabilmek için 
'www.teksas.net* ve 
*www.bursasporum.c 
om' forumlarında 
tartışmalara başladı. 
Kapalı kale arkası 
tribünlerinin 
Beşiktaş'ın 132 
desibel ile elinde 
bulundurduğu 
rekoru kıracağını 
iddia eden Yeşil- 
beyazh taraftarlar, 
rekorun kendilerine 
geçeceğini 
söyledi.

karşılaşmada 
attığı golle de 
Türkiye Ligleri'nde 
toplam 241 gole 
ulaşarak, Tanju 
Çolak'a ait 
olan "En çok gol 
atan" futbolcu 
rekorunu da 
kırdı.

BJK, son 22 yılın 
en az golünü yedi
Beşiktaş ligin ilk 4 
haftasında sadece 1 
gol yedi ve son 22 
yılın en az gol yeme 
rekorunu kırdı. 
4 maçın 3’ünde 
oynayan Hakan 
Arıkan henüz 
kalesinde gole izin 
vermezken Rüştü, 
Kasımpaşa 
maçında bir hatalı 
gol yemişti. Böylece 
1985-86 sezonunun 
ilk 4 haftasında 
kalesinde hiç gol 
görmeyen Kartal, 
son 22 yılın en 
başarılı kaleci perfor
mansına imza attı.

Fenerbahçe geçen 
sezonu arıyor

Turkcell Süper Lig'de 
geçen sezonun 
şampiyonu Fenerbah 
çe, ligin ilk 4 haf
tasında ortaya koy
duğu performansla 
taraftarına geçen 
sezonu arattı. Geçen 
sezon ligde ilk 4 
maçta 3 galibiyet, 1 
mağlubiyetle 9 puan 
alıp, 4. haftayı lider 
olarak geride bırakan 
Zico yönetimindeki 
Fenerbahçe, bu 
sezon 4 haftayı, 2 
galibiyet, 1'er mağlu
biyet ve beraberlikle 
7 puan alıp 6. sırada 
tamamladı.
Sarı-lacivertlilerin, ilk 
4 haftadaki perfor
mansıyla geçen 
sezona göre gol yol
larındaki sıkıntısı da

GEMİİK SİNEMA GÜMÜGÜ

TFMAA “SUYUNU BOŞA 
w HARCAMA"

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

VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı 
TRANSFOMERS 
ÖLÜM TOHUMLARI

dikkat çekiyor. Geçen 
sezon 4 haftada 11 
gol atıp kalesinde 3 
gol gören 
Fenerbahçe, bu 
sezon 4 maçta 4 gol 
atıp, 4 gol yiyerek 0 
averaj yaptı.
Yeni sezona Beşiktaş 
karşısında Süper 
Kupa'yr kazanarak 
giren, Avrupa 
Şampiyonlar Ligi 3. 
On Eleme Turu'nda 
Belçika'nın 
Anderlecht takımına 
karşı iki maçta da 
kazanan 
Fenerbahçe'nin, 
ligdeki performansı 
taraftarında düş kırık
lığı yaratıyor.
Fenerbahçe'nin 2006- 
2007 sezonu ve bu 
sezon ilk 4 hafta

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
14.00-16.00
12.00-14.15-16.15

maçlarında aldığı 
sonuçlar şöyle: 
2006-2007 Sezonu: 
1. hafta Fenerbahçe - 
Kayseri 
Erciyesspor: 6-0 
2. hafta 
Gençlerbirliği - 
Fenerbahçe.... : 0-2
3. hafta Fenerbahçe - 
Çaykur
Rizespor....: 2-1 
4. hafta 
Sakaryaspor - 
Fenerbahçe.... : 2-1
2007-2008 Sezonu: 
1. hafta İstanbul B.B. 
-Fenerbahçe.... : 2-0
2. hafta Fenerbahçe - 
Gaziantepspor..: 2-1 
3. hafta Fenerbahçe -’ 
Sivasspor......... : 1-0
4. hafta
G. OFTAŞ Spor - 
Fenerbahçe......: 1-1

http://www.bursasporum.c
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Ailenizde böbrek taşı varsa dikkat
Böbrek taşları 
idrardaki kristallerin 
üstüste birikmesi 
nedeniyle oluşur. 
Ülkemizdeki en 
yaygın sağlık 
problemlerinin 
başında gelmektedir. 
Kesin olarak nedeni 
bilinmemekle beraber 
sıklıkla sebep beslen
me alışkanlıkları, 
az sıvı alımı, genetik 
faktörler, bazı ilaçlar 
ve hastalıklar olarak 
sıralanabilir. Farklı 
taşlarda farklı sebe
pler olabileceğinden 
taşın laboratuvar 
analizi önemlidir. 
Hattat Hastanesi 
Üroloji Bölüm Baş 
kanı Cerrahpaşa Tıp 
Fak. Androloji Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Halim Hattat, yazdı. 
Burada amaç, labo
ratuvar analizlerinin 
sonucuna göre ileri 
de taşların yeniden 
oluşmasını engelle
mek veya gecik
tirmektir. Üriner sis
tem taşlarının çoğu 
spontan olarak 
kendiliğinden düşme 
eğilimindedir. Taşlar 
yıllar boyu hiçbir 
belirti vermeden gizli 
ce böbrekte kalabile
ceği gibi böbrekten 
mesaneye geçişinde 
şiddetli ağrı verebilir. 
Bazen taşlar idrarda 
gözle görülebilen 
yada bazen sadece 
idrar analizinde 
gösterilebilen kana
malara yol açabilir.

Bazı hastalarda 
hayatın ilerleyen 
yıllarında tekrarlayın 
böbrek taşları olabilir. 
Gelecekte ortaya 
çıkabilecek durum 
hakkında detaylı 
bilgi ve tavsiyeler 
için mutlaka işin 
uzmanı ürolog ile 
irtibata geçilmelidir. 
Böbrek taşlarının 
safra kesesi 
taşlarıyla herhangi 
bir ilişkisi yoktur, 
ikisi ayrı sistemden 
kaynaklı taşlardır 
ve yapıları farklıdır. 
Safra kesesi taşı 
olan bir hastada 
böbrek taşı görülme 
olasılığı artmaz. 
Böbrek taşı nedir? 
Yaşamsal faaliyetleri 
mizin devamı için 
gerekli olan bio 
kimyasal işlemlerin 
sonunda oluşan atık 

maddelerin vücuttan 
atılma yerlerinden 
biri de böbreklerdir. 
Ayrıca vücut için 
gerekli bazı mad
delerin seviyesinin 
ayarlanması da 
böbrekler tarafından 
yürütülür. Böbrek 
taşları idrarda 
çözülemeyen ve 
atılamayan kristal
lerin biraraya 
gelmesiyle oluşur. 
Normalde idrarda 
kristal ve taş oluşu
munu engelleyecek 
bazı kimyasal mad
deler vardır. Fakat 
bazı insanlarda 
bu engelleyici 
mekanizma tam 
olarak çahşamaya- 
bilir ve bu kişilerde 
tekrar edici idrar 
yolları taşları görülür. 
Taşların ölçüleri 
oldukça değişken 

olabilir ve böbrekten 
mesaneye doğru 
ilerleme eğili
mindedirler. Taşın 
idrar akışını tıkaması 
ve hareket etmesi 
durumunda ağrı 
kanama ve enfek 
siyon gelişebilir 
Teşhis yöntemleri 
nelerdir?
Hastanın şikayetleri 
belli bir ölçüde tanı 
koymaya yardımcı 
olur. Ayrıca taşın 
görüntülenmesi 
yapılmalıdır.
Bu amaçla;
-DÜSG grafisi: 
Yatarak çekilen 
karın ve pelvik 
bölge grafisi 
-Ultrason 
-I.V.P (ilaçlı 
böbrek filmi) 
-Spiral üriner sistem 
komputer tomografi
lerinden faydalanır. 
Bazen kan analizler
ine de ihtiyaç 
duyulur.
En sık görülen 
taşlar hangileridir? 
Böbrek taşları çeşitli 
kimyasal kombi
nasyonda olabilirler. 
En sık görülen 
kalsiyum taşlarıdır. 
Kalsiyum taşları sık
lıkla okzalat veya fos
fat ile kombinasyon 
halinde bulunurlar. 
Daha az sıklıkla 
enfeksiyon taşları 
(magnezyum 
amonyum fosfat 
taşları) ve daha da az 
oranlarda ürik asit ve 
sistin taşları görülür.

“Menegüç kahvesi” 
strese iyi geliyor

Antep fıstığının 
yabanisi olarak bili
nen ’menegüç'ün 
kahve olarak içildi 
ğin de başta astım 
olmak üzere strese 
ve birçok hastalığa 
iyi geldiği belirtildi. 
Şanlıurfa'da her yıl 
tonlarca satılan 
'menegüç', yerli ve 
yabancı turistler tara 
tından ilgi görüyor. 
Özellikle kış ayların
da çok satılan 
menegüç, yöresel 
kahve olarak turistik 
mekanlarda müşter
ilere satılıyor. Antep 
fıstığının yabanisi 
olarak bilinen ve 
kurutulduktan sonra 
kahve, haline getir
ilen menegüçün 
başta astım ve üst 
solum yolları olmak 

üzere bir çok hasta 
lıkta etkili olduğunu 
belirten satıcı Muşta 
fa Bilir, "Şanlıurfa'da 
hemen hemen bütün 
evlerde özellikle 
yemekten sonra 
menegüç kahvesi 
ikram edilir. Fıstık 
bahçeleri içersinde 
aşıyla butuma 
dönüşüyor. Butuma 
aşı yapıldığında ise 
fıstığa dönüşüyor. 
Oldukça faydalı bir 
bitki olan menegüçü 
her yıl sadece kendi 
işyerimde 300 ile 400 
kilo arasında satıyo
rum. Şehir genelinde 
ise tonlarca kiloyu 
buluyor. Kilosu 3 
YTL'ye satılan 
menegüçe turistler 
de büyük ilgi gös
teriyor" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

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

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
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 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
4 Eylül 2007 Sah 

KAHRAMAN ECZANESİ 
D. Subaşı Mh. Şehit Cemal Sk No:19 

Tel: 5131913 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2845 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI 2007-2008 DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI

OKI II I İMİ I7I İM Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, 
UKULUMUZUN çağa aya|ç 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, 
CICRFMC İl FR Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,Özgüveni tamdır.
UuKENvILEK Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar. Engel tanımaz, " Başaracağım " der, başarır..

Anasınıfları, 1.2,3. ncü sınıflar haftada 6 Saat 
4.5.6.7 sınıflar haftada 8 Saat

2007-2008 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ
ANASINIFI 3.750 YTL Deneyimli
1. SINIF 4.400 YTL kadromuz ve
2. SINIF 5.250 YTL çağdaş eğitim
3. SINIF 5.250 YTL Ç 8_ ’ 8 .
4. SINIF 5.250 YTL . . anlay,§,y,a
5. SINIF 5.250 YTL sîzlere en yakın
6. SINIF 5.250 YTL 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

Kumla’da eğlence 10 Eylül’e kadar sürecek

Okulların açılmasına 
az bir süre kala tatil
cilerin yazlık beldeleri 
yavaş yavaş boşalt
maya başlamasıyla 
Kumla'da eğlence 
sektöründe de 
sona yaklaşılıyor. 
Eğlence mekanları, 
Ramazan ayının da 
erken gelmesinden 
dolayı, önümüzdeki 
pazartesi günü 
kapılarını gelecek yıla 
kadar kapatacak.

Kumla'da tavernanın 
değişmeyen adres
lerinden olan Büyük 
Kumla Aile Gazinosu 
yetkilileri, geçen 
senelere oranla 
oldukça hareketli bir 
sezon geçirdiklerini 
söylerken, gazinoda 
eğlencenin 10 Eylül’e 
kadar devam ettirile
ceğini belirttiler. 
Geçtiğimiz ay "Çiçek 
Konser Grubu"ndan 
Ciguli ve Mine

Koşan'ı sevenleriyle 
buluşturan Büyük 
Kumla Aile Gazinosu, 
sahne performansıyla 
Kumla'da büyük 
beğeni toplayan, 
Assolist Omrüm'ü de 
her ak şam seven
leriyle buluşturuyor. 
Büyük Kumla Aile 
Gazinosu yetkilileri, 
Ömrüm'ü izleyebil 
mek için son günün 
Pazar günü olduğunu 
gazetemiz aracılığıyla 

da hatırlattılar.
Lax Club da 
erken kapanıyor 
Kumla'ya bu yaz 
getirdiği ünlü DJ'ler 
ile yerel ve ulusal 
medyada adından 
oldukça söz ettiren, 
Club Lax da tatilci
lerin evlerine dön 
meye başlaması ve 
Ramazan ayının 
erken gelmesi nede 
niyle eğlence sezo
nunu erken kapatıyor.

Bu yıl magazin 
gündeminin flaş 
isimlerinden Tuğba 
Özay ile başlayan 
ünlüler akınında, 
Tarkan'ın baldızı 
olarak ün yapan 
Berna Öztürk, yerli 
Cameron Diaz ismiyle 
anılan Meral 
Kaplan'ın yanı sıra 
Seçkin Piriler ve son 
olarak ta Transparan 
DJ takabil Hande Ka 
ya'yı eğlence seven 

gençler ile 
buluşturan Club 
Lax'ta da eğlencenin 
10 Eylül'e kadar 
süreceği duyuruldu. 
Club Lax işletmecile 
ri'de gelecek yıl 
daha hareketli bir 
sezon geçirebilmek 
için çalışmalarının 
olduğunu, 
gelecek yıl da 
ünlüler akınının 
devam edeceğini 
söyledi.

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
İMSAKİYELER EN UYGUN

« 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.aykentilkogretim.k12.tr


TAAHHÜT TIC. ITD. ŞTI.

✓ MICIR ÇEŞİTLERİ
1 NUMARA ■ I NUMARA ■ 1 NUMARA 
✓ KIRMA KUM ✓DUVAR TAŞI

Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı ✓ DOLGU MALZEMESİ
Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 514 14 61
Cep Tel : (0.505) 824 03 79 TESİSİMİZ QSAAT AÇIKTIR

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ________

www.gemlikkorfezgazetesi.com infb@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

B6VHRNLRR OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 
SİZE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER 

/ Trafik / Kasko / Yol Belgesi 
/Plaka/Nakil/Devir 

/ Muayene / Kayıt Tescil / Temiz Kağıdı 
İbrahim Akıt Cad. 

Şirin Plaza No:7 GEMLİK
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Orhangazi Caddesi’nde bulunan 5 dönümlük arazi, Belediye Hizmet Alanı ve Adliye Sarayı olarak değenlendirilecek

Marmaralıiflilı tolaıı hıılaslınl w
Gemlik Belediye Meclisi’nce kamulaştır

ma kararı alınan ve imar planlarında Adliye 
Sarayı ile Belediye Hizmet Alanı olarak plan 
değişikliği yapılan alanın kamulaştırılması 
için Belediye tarafından düğmeye basıldı. 
Marmarabirlik, uzlaşma toplantısına katılma 
dı. Arazinin kamulaştırma bedelini mahkeme 
belirleyecek. Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, 5 dönümlük zeytin depolarının kamu
laştırılması için Marmarabirlik Yönetim Kuru 
lu’na uzlaşma talebinde bulunduklarını, 
ancak yanıt alamadıklarını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Marmarabirlik depoları

Gemlik Belediyesi Avcılar Ailesi’ne ait 
Dereboyu’ndaki 32 dönümlük boş alanı 
kamulaştırdıktan sonra şimdi de Orhangazi 
Caddesi’ndeki Marmarabirlik'e ait depoların 
bulunduğu alanı kamulaştırma girişimini 
başlattı.

Geçtiğimiz yıl bu alanın Belediye kul
lanım alanı ve Adliye Sarayı olarak ayrılması 
İçin imar planlarında değişiklik yapılmıştı.

Avcılar Ailesi’ne ait arsa ile Marmarabir 
llk’e alt depoların bulunduğu alan, 
Gemlik’in yapılaşmamış bölgeleridir.
% Devamı sayfa 5’de

Umurbey Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 2007 yılındaki pro
jelerin değerlendirmesini yaptı

“Düşündüğümüz 
her projeyi

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
"2006’da Umurbey 
için çok çalıştık. Da
ha büyük hedeflere 
birlikte ulaşacağız" 
dedi. Sayfa 4’de

K/JULDA ISüOUKl0
YETKİLİ BAYİ

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

Tel: 0.224 513 11 75

“Üzerinizde büyü var, altınları getir okuyacağız” diyerek dolandırdılar
Bursa’da 2 kişi, 'AltınlaYı gelir okuyacağız' diyerek w sahibinin altınlannı alıp kayıplara kanştü’de

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

Sanat turizmi...
Geç de olsa..
Gemlik için güzel adımlar atılıyor..
Önemli olan sonunu getirmek..
Yıllardır deniz taşıtları üreterek, 

onararak ilçe ekonomisine katkıda 
bulunan Kalafat yeri şimdi de anfitiyatro 
olarak kültüre ve sanata ev sahipliği 
yapacak..

Umarız gerçekleşir..
Sanat önemli..
Kültür önemli..
Her ikisi de kuşaklar boyunca yaşa 

yacak olgular..
Anfi tiyatronun kültür ve sanata 

katkılarının yanı sıra kent insanını da 
çekecek olması dayanışma adına önemli 
bir girişim..

Gemlik her fırsatta söylediğimiz gibi 
tercihini sanayiden yana yaptı..

Tercihi Gemlik'e kazançlar sağladı... 
Ama ..
Doğa adına önemli ölçüde kayıpları 

da var.
Deniz..
Zeytin..
Balıkçılık..
Turizm..
Azımsanacak gibi değil kayıplar..
Ancak..
Yaşamla örtüşen gerçekler Gemlik'e 

böyle bir son hazırladı..
Sona razı olmak gerekir mi ? 
Gerekmez..
Gemlik tüm taarruzlara rağmen 

direniyor..
İnsan saldırısına karşı duruyor..
Kirleten insanoğlu..
Koruyabilir de..
Doğayla dost da olabilir..
Aslında..
Doğayla kurulan dostluk ...
Hem insana, hem geleceğe, hem de 

doğaya ciddi yararlar sağlar.
Şimdi..
Anfitiyatro ..
Olumlu bir adım.-
Gemlik'e çok ciddi uluslar arası festi

vallere konukluk etme olanağı sağlaya
bilir.

Gemlik'in kapılarını ulusalararası plat
formlara açabilir..

Eylül ayında..
Gerçekleşen belediye meclisi toplan

tısında alınan karar Gemlik'e sanat turiz
mi alanında ışık yaktı..

Işığı yakan belediye meclisi üyelerini 
kutluyoruz.

Şimdi hep birlikte bu ışığı daha da 
parlatacağız..

Ve..
Geleceğimizi aydınlatacak..

TBIHlll I <I*IT I IIMflff FTR'I f

Oto faresi yakayı ele verdi1
Bir çok suçtan sabıkalı olduğu belirlenen 

26 yaşındaki Doğan S. adlı şahıs, önceki akşam 
Orhangazi Caddesi üzerinde park etmiş halde bulunan 

bir aracı çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İlçemizde yaşanan 
oto hırsızlıklarına 
karşı denetimlerini 
ve önlemlerini, 
sıklaştıran İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri önceki 
akşam bir aracı 
çalmaya kalkan 
oto hırsızlığı 
dahil bir çok 
suçtan sabıkası 
olduğu belirlenen 
Doğan S.'yi (26) 
suçüstü yakaladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Orhangazi 
Caddesi üzerinde 
park etmiş halde 
bulunan 16 ZC 096 
plakalı Doğan XL 
marka özel 
otonun içinde 
görülen bir kişi 
aracı düz kontak 
yaptığı anda suç 
üstünde yakalandı. 
Doğan S.'nin 
İnegöl ilçesinden 
geldiği ve orada

bir süre önce 
oto boyacılığı işi 
yaptıktan sonra 
iflas ettiği belir
lenirken, oto

hırsızlığı dahil 
değişik suçlardan 
sabıkası olduğu 
ortaya çıktı.
Doğan S. Emniyet

Müdürlüğünde 
yapılan sorgusunun 
ardından 
Adliye'ye.sevk 
edildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

KRŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
0SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (C.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

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 

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

’Y 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

SATILIK ■ KİRALIK LİİK DAİRELER ve İŞYERLERİ 
unm mumu ve değme itana verilir 

baytaş* Detaylı Bilgi İçin: www.baytaslnsaat.com
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 
Y 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 I 

KİRALIK İşyerLGemlik Baytaş Körfez
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

www.baytasinsaat.com
Tefc 513 42 21 Fax: 513 17 94

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytaslnsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Orhangazi Caddesi’nde bulunan 5 dönümlük arazi, 
Belediye Hizmet Alanı ve Adliye Sarayı olarak değenlendirilecek YazıYORUM

Marmarabirlik
depoları

kamulastırılıyor
Gemlik Belediye Meclisi’nce kamulaştırma kararı alman ve 

imar planlarında Adliye Sarayı ile Belediye Hizmet Alanı olarak 
plan değişikliği yapılan alanın kamulaştırılması için Belediye 
tarafından düğmeye basıldı. Marmarabirlik, uzlaşma toplantısına 
katılmadı. Arazinin kamulaştırma bedelini mahkeme belirleyecek.

Belediye Meclisi’nde Belediye Hizmet Alanı ve Adliye Sarayı yapılmak için 
kamulaştırma kararı alınan Orhangazi Caddesindeki Marmarabirlik zeytin depo
ları için Birlik yönetimine gönderilen uzlaşma çağrısına olumlu yanıt verilmedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Orhangazi
Caddesi üzerindeki 
Marmarabirlik 
depoları için 
Belediye Meclisi’nde 
alınan kamulaştırma 
öncesi anlaşarak 
kamulaştırma 
teklifine 
Marmarabirlik 
katılmadı.
Geçtiğimiz yıl 
içinde Belediye 
Meclisi’nde 
Belediye Hizmet 
Alanı ve Adliye 
Sarayı yapılmak için 
kamulaştırma 
kararı alınan

Marmarabirlik zeytin 
depoları için 
Birlik yönetimine 
gönderilen uzlaşma 
çağrısına Birlik 
yönetiminden 
olumlu yanıt 
verilmediği öğrenildi. 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
18 Ağustos 2006 
tarihinde Marmara 
birlik Genel 
Müdürlüğü’ne 
gönderdiği ve 23 
Ağustos 2006 günü 
yapılması istenen 
uzlaşma yazısına 
cevap verilmediği 
için kamulaştırma 
davası açıldığı

öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre, bilirkişi 
tarafından mülkiyeti 
Marmarabirlik Genel 
Müdürlüğü’ne ait 
Orhangazi Çaddesi 
üzerindeki zeytin 
depoları için 
kamulaştırma 
değerini Mahkeme 
belirleyecek.
BAŞKANIN 
AÇIKLAMASI 
öte yandan, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise, 
5 dönümlük zeytin 
depolarının kamu- 
laştırması için 
Marmarabirlik

Yönetim Kuruluna 
uzlaşma talebinde 
bulunduklarını, ancak 
yanıt alamadıklarını 
söyledi.
Turgut, daha 
önce Çarşı Deresi 
yakınlarında, 
Avcı Ailesine ait 
32 dönümlük 
araziyi 4 bin YTL’ye 
anlaşarak kamu
laştırdıklarını 
hatırlatarak, 
“Kamulaştınlacak 
bedel makul olduğu 
takdirde bu işlemi 
sonlandırınz.
Mahkemenin vere
ceği kararı bekli 
yoruz." dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

.. DİŞ Hekimi
Özcan VURAL

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

Atatürk’ün koltuğu....

1881 yılında doğan Mustafa, ülkesini 
işgale gelen yabancı orduları Çanakka 
le’de dize getirdiğinde 34 yaşında genç bir 
subaydı ve ona Mustâfa Kemal diyorlardı.

Türkler topraklarını işgalden onun lider
liğinde kurtardıktan sonra 42 yaşında 
Cumhurbaşkanlığıma oybirliği ile seçilir 
ken adı Gazi Mustafa Kemal Paşa idi ve 53 
yaşında Meclis kararıyla Atatürk soyadını 
aldı. (Meclis verdi)

Mustafa Kemal’i 53 yılda Atatürk yapan, 
kendi Cumhurbaşkanlığı iradesiyle yönet
tiği ülkesinin Meclis'inde verilen bir karar 
değil, 53 yılda yaptıklarıydı.

Mustafa Kemal’i Atatürk yapan, Millet 
Meclisi’nde karnı tok oturanların önüne 
hazır kanun tasarısı getirip, vekillerin 
sadece el kaldırarak itaat etmelerini sağla
mak ve dokunulmazlıktan faydalanıp 
hizmetinde olduğu milletine yukarıdan 
bakan bir siyasi yaşamı sürdürmek değil
di.

Mustafa Kemal’i Atatürk yapan, cephe 
de yenilgiye uğrattığı yabancı devlet 
adamlarının onu büyük bir devlet adamı 
olarak tanıması ve ayağına ziyarete git
melerini sağlayan saygınlığıydı. (İngiliz 
Kralı)

Mustafa Kemal’i Atatürk yapan, ülkesini 
yıkan düşmanları yenilgiye uğratması ve 
ardından o devletler tarafından kurulan 
Milletler Cemiyeti'ne davet edilmesiydi.

Mustafa Kemal’i Atatürk yapan, vatanı 
m ve milleti bölmeden, anarji çıkarmadan 
yaptığı devrimlerle, insanlar arasında 
ayrımcılık gözetmeden onları Türk 
olmanın gururu içinde yaşatmasıydı. (Alt, 
üst kimlik yok)

Mustafa Kemal’i Atatürk yapan, 
askerken tümen, başkomutan iken Millet 
Meclisi, devlet başkanı iken bankalar, fab
rikalar, halk evleri, Sümerbank, üniver
siteler, dil ve tarih kurumlan kurmasıydı. 
(Satması değil.)

Mustafa’yı 53 yılda Atatürk yapan, ken
disinden önce 3 kıtaya hükmetmiş bir 
koltuğa oturarak Atatürk olunmayacağını 
bilerek, Atatürk olmak üzere oturduğu 
koltuğa kazandırdığı değerdi.

Bugün oturulacak koltuk için, daha 
önce olduğu gibi yine iddia edilir ki, o 
koltuğu hak eden ve sırada bekleyen 
değerli insanlar var.

Mustafa Kemal’i 53 yılda Atatürk yapan 
bir şeyler varsa, önce arkanızda bırak
tığınız yıllara bakar ve Atatürk'ün koltuğu
na dokunamazsınız.

Bu koltuk o kadar büyüktür ki; Orayı 
doldurmak için değerli olmak ister, yürek 
istersevgi ve saygı ister, geçmiş ister,Laik 
cumhuriyete inanmak ister.

Mustafa Kemal’i 53 yılda Atatürk yapan, 
bayrakları bayrak, vatanı vatan, milleti mil
let yapan değerler varsa, bu değerler için 
ölmeye hazır vatan evlatları, korumak ve 
kollamakla görevliler, bu ülkenin yazanları, 
konuşanları Üniversiteleri, sendikaları, 
sivil örgütleri, yetişmiş gençleri, ihtiyarla 
rı, kadınları varsa, gelişi güzel, mecliste 
çoğunluğum var diyerek Atatürk'ün koltu 
ğuna oturamazsınız.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 2007 yılındaki projelerin değerlendirmesini yaptıUmurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 2007 yılındaki projelerin değerlendirmesini yaptı Lı

“Diisiindügümüz her projeyi gerçekleştirdik";
altında
sürdün 
600 me 
devfû 
11Eyii 
hinde; 
îamar 
ile saç 
yap*

anayol 
tüm*

dizayna 
IIEJÖI 
Şaûief 
daaçıftşı 
olanTûrt 
fcmıaya 
işkffli sû 
fandır

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

2006 yılı içinde 
Umurbey Beldesi’nde 
projelendirilip 
yapımı gerçekleşerek 
hizmete açılan 
yatırımlar ile 
2007 yılı içinde 
projelendirilerek 
yapımları sürmekte 
olan yatırımları 
değerlendiren 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
"2006'da Umurbey 
için çok çalıştık. 
Daha büyük 
hedeflere birlikte 
ulaşacağız" dedi. 
2006 yılında başta 
Doğalgaz olmak 
üzere birçok 
yatırıma imza attık
larını söyleyen 
Güler, bunların 
içinde sırasıyla 
çok amaçlı salonun 
yapımı, Kazım 
Karabekir Cadde 
si’nin asfaltlanarak 
hizmete açılması, 
sulama ile ilgili

2. etap uygulaması, 
Aytepe'nin daha 
güzel biçimde 
projelendirilmesi 
olduğunu kaydetti. 
Projelendirilen 
yatırımları sırasıyla 
hizmete soktuklarını 
söyleyen Başkan 
Güler, 2006 yılının 
Umurbey için 
başarıyla dolu 
geçtiğini söyledi. 
2007 yılı için ise 

daha büyük olduğunu 
söyleyen Güler, 
çok amaçlı salonun 
bitirilerek hizmete 
açıldığını belirterek, 
"1890 yılında yapılan 
tarihi Umurbey 
Hamamı gerekli para 
desteğinin bulun
masıyla Mimar Burçe 
Ivedi'nin hazırladığı 
projeyle restorasyon 
çalışmasına başlaya
cağız. Yine aynı 

şekilde Yalova asfaltı 
üzerinde yapımı 
süren zeytin işleme 
ve satış dükkanlarını 
2008 yılı Mayıs ayında 
hizmete açmayı 
düşünüyoruz. Eski 
Belediye hizmet 
binamız Mimar 
Ayşegül Özer tarafın
dan projelendirilerek 
tarihi Rüştiye mektebi 
görüntüsüne kavuştu
rulacak. Binanın

MCI 
Gerilise 
Mfei 
ûtfnea 
eytamın

50 bin YTL tutan 
maddi finansı bir 
hayırsever tarafından 
karşılanıyor. Belde 
içinde bozuk ve 
kullanılamayan 
yol kalmayacak. 
Bunun için parke 
taşı alımı gerçek
leştirdik.
1 milyon 500 bin 
YTL'lik bütçe ile 
Umurbey 
Beldesi’nde başarılı-

işler yaptık" 
şeklinde konuştu. 
Başkan Güler, 
geçtiğimiz yıl 
kamulaştırılan 
belde Çarşı 
Meydanındaki 
eski yağhanenin de 
zeytin satış yeri 
için depolama 
yeri olarak 
hazırlanmakta 
olduğunu 
kaydetti.

tinde so 
tama
ikaydı s 
pereyi 
'ftogibi 
3y kaydını 
'Mark 
Miseye 
tifaddeet 
’Çh yenil 
’ıtyaMı.

Eğiti

Umurbey'e beton parke taşı alınıyor g
Seyfettin ŞEKERSÖZ Kurulu Başkanı ile en düşük IB Rl
■ ■ u adına Tevhide ücreti verem ı|fl- n I I
Umurbey Canıtez ile Malıçok firması İM H H W
Belediyesine..... Belediye Başkanı Belediyenin ™ fj İWf JS7

Seyfettin

BelediyeninBelediye Başkanıaçık ihale usulü ile 
13 bin metrekare 
beton parke 
taşı alınacak.
20 Ağustos 2007 
tarihinde yapılan 
açık ihaleyi kazanan 
Mahçok İnşaat 
Hayvancılık 
Madencilik Sanayi 
ve Ticaret Anonim 
Şirketi Yönetim .

Fatih Mehmet 
Güler arasında 
dün protokol 
imzalandı.
Beldes katkılarıyla 
alımı gerçekleştirilen 
Beton Parke 
Taşı alımı için 
ihaleye katılan 
üç firmadan 
KDV dahil 
103.545 YTL

alacağı 13 bin 
metrekare taşı 
karşılayacak. 
Umurbey Beldesinin 
ara sokakları 
dahil bir çok 
yerine döşenecek 
olan Parke 
taşlarının 
önümüzdeki 
günlerde teslim 
edileceği öğrenildi.
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Dev Türk Bayrağı 11 Eylül’de açılacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Umurbey Belediyesi 
tarafından Aytepe 
altında yapımı 
sürdürülen 
600 metrekarelik 
dev Türk Bayrağı 
11 Eylül 2007 tari
hinde açılacak.
Tamamı el işçiliği 
ile saç malzemeden 
yapılmakta olan 
dev Türk Bayrağı 
anayoldan geçen 
tüm araçların 
görebileceği şekilde 
dizayn ediliyor.
11 Eylül Kurtuluş 
Şenlikleri kapsamın
da açılışı yapılacak 
olan Türk Bayrağının 
kırmızıya boyama 
işlemi sürüyor.
Işıklandırıldıktan

sonra çok 
uzaklardan gece 
bile görülecek olan

dev Türk bayrağının 
yamaçta ve saç 
malzemeden olması

her türlü hava şart
larından korunmasını 
sağlayacak.

Güne Bakış

Genel liselere kayıt yaptıramayanlar 
için yeni uygulama başlatıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Sınavsız öğrenci alan 
Genel Lise (Gemlik 
Lisesi) ile Meslek 
Liselerine aday 
kayıtlarının 31 
Ağustos 2007 
tarihinde sona 
ermesinin ardından 
aday kaydı sonunda 
yerleşemeyenler ile 
her hangi bir nedenle 
aday kaydını yaptıra- 
mamış olanlar ve 
genel liseye kayıt 
hakkı elde edemeyen
ler için yeni uygula
ma başlatıldı. 
İlçe Milli Eğitim

Müdürü Mehmet 
Ercümen yaptığı 
açıklamada; aday 
kaydını süresi içinde 
yaptığı halde meslek 
liselerine kesin 
kayıt hakkı elde eden
lerden genel lisede 
(Gemlik Lisesinde) 
dolmayan 
kontenjanlardan 
yararlanmak 
isteyenlerin 7 Eylül 
2007 Cuma günü 
akşamına kadar 
kesin kayıt listesine 
girdikleri okul 
müdürlüklerine 
başvuruda bulun
maları gerektiğini

hatırlatarak; kesin 
kayıt hakkı elde 
edemeyenlerden 
aday kaydı yaptıra- 
mamış olanlar ile 
aday kaydını yap
tırdığı halde kesin 
kayıt listelerine 
girememiş olanların 
11 Eylül 2007 Sah 
günü akşamına kadar 
sınavsız öğrenci 
alan okul müdürlük
lerinden birine baş 
vurmaları gerektiğini 
bildirdi.
Konu ile ilgili 
ayrıntılı açıklamaların 
Gemlik Lisesi, 
Ticaret Meslek ve

Endüstri Meslek 
Lisesi ile Kız 
Meslek Lisesi 
Müdürlüklerinde 
ilan edildiği açık
lanırken kesin kayıt 
hakkı elde edenlerin 
listelerinin
5 Eylül 2007 
Çarşamba günü 
söz konusu 
okullarda asılarak 
ilan edileceği 
ayrıca aday kayıt 
sonuçlarının 
Bakanlığın 
htt://www.meb.gov.tr 
adresinden 
öğrenilebileceği 
açıklandı.

SATILIK
1991 Model RENO FLASH 

Uzaktan Kumanda, Merkezi Kilit, Alarm, Sis Farı 
CD DVD Çalar, Çelik Jant GSM : (0 538) 588 37 14

*2? I Kadri GÜLER
İL. I kadri_guler@hotmail.com

Marmarabirlik depoları
Belediye’nin 32 dönümlük arsayı kamu

laştırması sırasında yazdığım yazıda, 
“Gemlik Belediyesi yaptığı en güzel işi 
gerçekleştirdi” demiştim.

Gerçekten de öyle.
Belediye’nin hizmet üretebilmesi için 

elinde uygun arsaları olması gerekir.
Gemlik arsa fakiri bir ilçe..
Kurtuluş Savaşı sonrası Rumların terk 

ettiği bölgelerde başlayan yaşam uzun yıllar 
devam etti.

Balıkpazarı, Kayhan, Halitpaşa, Orha 
niye, Demirsubaşı Mahalleleriyle sınırlı olan 
yaşam alanı, 1970’den sonra gelişti.

O günlerde tarla, bahçelik ve sebzelik 
olan araziler bugün anormal bir konut ve iş 
alanlarıyla dolduruldu.

Gerçekten bozuk yapılaşma ilçede nüfus 
artışını, trafik sorununu, su sorununu, temi
zlik sorununu, kısacası kentleşmenin arat
tığı her sorunu yanında getirdi.

Şimdilerde ise Çevre Yolu ile sınırlı kalan 
yapılaşma o sınırı da aşarak yolun üzerine 
geçti.

Odun depolarının çevresi, arka taraflarda
ki bahçelik içlerine yapılan kaçak yapılar da 
bu bozukluğa eklendi.

Geçen yıl Belediye Meclisi aldığı kararla 
80 dönüm alanı imara açtı.

Her yeni alanın imara açılışı Gemlik’i 
daha da içinden çıkılmaz sorunlara itiyor.

Belediye okul yapacak, çocuk bahçesi 
yapacak, hastane, aşevi, huzur evi, otopark 
yapacak alan bulmada zorlanıyor.

İşte bu kapsamda yapılan kamulaştır
malar gelecekteki belediye hizmetleri için iyi 
birer yatırım.

Gelelim Marmarabirlik’in depolarının 
kamulaştırmasına.

32 dönümlük Avcılar Ailesi’ne ait alan 
■sanırım 4-5 bin YTL’ye.kamulaştırıldı.

Marmarabirlik’in arazisi ise 5 dönüm 
dolayında.

Kıyaslanırsa altıda biri...
Ama biri Çarşı Deresi’nin 800 metre 

ilerisinde, diğeri neredeyse Gemlik’in en 
güzel yerinde..

Mutlaka değer farkı olacaktır.
Marmarabirlik binlerce ortaklı bir koopera 

tif.
Elindeki bu değerli yerleri satmak 

istemiyor.
Ama Belediye kamulaştırma kararı alırsa 

bunun önünde duramaz.
Ne yapabilir. Araziyi en yüksek fiyatla 

kamulaştırmak ister.
İlk çağrıya kulak asmayan Marmarabirlik, 

Mahkemenin belirleyeceği değere itiraz ede
bilir.

Bu alanı belediye nasıl kullanır bilemiyo 
rum. Bu alan kamuya kazandırıhrsa Belediye 
iyi bir yatırım yapmış olur.

ÖZEL AVKGNT İLKÖĞRGTİM OKULU
“İyi bir gelecek Aykent ile başlar”

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI 2007-2008 DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI

Anasınıflan, 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 blllr.Her zaman ve her konuda özveri İle çalışır,Vefakardır, dostlarını a'sla unutmaz, 
Sürekli eğitim İlkesi İle hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarım verir ve uygular,özgüveni tamdır. 

Her yerde 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 

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.k1Z.tr

htt://www.meb.gov.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k1Z.tr
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Erdoğan’dan eleştirilere yanıt
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
60'ıncı Hükümet 
programında 'yeni 
birşey yok' eleştiri 
sinin gerçekleri yan
sıtmadığını söyledi. 
Erdoğan, ''-Eğitimde, 
sağlıkta, enerjide, 
tarımda, dış politika
da birçok alanda 
ortaya koyduğumuz 
yeni hedefler man 
zumesini görmemek 
'bakar kör' olmayı 
gerektirir" dedi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan par
tisinin Meclis Grup 
toplantısında, 
AKP’nin hiçbir zaman 
'statükocu' olmadı 
ğım vurguladı.
Erdoğan: "-Bizim 
siyasetimize göre 
devleti yönetenler, 
millete yüksek rakım
lı tepelerden bakmaz, 
milletle arasına

Yeni Anayasa taslağı açıklanıyor
Adalet ve Kalkınma 
Partisi, yeni 
Anayasa taslağını 
kamuoyuna açıkla
maya hazırlanıyor. 
Parti bünyesinde 
oluşturulan komis 
yon, Bilim Kurulu'nca 
hazırlanan metin 
üzerindeki çalış
malarını tamamladı. 
Önümüzdeki hafta 
içinde, AKP Komis 
yonu ile Bilim kurulu 
üyeleri taslak üze 
rinde yeniden gö 
rüşmeler yapacak ve 
bu görüşmelerin ar 
dından Anayasa 
taslağı kamuoyuna 
açıklanacak.
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir Mir 
Mehmet Fırat, parti

TEŞEKKÜR
Zihinsel engelli çocukların 

eğitim gördüğü
Özel Türe Özel Eğitim 

Kurs Merkezi ve 
Zihinsel Engelli Çocukları 

Koruma Derneği’ne
1 yıldır su veren 

SIRMA SU yetkililerine 
teşekkür ederiz»

Tamer SİVRİ 
Dernek Başkanı

mesafe koymaz, 
aksine milletle aynı 
ufka bakar, aynı 
değerleri paylaşır. 
Farkımız bu. Keza bu 
siyasetin temel 
dinamiği değişimdir. 
Zaten Hayatın temel 
dinamiği de değişim 
dir...." diye konuştu. 
"Kalkınmada Vites 
Büyütülecek" 

genel merkezinde 
düzenlediği basın 
toplantısında, Anaya 
sa taslağı çalışmala 
rina ilişkin bilgi verdi. 
Buna göre, parti 
bünyesinde oluşturu
lan komisyon ile 
Bilim Kurulu, gelecek 
hafta içinde, taslak 
üzerinde düşünülen 
değişiklik, yeni mad 
de önerileri ya da 
açıklığa kavuştu 
rulması istenen 
konuları ele alacak. 
Bunun ardından 
taslak kamuoyuna 
açıklanacak ve 
üniversiteler ile sivil 
toplum kuruluşlarının 
görüşleri alınacak. 
Fırat: "Yeni 
Anayasa Mutlaka

Başbakan Erdoğan, 
yeni dönemin 
kalkınmada vites 
büyütülecek yıllar 
olacağını belirtti. 
"-Bazı çevreler diyor 
ki; bu programda 
yeni birşey yok. 
Değerli arkadaşlar 
tabi bunlar, yeni 
birşey üretememenin 
aczi içerisinde olanın

Referanduma 
Sunulmalı" 
Anayasa taslağının, 
bu sürecin ardından 
tasarı haline getiril
erek Meclis'e sunula
cağını anlatan Dengir 
Mir Mehmet Fırat, 
"Hangi sayıyla 
geçerse geçsin mut
laka bu Anayasa'nın 
referanduma sunul
ması gerektiği 
kanısındayız" dedi. 
Fırat, "Sivil bir 
anayasa olacak. 
Halkın yapmış 
olduğu bir anayasa 
olacak, bence en 
önemli özelliği bu. 
İkincisi, özgürlükleri 
çok net ve açık şek
ilde tarif eden bir 
anayasa olacak. 
Sınırlamaları, 
mümkün olduğu 
kadar katı kurallara 
bağlayan bir anaysa 
olacak" diye konuştu. 
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Fırat» 
kamoyunda merak 
edilen bazı konuların 
taslakta nasıl yer ala
cağına ilişkin de ip 
uçları verdi. 
Cumhurbaşkanı 
Yetkilerinde 1961 

ifadesidir." 
diyen Erdoğan 
şöyle konuştu: 
"Biz hedeflerimizi 
belirlemişiz. 2013 
bu hükümetin yeni 
hedefi değildir. 
Ama biz bunu seçim 
meydanlarında da 
konuştuk, şimdi de 
konuşuyoruz. İşte 
bu yeni. 2023'le ilgili 
hedefler açıklıyoruz. 
Bu yeni hedefler 
değil de nedir? " 
Yeni dönemde 
"kulağı kendi 
sesiyle dolu 
siyasetçilerden" 
olmayacaklarını 
belirten Başbakan 
Erdoğan, muhale 
fetin eleştirilerine, 
toplumun duyarlılık
larına önem verecek
lerini, farklı fikirler
den yararlanacak
larını söyledi.

Anayasasındaki 
Hükümler Esas 
Alınacak
Buna göre, Cumhur 
başkanının yetkileri 
konusunda, 1961 Ana 
yasası'ndaki hüküm
ler esas alınacak. 
Dokunulmazlıklar 
konusuna ise, sade 
ce milletvekili doku 
nulmazlığı değil, 
bütün dokunulmazlık
ları kapsayacak şe 
kilde yer verilecek. 
Fırat, kılık-kıyafet 
konusunda nasıl bir 
hüküm olacağına 
ilişkin bir soruyu ise; 
"Biz bir Anayasa 
yapıyoruz, bir yönet
melik değil" söz
leriyle yanıt verdi.
Fırat, "Anayasalarda 
temel olan şey, evren 
sel hukukun kural
larıdır. Efendim, şura
da şöyle bir hata 
oldu, bu hatayı 
düzeltmek için şöyle 
tedbirler getirelim 
derseniz, işte o 
zaman yönetmeliğe 
benzer. Anayasa, 
anayasa olmaktan 
çıkar yönetmelik olur, 
kanun olur" diye 
konuştu.

--------------------- üHükümet programı i 
görüşmeleri tamamlandık 
TBMM Genel Kuru üzerinde söz alan 
lu'nda 60. hükümetin Tunceli bağımsız 
programı üzerindeki Milletvekili Kamer 4**
görüşmeler ilginç 
diyaloglarla tamam
landı.
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, Baş 
bakan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın kendisi 
nin bakanlığı döne
mindeki yüksek faiz 
le ilgili konuşmasına 
cevap verdi. Baykal, 
"Sayın Başbakan 
açıkladığınız rakam
larda ısrarlı mısınız? 
Bakın benim maliye 
bakanlığı yaptığım 
1974 yılında reel faiz 
yüzde 9, Merkez 
Bankası faizi yüzde 
9'dur" cevabını verdi. 
AKP Grup Başkan 
vekili Nihat Ergün 
ise, muhalefeti fık 
rayla vurdu. Ergün, 
muhalefeti sinyali 
takılan adamın mey
danda boş yere tur 
atmasına benzetti ve 
şu fıkrayı anlattı: 
"Temel İstanbul'a 
taksisiyle gelmiş. 
Taksim'de bir tur 
atıyor, iki tur atıyor, 
üç tur atıyor, beş 
atıyor. 15-20 tur atın
ca polis kendisini 
durdurmuş. 'Hem 
şehrim ne tur atıyor
sun? Eşkiya mısın, 
terörist misin, bu 
kadar tur atılır mı 
Taksim meydanında? 
Ne oldu?' Temel de 
polis memuruna 
dönerek, 'Bir şey 
olmadı memur bey, 
sinyal takıldı da...' 
Ergün, bu fırkadan 
sonra muhalefete 
"Yeniden 22 Temmuz 
öncesine dönmek 
sinyali takılan ada 
mın Taksim meyda 
mnda nihayetsiz tur 
atmasından farklı 
değildir" ifadeleriyle 
tepki gösterdi. 
KAMER GENÇ 
YİNE GÜLDÜRDÜ 
Hükümet programı

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

Genç, kendisinden 
önce AKP Grubu 
adına konuşma 
yapan Nihat Er 
gün'ün konuşma 
sının sonuna atıf 
yaparak, "Hükümet 
herkesi kucaklıyor. 
Biraz da bizim 
Tunceli'yi kucaklayın, 
Ama doğru taraftan I 
kucaklayın" deyince 
Meclis Genel Kuru 
lu'nda gülüşmeler 
yaşandı, 
Genç'in adının okun
ması üzerine Meclis 
Genel Kurulu'nda 
bulunan milletvekil
leri tarafından yük
sek sesle "Eyvah" 
denmesi de dikkat 
çekti. Konuşması 
sırasında Meclis 
Başkanı Toptan'ın 
müdahalesine kızan 
Genç, "Lütfen şey 
etmeyin" dedi. Genç, 
kürsüden Toptan'a 
dönerek, "Bu kadar 
baskıcı olmayın, 
acele etmeyin. Lütfen 
bu kadar şey etme 
yin..." diye konuştu. 
AHMET TÜRK'ÜN 
CEVABI 
Başbakanın DTP'lile 
rih neden PKK'ye 
terör örgütü deme 
diği yönündeki üstü 
kapalı eleştirisine 
DTP Grup Başkanı 
Ahmet Türk cevap 
verdi. Kuliste gazete
cilerin sorularını 
cevaplandıran Türk, । 
etnisiteye dayalı 
siyasete karşı 
olduklarını 
belirterek, şiddete 
karşı olduklarını 
ifade etti.
Başbakanın yurt
taşların kültürünü 
saklayan bir tavır 
içinde olduğunu 
iddia eden Türk, 
yüzde 10 barajının 
bir ayıp olduğunu 
savundu.
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Komuta Nar M resepsiyonuna katılmıyor
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
bugün devletin 
zirvesine vereceği 
resepsiyona 
TSK'nın komuta 
kademesi katılmıyor. 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül 
cumhurbaşkanı 
seçilmesinin 
ardından vereceği 
resepsiyonu 
ikiye bölmüştü. 
Bugün saat 11.00'de 
yapılacak ilk 
resepsiyonda 
devlet erkanı, 
Cuma günü saat 
16.00'da yapılacak 
ikinci resepsiyon da 
ise iş, sanat ve 
medya dünyası 
ağırlanacaktı.
Ancak komutanlar 
5 ve 7 Eylül tarihleri 
arasında Ankara 
dışında olacakları 
için her iki 
resepsiyona da 
katılamayacaklar. 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral

Gül, BM Genel 
Kurulu’na 

katılmayacak

Yaşar Büyükanıt, 
Kara Kuvvetleri 
Komutanı Org. 
İlker Başbuğ, 
Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Ora. 
Metin Ataç, 
Hava Kuvvetleri

Komutanı Org. 
Aydoğan Babaoğlu 
ve Jandarma 
Genel Komutanı 
Org. Işık Koşaner 
ordu komutanlıklarını 
ziyaret edecekler. 
TŞK'da her yıl 30

Ağustos'tan sonra 
nöbet değişimlerinin 
ardından komuta 
kademesinin ordu 
komutanlıklarını 
ziyaret etmesinin 
bir gelenek 
olduğu belirtiliyor.

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
bu ayın sonlarında 
ABD'de yapılacak 
Birleşmiş 
Milletler (BM) 
Genel Kurulu’na 
katılmayacak. 
Gül'ün yurt dışına 
yapacağı gezilere 
ilişkin çalışmalar

sürüyor. 
Ancak 
Cumhurbaşkanı 
Gül, BM Genel 
Kurulu’na 
katılmayacak. 
Gül'ün, 
ilk yurt dışı 
gezisini KKTC'ye 
yapması 
bekleniyor.
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DOĞALCAZ ISI SANAYİ 

Tel:513 88 26

|1

►DOĞALGAZ 
►KOMBİ 
► KAT KALORİFERİ 
► MERKEZİ ISITMA 
►RADYATÖR 
► SPLİT 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

L?J Vaillanf________ EîVaillanl

Vaillanl ulukaya doğalgaz ısı san.
7»?. ı ■ • U " HÜSEYİN ULUKAYA - CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI 
GEMLİK ANA BAYİİ —....................... ... .

/I Isıtma, sıcak su ve 
j kontrol cihazlarında 
X LİDER [yj

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com
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“Üzerinizde büyü 
var, altınları getir 

okuyacağız” diyerek 
dolandırdılar

Hastasından 3 bilezik aldığı iddia 
edilen doktor gözaltına alındı

Bursa'da, 'yeni ço 
cuğumuz oldu* di 
yerek gittikleri evden 
para yardımı isteyen 
2 kişi, 'Altınları getir 
okuyacağız' diyerek 
ev sahibinin altın
larım alıp kaçtı. 
Dolandırıldığını anla 
yan kadın polis mer 
kezine giderek olayla 
ilgili ifade verdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Çekirge 
Mahallesi Mustafa 
Sokak'ta oturan 
Emine Ş.'nin (31) 
evine kimliği belirsiz 
1'i bayan 2 kişi geldi. 
55-60 yaşlarındaki 
erkek şahıs, ev 
sahibine 'Uzun 
süredir çocuğumuz 
olmuyordu.
Çocuğumuz oldu, 
onun için para 
topluyoruz' dedi. 
Bunun üzerine 

içeriye giderek 
bozuk paraları 
getiren Emine Ş.'ye 
şahıslar 
'Biz dilenci değiliz, 
üzerinizde büyü var, 
altınları getir 
okuyacağız' dedi. 
Bunun üzerine 
6 bilezik., 
15 çeyrek altın, 
5 yarım altın 2 küpe, 
4 yüzük ve 200 
Avro parayı getiren 
Emine Ş.'ye şahıslar 
bu kez 'Tülbent 
getir* dedi. Tülbente 
sardığı altınların 
üzerine okuyormuş 
gibi yapan şahıslar 
ardından tülbenti 
Eminne Ş.'ye vererek 
olay yerinden 
ayrıldı. Tülbenti 
açan Emnie Ş., altın
larının olmadığını 
görünce durumu 
polise bildirdi.

Bulgaristan'da Varna 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ni bitiren 
ancak diplomasını 
alamayan bir kadın, 
Bursa'da açtığı klinik* 
te zayıflatmak 
amacıyla bir kadın
dan 3 bilezik aldığı 
iddiasıyla gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye göre, 
fazla kiloları bulunan 
52 yaşındaki ev 
hanımı Hanife A., 
zayıflamak amacıyla 
Altıparmaktaki bir 
kliniğe gitti. Klinikte 
görevli doktor Sebile 
T.'ye (41) 3 Adana 
burması bilezik 
verdiğini öne süren 
Hanife A., 
dolandırıldığını iddia

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ederek polise müra
caat etti. Müracaat 
üzerine soruşturma 
başlatan Asayiş Şube 
Müdürlüğü 
Yankesicilik 
Dolandırıcılık Bürosu 
ekipleri, Sebile T.'yi 
gözaltına aldı. Sebile 

T.'nin 1991 yılında 
Varna Tıp Fakültesi'ni 
bitirdiği ancak diplo
masını alamadığı 
belirlendi. 2004 yılın
da Türkiye'ye yer
leşen ve 
Altıparmakta bir 
klinik açan Sebile

T.'nin, işyerinde 
başarılı olamayınca 
burayı kapattığı ve 
hastası olduğu belir
tilen Hanife A.'dan 3 
Adana burması 
bilezik aldığı öne 
sürüldü. İddia üzerine 
dolandırıcılık suçla
masıyla gözaltına alı
nan Sebile T.'nin, 
kimseyi dolandır
madığını belirterek, 
"Samimiyetimden 
dolayı Hanife A.'dan 
borç aldım" dediği 
öğrenildi. 
Dolandırıcılık suçla
masıyla adliyeye 
sevk edilen Sebile T, 
görüntü alan basın 
mensuplarına ve 
polislere de tepki ' 
gösterdi.

Ek?

Refl 
M 
He
Yi

Dem

Yalova’da sokak ortasında infaz
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 Mahallesinde 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 İçindeJYerıi 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
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

Yalova'da market 
işletmeciliği yapan 
bir şahıs, dükkanını 
kapatıp evine 
gittiği sırada 
kafasına sıkılan 

kurşunla öldürüldü. 
Edinilen bilgiye 
olay, önceki gece 
saat 01.30 sıralarında 
meydana geldi. 
Marketini kapatıp 
evine doğru yola 
çıkan Ergül 
Namal (44), 
Alicik Sokağı'na 
geldiğinde kimliği 
belirlenemeyen 
kişi ya da kişilerce 
kafasına bir el 
ateş edilerek 
öldürüldü.
Çevredeki vatan
daşların silah 
sesini duyarak 
polise haber 
vermeleri üzerine 
çevrede geniş 
çaplı araştırma 
başlatıldı. 
Bu sırada kardeşinin 
ölüm haberini alarak 
olay yerine gelen 
ağabeyi Ahmet 
Namal, kardeşinin 
kanlar içerisindeki 
cesedini görünce 
gözyaşlarına

boğuldu. 
Uzun süre 
kardeşinin cesedi 
başında gözyaşı 
döken Namal'ı 
polisler sakin
leştirmeye çalıştı. 
Ergül Namal'ın 
üzerinden para 
çıkmaması üzerine 
marketi açtıran 
polis ekipleri 
dükkan da inceleme 
yaparak, gün 
içerisinde toplanan

paraları aradı. 
Görgü tanıklarının 
ifadesine de 
başvuran polis, 
olay anında bir 
el silah sesi 
duyulduğunu 
ve ardından da 
bir aracın hızla 
olay yerinden 
uzaklaştığını 
söyledi.
Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ÇÖLDE HÜZÜN
Hürriyetin doğuşunu bilirim, yaş yetmiş sekiz
Dün sayfalar, kalemler kaldı öksüz.
Çöl aşarken, kum taneleriyle boğuldu emin 
Ekşi, Coşkun, İnce sorayım siz güvende misiniz.?

Renkli kalemlerle çizdiğiniz tablolar derya deniz 
Hepsinde ayrı tad; hepsinde ayrı giz.
Nerede? Hürriyet uğruna ettiğiniz yemin.
Yılmaz, Suda, Ferrai sorayım siz güvende misiniz.?

Tek kalmış karakalemle, renkli tablo çizilmez.
Kışta, karda iz bırakmadan gezilmez.
Demokrasi kalbinden vuruldu,yarası derin.
Hakka aşık yazarlara sorayım; siz güvende misiniz?

Kayıt dışılığa 
karşı prim indirimi
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Zafer 
Çağlayan, SSK 
işveren priminden 
5 puan 
indirilmesinin 
kayıtdışı ekonomiyle 
mücadelede 
önemli bir adım 
olacağını söyledi. 
Ostim Sanayici 
ve İşadamları 
Derneği Yönetim 
Kurulu üyelerini 
kabul eden 
Çağlayan, prim 
indiriminin devlet 
gelirlerini azaltmanın 
aksine, kayıtlı 
ekonomiyi teşvik 
ederek, kaynak 
artışına neden ola
cağını belirtti.

Çağlayan, 
işadamlarına da 
kayıtdışı ekonomiyle 
mücadelede 
destek çağrısında 
bulunarak, 
şunları söyledi: 
"Bu indirimler 
konusunda 
hükümeti 
cesaretlendirmek 
istiyorsanız, 
indirimlerin devam 
etmesini istiyor
sanız, devlete ve 
hükümete, 
bürokratlara indirim 
yapıldığı zaman 
kayıtdışıhğın 
azaldığını ve 
devletin gelirlerinin 
arttığını ispalamak 
zorundasınız."

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

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

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

SATILIK
Dörtyol'da Yalova 

Yoluna cepheli 2 katlı 
eski ev 91 m2 5 kat 
imarlı yer satılıktır.

Tel: (0.532) 482 45 60
‘Gemlik Körfez’ internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com

■UlUhMUl
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

IBMDEmİZIIBİMHİZHmVM
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Berkay KARABULUT

Kumla'da taverna 
tarzı eğlencede, 
tatilcilerin uğrak 
mekanlarından 
olmayı başaran 
ve 14 yıldır verdiği 
hizmette kusur 
etmeyen Çakıl Aile 
Gazinosu, yazın 
sonlarına doğru 

Aşkınsan'ı seven
leriyle buluşturdu. 
Daha önce farklı 
tatil yörelerinde 
de şarkılarını 
seslendiren ve 
özellikle sanat 
müziği şarkılarında 
izleyenlerini 
büyüleyen şarkıcı 
Aşkınsan, daha önce 

de çıktığı Büyük 
Kumla Çakıl Aile 
Gazinosu'nda yine 
sahne almanın 
mutluluğunu 
yaşadığını söyledi. 
Gece de yerel 
sanatçılar ve 
assolist Eylül'ün 
ardından sahne alan 
Aşkınsan, Çakıl

Aile Gazinosu 
müşterilerine 
unutulmaz bir gece 
yaşatırken, gazino 
işletmecileri 
şarkıcının ileriki 
günlerde de sahne 
almaya devam 
edeceği duyurdu. 
Bu yıl yerel sanatçı 
ağırlıklı bir çalışma 

sergileyen
Çakıl Aile Gazinosu 
yetkilileri, her 
çarşamba gerçek
leştirdikleri matineler 
ile de bayanların 
uğrak mekanı 
olmayı başarmıştı. 
Öte yandan 
Çakıl Aile Gazinosu 
yetkilileri Ramazan

ayının erken 
gelmesi, ve okulların 
da açılması ile 
Kumla'da sezonun 
erken kapandığını 
da dikkate alarak, 
bu sene 10 Eylül'de 
gazinonun gelecek 
yaz sezonuna kadar 
eğlence ara 
vereceğini belirtti.
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DUYURU ELEMAN ARANIYOR BAKICI ARANIYOR
GEMLİK 

TİCARET BORSASINA 
AİT GÜRLE İS MERKEZİ

KAT:3 
106-107 VE 113 NOLU 
BÜROLAR KİRALIKTIR 
TEL: 513 46 00

513 43 73

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

Hasta bayana 
evde yatılı bakabilecek 

BAYAN BAKICI 
ARANIYOR

Tel: 513 97 75
Bursa Sosyal Sigortalar Kurumu 

Müdürlüğünden aldığım 
sağlık karnemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. Aynur SELVİ

KRŞ6D6 B€KL€M€K 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) 513 35 95
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Akıllı Kart Sistemi ders konusu oldu
Türkiye'de ilk kez 
Bursa'da uygulanan 
ve Londra Belediyesi 
başta olmak üzere 
Avrupa'da birçok 
ülkeye örnek olan 
'BuKart* sistemi, 
Almanya Darmstadt 
Teknik Üniversitesi 
öğrencilerine ders 
konusu oldu.
Almanya Darmstadt 
Teknik Üniversite
sinden gelen 27 kişi
lik öğrenci grubu, ilk 
olarak kendileri için 
düzenlenen brifinge 
katılarak, "Bursa'da 
ulaşım ve manyetik 
sistemler" hakkında 
bilgiler aldı. Bursa 
hafif raylı sistemin 
(BursaRay) işletme 
merkezini ziyaret 
eden Alman öğrenci 
ler, tesislerde incele 
melerde bulundu.
Akıllı kart sistemleri 
hakkında bilgi alan 
ve vagonları deneme 
fırsatı bulan öğrencil
er, ileri teknoloji ile 
verilen kaliteli 
hizmete hayran kaldı. 
BURULAŞ Yönetim 
Bilgi Sistemleri 
Koordinatörü Amir 
Kartal tarafından 
Almanca olarak 
gerçekleştirilen

izleyen öğrenciler, 
Bursa'daki ulaşım

ifade eden Boltze, 
Bursa'da sürücülerin

konusunda detaylı 
bilgiler edindi. 
Darmstadt Teknik
Üniversitesi'nde 
inşaat mühendisliği 
ve trafik planlaması 
biriminde yapan 
öğrenciler, elektronik 
bilet ve toplu taşıma 
sistemlerini de yakın
dan inceleme fırsatı 
buldu. Almanya'da 
sürdürdükleri çalış
malar ile ilgili de bir 
sunum yapan öğren
ciler, BURULAŞ 
Genel Müdürlüğü'nde 
vagonları da test 
ettiler. Öğrencilere 
Bursa'daki gezilerin 
de eşlik eden Prof. 
Dr. Ing. Manfred Bolt 
ze, Akıllı Kart 
Sistemi'nin çok iyi 
bir model olduğunu 
söyledi. BursaRay 
Sistemi'ni de çok

kurallara uymaması 
m gözlemlediklerini, 
bunun trafikte kar
maşa oluşturduğunu, 
bu konunun cezaları 
mn artırılmasıyla 
çözümlenebileceğini 
vurguladı. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si Ulaşım Daire 
Başkanı Tacettin 
Kınay da, Bursa'da 
özellikle son 3,5 
yılda ulaşım konusun 
da çok ciddi adımlar 
atıldığını kaydetti. 
Kınay, Türkiye'de 
uygulamaya giren 
ilklerden biri olan 
akıllı kartların yanı 
sıra kent içinde 
kesintisiz ulaşım 
sağlamak için 10 
yeni kavşağın ve 
alternatif yolların 
hizmete açıldığını 
anlatttı.

‘Barış Okulu için Elele’ 
kampanyası devam ediyor
Bursa'da, 35 ilköğre
tim okulundan 462 
öğrenci, ‘Birleşmiş 
Milletler Bin Yıl 
Kalkınma Hedefleri’ 
kapsamında, ‘Barış’ 
adını taşıyacak 
ilköğretim okulunun 
yapımı için elele 
verdi. Gönüllü öğren
ciler, çeşitli etkinlik
lerle projeye 1000'er 
Euro’luk bağış topla
maya çalışıyor.
Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Nilüfer 
Belediye Başkanlığı, 
Nilüfer Vakfı, Nilüfer 
Yerel Gündem 21 ve 
UNlCEFBursa Gönül 
lüleri arasında geçen 
yıl imzalan protokol 
çerçevesinde 23 
Nisan'da temeli 
atılacak okulun 
inşaatı bir yıl içinde 
tamamlanacak.
Okul inşaatına des 
tek olmak için hare 
kete geçen 35 ilköğ 
retim okulu, ambalaj 
atıklarını toplayarak, 
gelirini okul inşaatı
na bağışlayacak.. 
462 gönüllü öğrenci 
de, çeşitli etkinlikler

le projeye 1000'er 
Euro’luk bağış topla
maya çalışacak.
Okulun duvarlarında, 
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 taşıya
cak okulun projesi 
nin hazır olduğunu 
belirterek, 
“Temel atma aşa
masına geldiğimiz 

için mutluyuz. 
Gönüllü öğrencile 
rimiz bir yıl içinde 
çeşitli faaliyetlerde 
bulunarak biner 
Euro’luk katkıyı 
toplamaya çalıştı. 
Okullar da 
ambalaj atıklarını 
toplayarak gelirini 
bağışlayacak. 
Okullarda ve ahşve 
riş merkezlerinde 
kurulan UNICEF 
standlarında satılan 
ürünlerden elde 
edilecek gelirin 
yüzde 30’u projeye 
aktarılacak. UNICEF 
standlarında gönüllü 
öğrenciler görev 
aldı” dedi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İSİMİZ ....

• ır rr

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 
taCiiBgnSgtUtııHoıiSOUKTelıU m ura
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Ersen Ispanya’ya gitmiyor
Trabzonspor Kulübü 
İdari İşler Sorumlusu 
Caner Çuvalcıoğlu, 
Ersen Martin'in 
transferinin, 
Ispanya'nın 
Recreativo Huelva 
Kulübü'nün parayı 
zamanında yatır
madığı için 
gerçekleşmediğini 
söyledi.
Çuvalcıoğlu, iki 
kulüp arasındaki 
anlaşma gereğince 
transfer bedelinin 
31 Ağustos'ta 
yatırılması gerektiği
ni, ancak Huelva'nın 
bu ödemeyi 
zamanında gerçek
leştirmediğini belirtti.

19 yaş altı Milli Takım Kadrosu açıkland
İsveç ile özel maçlar 
yapacak 19 Yaş. Altı 
Genç Milli Futbol 
Takımı'nın kadrosu 
belli oldu.
Ahmet Ceyhan yöne
timindeki milliler, 
İsveç ile 11 ve 
13 Eylül tarihlerinde 
deplasmanda 
yapacakları 2 
maç öncesi, 
9 Eylül 
Pazar günü İstanbul 
Güneş Otel'de 
toplanacak.

Bursaspor, Ankara’da 
turnuvaya katılacak
Bursaspor, 8-9 
Eylül'de Ankara'da 
yapılacak olan 
özel bir turnuvaya 
katılacak.
Bursaspor 
Kulübü'den 
yapılan açıklamaya 
göre Bursaspor, 
Çaykur Rizeşpor, 
Gaziantepspor ve 
Ankaraspor'un da 
yer aldığı turnuvada 
yer alacak.
Turnuva maçları 
Yenikent Asaş 
Stadyumu'nda 
oynanacak.

'Gemlik Körfez1 internette vfflw.gemlikkorlezgazetesi.com
Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Trabzonspor'un da 
bu nedenle Ersen'i 
vermekten 
vazgeçtiğini 
bildiren Çuvalcıoğlu, 
"Ersen, 
Trabzonspor'un 
oyuncusudur. 
Ispanyol kulübü,

Açıklanan kadroda 
şu sporcular 
yer alıyor:

İsmail Özgür Göktaş, 
Sercan Yıldırım, 
Serdar Aziz 
(Bursaspor), Erkan 
Resmen, Korav Sanlı 
(Beşiktaş), Barış 
Memiş, Zeki Ayvaz 
(Trabzonspor), 
Burak Kaya (İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyespor), 
Uğur Arslan Kuru 
(Fenerbahçe), İlker

FIFA'ya şikayet 
ederse haklılığımız 
tescil edilir.
Bu konuda herhangi 
bir endişe taşımı 
yoruz. Gerekli 
hukuki araştır
malarımızı da 
yaptık" dedi.

Cihan (Galatasaray), 
Soner Örnek 
(Gaziantepspor), 
Ferhat Kiraz 
(Çençlerbirliği), 
Fatih Sözgen, M. 
Gürkan Öztürk- 
(istanbulspor).
Ğökhan Değirmenci 
(Altay), Şahin 
Çakır (Adana 
Demirspor), 
Koray Kurt 
(Dardanelspor), 
Furkan Özcal (1860 
Münih).

A Milli Basketbol 
Takımı, Ispanya'da 
başlayan Avrupa 
Şampiyonası'ndaki 
ilk maçında Litvan 
ya'ya 86-69 yenildi. 
Maça iyi başlayan 
milliler ilk dakikalar
da 10-5 önde geçse 
de Litvanya hızlı 
hücumlardan bul
duğu sayılarla çeyre 
gi 19-16 önde kapadı, 
ikinci çeyreğin ilk 
dakikalarında etkili 
olan milliler bir ara 
24-23 öne geçti. 
Siskauskas ve Jasi 
kevicius'un devreye 
girmesiyle 10-0'lık bir 
seri yakalayan 
Litvanya, bir anda 
farkı açtı ve skoru 
33-24'e getirdi. Farkı 
korumayı başaran 
Litvanya devreyi de 
44-36 önde kapadı. 
Hücumdaki etkisiz 
oyununu ikinci 
yarının başında da

Sultanlar Azerbaycan’ı rahat geçti
16. Dünya Bayanlar 
Grand Prix Avrupa 
Elemeleri'nde Türki 
ye, Jlk maçında Azer 
baycan'ı 3-1 yendi. 
Karşılaşmanın ilk 
setine iki takım da 
karşılıklı sayılar 
bularak başlarken, 
Azerbaycan file 
önünde daha etkili 
bir oyun ortaya 
koydu ve ilk teknik 
molaya 8-5 önde 
girdi. Teknik molanın 
ardından Neslihan'ın 
servisleriyle oyunda 
dengeyi sağlayan 
Türkiye, bloklarda 
başarılı oldu ve 6- 
1'lik seri yakalayarak 
11-9 üstünlüğü elde 
etti. Bu dakikadan 
sonra hücumda 
sıkıntılı anlar 
yaşayan Milli Takım, 
üstünlüğü yeniden 
rakibine kaptırdı ve 
Azerbaycan ikinci 
teknik molayı da 16- 
14 üstün geçti. 
Hücumda Esra ve 
Neslihan'ı iyi kul
lanan ve bu oyuncu
ların sayılarıyla art 
arda sayılar bulan 
Türkiye, Aysun'un da 
başarılı oyunuyla 
kontrolü eline aldı ve 
seti 25-23 kazandı. 
Türkiye, ikinci setin 
ilk dakikalarında 
daha etkili bir görün
tü sergiledi. Bahar'ın 
başarılı hücum orga
nizasyonlarını Aysun, 
Esra ve Neslihan iyi 
değerlendirince skor 

devam ettiren milli 
ler, dış şutlarda 
başarısız oldu. Pota 
altı etkinliğini de rak
ibine kaptıran A Milli 
takım, maçın son 
periyoduna da 
63-48 geride girdi. 
Maçın son bölümüne 
iyi hücum ederek 
başlayan Türkiye, 
bir ara farkı 10'sayıya 
indirse de, kalan

İKongı 
Prof.D 
gönen 

lyöneti 
•öyeter

üstünlüğünü eline 
geçiren milliler, ilk 
teknik molaya 8-5 
önde girdi. Rakibinin 
kötü hücum etmesini 
iyi kullanan Türkiye, 
savunmasında da 
istekli bir görüntü 
sergiledi ve ikinci 
teknik molaya da 16- 
12'lik skorla üstün 
girdi. Rakibinin öne 
geçme çabalarına 
Neslihan ile karşılık 
veren Türkiye, bu seti 
25-20'lik skorla 
kazanmayı başardı. 
3. sete iyi başlayan 
taraf ise Azerbaycan 
oldu. Milliler, özellikle 
Mammadova ile file 
üstünde etkili olan 
rakibine Aysun ile 
karşılık verse de ilk 
teknik mola 8-6 
Azerbaycan üstün
lüğüyle geçildi. İki 
takımın da 
servislerde hata yap
tığı bu dakikalarda 
bloklarda başarı 
yakalayan 
Azerbaycan, ikinci 
teknik molaya da 16- 
13 önde girdi. Set

bölümde Litvan 
ya'nın sayılarına 
engel olamadı ve 
maçı 86-69 kaybetti. 
A Milli Takım 
gruptaki ikinci 
maçını Almanya 
ile oynayacak.
Almanya, D 
Grubu'ndaki ilk 
mücadelesinde 
Çek Cumhuriyeti'ni 
83-78 mağlup etti.
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W

boyunca ortaya koy
duğu etkili oyununu 
sürdüren 
Azerbaycan, özellikli 
Mammadova ile 
sayılar buldu ve seti 
25-21 kazandı.
4. sette Türkiye'de 
özellikle savunma 
bloklarından seken 
topları arka alanda 
libero Gülden iyi 
karşıladı. Hücumda 
da blok autlarla sayı 
bulan ay-yıldızhlar 
setin ilk teknik 
molasını 8-6 önde 
geçti. Azerbaycan, I 
hücumda bir türlü i 
organize olamazken, 
Neslihan'ın etkili 
servisleri sonrası s 
sayıya giden Türkiye, 
ikinci teknik molaya 
da 16-9'luk skorla 
üstün girdi.
Savunmasındaki 
başarısını sürdüren i 
Türkiye, rakibinin de 
oyundan kopmasıyla j 
rahat bir oyun ortaya 
koydu ve seti 25-16 
kazanarak karşılaş-1 
madan 3-1 galip 
ayrıldı.

vfflw.gemlikkorlezgazetesi.com
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Gut hastalığına süt iyi geliyor
Romatoloji Araştırma 
ve Eğitim Derneği 
Başkanı ve Başkent 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Romatoloji 
Anabilin» Dalı Öğre
tim Üyesi Prof.Dr. 
Eftal Yücel, 'kralların 
hastalığı 'veya 
'hastalıkların kralı' 
olarak bilinen gut 
hastalığına, süt ve 
süt ürünlerinin iyi 
geldiğini söyledi. 
Romatoloji Araştırma 
ve Eğitim Derneği 
tarafından düzenle
nen Romatoloji 
Kongresi Muğla'nın 
Fethiye ilçesine bağlı 
Ölüdeniz beldesinde
ki Lykıa World 
Otel'de başladı. 
Kongre başkanlığını 
Prof.Dr. Meral Çal- 
güneri'nin yaptığı 
kongreye Türkiye’de 
görev yapan roma- 
tologlar ile uzmanlık 
eğitimi alan doktorlar 
katılıyor. Kongrenin 
ilk günü Romatoloji 
Araştırma ve Eğitim 
Derneği Başkanı 
Prof.Dr. Eftal Yücel, 
Kongre Başkanı 
Prof.Dr. Meral Çal- 
güneri ve dernek 
yönetim kurulu 
üyeleri ortak bir 
basın toplantısı vaptı. 
Prof.Dr. Yücel, halk 
arasında 'kralların 
hastalığı 'veya 
'hastalıkların kralı' 
olarak bilinen gut 
hastalığına ilişkin 
çarpıcı bilgiler verdi. 
Gut hastalığının

hipokrat çağından 
beri bilinen ve fazla 
protein alanlarda 
görülen bir hastalık 
olduğunu belirten 
Yücel, hastalığa her 
100 kişiden birinde 
rastlandığını söyledi. 
Gut hastalığının 
30-40 yaşlarında 
erkekler ile menopoz 
sonrası ileri yaşlarda 
kadınlarda ortaya 
çıktığını ifade eden 
Prof.Dr. Yücel, 
"Süt ve süt ürünleri 
hastalığa iyi 
geliyor, az yağlı 
peynir mesela bolca 
yenebilir. Bitkisel 
proteinlerin etkisi 
nötr, örneğin mer
cimek yenebilir. 
Tanısı için en önem
lisi ayak baş parma 
ğında birden ortaya 
çıkan çok şiddetli 
kızarıklık ve ağrı his
setmesi son derece 
önemli. Hastanın 
birkaç kez böyle bir

hikayesi varsa 
yüksek ihtimalle 
gut hastasıdır. Ayak 
bileğinde ve dizde de 
olabilir ama genellik
le ayak baş 
parmağında olur. . 
Tedavide diyet yap
mak, kilo vermek 
önemli ve eğer sık 
atak geçiriliyorsa ilaç 
kullanmak gereklidir. 
Gut kandaki ürüt 
asitin artmasıyla 
ortaya çıkıyor, asit 
azaltıcı ilaçların belki 
ömür boyu kullanıl
ması gerekli olabilir. 
Gut hastalığı bazen 
diğer romatizmal 
hastalıklarla da 
karışır ve yine ilaçlar 
van etki yapabilir." 
Prof.Dr. Meral Çal- 
güneri de konuya 
ilişkin bilgi verdi. 
Gut bazı eklemlerde 
ağrı, duyarlılık, 
kızarıklık, şişlik 
ve ısı artışı olarak 
gelişen, şiddetli

ataklarla seyreden 
bir hastalık olarak 
tanımlanıyor.
Hastalık genellikle 
her seferinde bir 
eklemi etkiliyor ve 
bu eklem çoğunlukla 
ayak başparmak 
eklemi oluyor.
Diz, dirsek ve el 
bileği gibi diğer 
eklemler de et 
kilenebiliyor. Ataklar 
çok hızlı gelişir ve 
jlk atak genellikle 
gece olur. Gut 
hastalığı tüm romatiz
ma türleri içinde en 
ağrılı olanı olarak 
biliniyor. Ataklar şu 
nedenlerle gelişebilir: 
- Çok fazla alkol alımı 
- Çok sıkı diyet 
ve açlık
- Bazı yiyeceklerin 
fazla yenmesi 
- Operasyon geçirme 
(diş çekimi gibi 
basit bir girişim 
bile neden olabilir) 
- Ani, şiddetli bir 
hastalık geçirme 
- Aşırı yorgunluk ve 
herhangi bir nedenle 
aşırı derecede 
endişelenme 
- Eklem travması, 
yaralanma '■ 
- Kemoterapi 
uygulanması
- İdrar söktürücü 
ilaçların alınması 
(tansiyon 
yüksekliğinde 
kullanılan, vücuttan 
sıvı atılımını 
sağlayan ilaçlar) 
- Düşük doz 
aspirin kullanımı

Ramazanda sağlıklı 
beslenme önerileri

Diyetisyen Cemal 
Aytaç Ak, oruç tutu
lurken mutlaka sahu
ra kalkılması gerek
tiğini ifade ederek, 
sahura kalkılmadan 
oruç tutulması halin 
de halsizlik, baş ağ 
rısı, yorgunluk ve 
dikkatte azalmalar 
görüleceğini bildirdi. 
Ak, yaptığı yazılı 
açıklamada, pek çok 
kişinin Ramazan 
ayında sahura kalk
mak yerine gece yat
madan önce sahur 
niyetine yemek ye 
diklerini belirterek, 
bu alışkanlıktan uzak 
durulması gerektiği
ni vurguladı. 
Ak, "Ramazan ayın
da azalan öğün sayı 
sini az ve sık yiyerek 
sahur ve iftar dahil 
1-2 ara öğünle en az 
4'e çıkarmak gerek
lidir. Sahura kalkıl
madan oruç tutulur
sa aç kalma süresi 
artacağından meta 
bolik hız düşen 
halsizlik, baş ağrısı, 
yorgunluk ve 
dikkatte azalmalar 
görülür" dedi. 
Gün içinde kan şeke 
rinin düşmesini ve 
uzpn süreli açlık son 
rası iftarda aşırı be 
sin tüketimini engel 
lemek için sahurda 
yavaş sindirilen ve 
besin değeri yüksek 
gıdaların tüketilmesi 
nin çok önemli 
olduğuna işaret eden

Ak, çok yağlı ve çok 
tuzlu yemeklerden 
ve aşırı tatlı besinler
den kaçınmak gerek
tiğini anlattı. 
Diyetisyen Cemal 
Aytaç Ak, bunların 
yerine hazmı kolay, 
mide ve bağırsak 
sisteminde uzun sü 
re kalabilen lifli ve 
selüloz içeren sebze, 
meyve ve kepekli 
ekmek tercih edilme
si gerektiğine dikkat 
çekerek, "Protein içe 
riği yüksek olan be 
sinler midenin boşal
ma süresini uzatarak 
acıkmayı geciktirdik
leri için sahurda tüke 
tilmeleri daha uygun
dur. Yumurta, süt, yo 
ğurt, peynir, kuru 
baklagiller tercih 
edilebilir" dedi. 
Sahurda zeytin, pey 
nir, esmer ekrirıek, 
çiğ sebzeler, süt 
veya yoğurt, meyve 
veya taze sıkılmış 
meyve suları, reçel 
ve komposto türü 
gıdalar veya kuru 
baklagil çorbaları, 
etli veya etsiz sebze 
yemeği, yoğurt, es 
mer ekmek ve meyve 
den oluşan posa içe 
riqi yüksek bir öğün 
tüketilebileceğini 
ifade eden Ak, gün 
içinde su kaybının 
önlenmesi için 
özellikle sahurda 
sıvı ahmına önem 
verilmesi gerektiğini 
bildirdi.

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

CJSavcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TAKSİLER

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

NÖBETÇİ ECZANERESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

I
1VI

1
1

i
K 
R 
E,

B

i

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

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
51313 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46
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BAYER ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 14 
Tel .513 01 43 GEMLİK

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226)811 13 23
İDO İmam Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226)
Topçular (226)
Eskihisar (262)

ı 814 10 20
ı 363 43 19
ı 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Gemlik Körfez

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL 
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

BELEDİYE
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25-16 
şılaş- 
İP

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2846

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dâhil) 
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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İSTE BASARI TABLOIVIUZ
SAİD SÖNMEZ -1 RIDVAN ÇELİKLERİ HA
SAYISAL ■2 GEMLİK .Si E.A. - TÜRKİYE I3U.SI
İSTANBUL ( ÇAPA ) TIP ANKARA HUKUK
ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ
UĞUR FIRTINA ANKARA ÜNV. HUKUK YUNUS EMRE İSÇİLER HİTİT ÜNV. MALİYE
ABDULHAMİT 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. İŞLETME
ÖMÜR UZUNKAYA İSTANBUL TEKNİK ÜNV. METALÜRJİ VE MAL.MÜH. YILDIRIM AYAZ NEVŞEHİR ÜNV. TURİZM VE OTEL İŞLET.
SİNEM BAŞ YILDIZ TEKNİK ÜNV. METALÜRJİ VE MAL.MÜH. ÖMER SERDAR AYHAN DUMLUPINAR ÜNV. ENDÜSTRİYEL OTOMASYON i
LEVENT POLAT İSTANBUL TEKNİK ÜNV. DENİZ ULAŞ.İŞLT.MÜH. OSMAN BAYRAK SELÇUK ÜNV. KİMYA 1
NURAY ÜÇKARDAŞ İSTANBUL TEKNİK ÜNV. BİYOMÜHENDİSLİK HÜLYA ULA ATATÜRK ÜNV. SOSYOLOJİ .
R.KEMAL KUZU İSTANBUL ÜNV. KAMU YÖNETİM ( SİYASAL ) AYŞEGÜL KARAKUŞOĞLU SELÇUK ÜNV. MUHASABE 1
S.ERCAN AKGÜN DOKUZ EYLÜL ÜNV. MATEMATİK (İNG) AYŞEGÜL TEZ ADNAN MENDERES ÜNV. MALİYE I
BAHAR KURMAZ 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 VE OTEL İŞLET.MUH.
BETÜL SÖNMEZ İSTANBUL ÜNV. İLAHİYAT BEYZA TUNALI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. MUHASEBE
MERVE MUHTEREM MARMARA ÜNV. RADYO.SİNEMA VE T.VİZYON TAYFUN AKKOC AFYON KOCATEPE ÜNV. BİLGİSAYAR TEKN.VE PROG.
EFGAN KAÇAR ANADOLU ÜNV. SİNEMA VE T.VİZYON YUSUF ALBAY ANADOLU ÜNV. İŞLETME
TUĞUL GÜLER ULUDAĞ ÜNV. TEKSTİL MÜH. UFUK AYVAZ ANADOLU ÜNV. İŞLETME
ŞİMAL İL SÜLEYMAN DEİREL ÜNV. ZİRAAT MÜH. AZİZ BAYRAKTAR MARMARA ÜNV. ELETRİK ÖĞR.
MELİH TOMRUK E.ŞEHİR OSMANGAZİ ÜNV. KİMYA MÜH. UMUT ÇEVİK ANADOLU ÜNV. İŞLETME
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 ÜNV. SINIF ÖĞR. YASİN KARALI S.DEMİREL ÜNV. ELEKTRİK
F.MELEK TUTUM BALIKESİR ÜNV. TÜRK DİLİ EDEBİYATI SERKAN KARDEŞ ANADOLU ÜNV. İŞLETME
FERHAT YILDIZ MARMARA ÜNV. KİMYA ÖĞR. 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 E.ŞEHİR OSMANGAZİ ÜNV. KİMYA FATMA YİĞİT ADNAN MENDERES ÜNV. İKTİSAT
MERVE YENGEL ULUDAĞ ÜNV. 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.GÜRKAN ALKAN MUĞLA ÜNV. KAMU YÖNETİMİ MERVE YILDIZ ATATÜRK ÜNV. İŞLETME
UFUK ALTIN ABANI İZZET BAYSAL ÜNV. KAMU YÖNETİMİ MERVE KÖKSAL 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 j
ERAY KIRIŞ GAZİ ÜNV. KAMU YÖNETİMİ MELEK ÖNER BALIKESİR ÜNV. BÜRO YÖNET.VE YÖNET. ASİS. g
BARIŞ ÖZGÜR PAMUKKALE ÜNV. MALİYE AOEM ADIGÜZEL DUMLUPINAR ÜNV. PAZARLAMA 1
NURŞAH AKTAR AFYON KOCATEPE ÜNV. DIŞ TİCARET SEDAT ALKAN PAMUKKALE ÜNV. HALKLA İLİŞKİLER 1
SÜLEYMAN ÜNYE ANADOLU ÜNV. İSLETME FATİH APARI S.DEMİREL ÜNV. PAZARLAMA 1
BÜŞRA DENİZ DUMLUPINAR İKTİSAT ÖZLEM ŞEN FATİH ÜNV. KAMU YÖNETİMİ (BURSLU) 1
ZEYNEP DUYAR GAZİ ÜNV. İKTİSAT YİĞİT ÇETİN ANADOLU ÜNV. DIŞ TİCARET 1
ŞEYDA KATIMOĞULLARI MARMARA ÜNV. İKTİSAT MUSTAFA GÜLEÇ ANADOLU ÜNV. İKTİSAT I
H.ŞERİFE DAMAR DOKUZ EYLÜL ÜNV. İKTİSAT HAKAN KARAKAYA DUMLUPINAR ÜNV. MUHASEBE 1
TÜLES ULUOCAK MARMARA ÜNV. İŞLETME KÜBRA OKUŞ FATİH ÜNV. SOSTOLJİ (TÜRKÇE) 1
BURCU YANAR MARMARA ÜNV. MALİYE MERVE BOSTANCI ERCİYES ÜNV. GAZETECİLİK 1
AHMET ALTIN SAKARYA ÜNV. MALİYE CANAN BULUM N.KEMAL ÜNV. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRT. 1
CEREN AŞKIN ANADOLU ÜNV. İŞLETME SEVDA DEMİRBAŞ BALIKESİR ÜNV. TARİH I
NEVZAT TORUN CUMHURİYET ÜNV. ANTROPOLOJİ GÖZDE NUR FİDAN ANADOLU ÜNV. İŞLETME 1
TAYFUN AKÇAY GAZİ ÜNV. HALKLA İLİŞKİLER TANITIM AYŞEGÜL KABLAN ONDOKUZ MAYIS ÜNV. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT. 1
AHMET YİĞİT AYÜNAL EGE ÜNV. GAZETECİLİK ASLI KARA BALIKESİR ÜNV. YEREL YÖNETİMLER 1
HALİL İBRAHİM DEMİR ANADOLU ÜNV. TARİH NEŞE KARTAL KOCAELİ ÜNV. BÜRO YÖNET.VE SEKRT. 1
HAMİT AYOOĞAR AFYON KOCATEPE ÜNV. TIBBİ DÖKÜMASYON LEYLA METİN ANADOLU ÜNV. KAMU YÖNETİMİ |
AYŞE TURA ANKARA ÜNV. EBELİK FATMA ÖZKAN ANADOLU ÜNV. MALİYE 1
MUHAMMET KILIÇ ANADOLU ÜNV. İŞLETME EMİNE ŞİRİN S.DEMİREL ÜNV. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRT; 1
MEHMET KULU ANADOLU ÜNV. İLAHİYAT (ÖN LİSANS) EBRU AKBULUT ANADOLU ÜNV. KAMU YÖNETİMİ 1
İBRAHİM AKŞEN AFYON KOCATEPE ÜNV. MALZEME BİLİMİ VE MÜH. FATMAAKGÜN DUMLUPINAR ÜNV. MAHASEBE 1
C.BEYHAN KUŞÇU AKDENİZ ÜNV. FİZİK ÜMRAN AYDIN ANADOLU ÜNV. İLAHİYAT (ÖN LİSANS) 1
HAKAN PARLAK ULUDAĞ ÜNV. FEN BİLGİSİ ÖĞR. ESRA BALTAOĞLU KOCAELİ ÜNV. HALKLA İLİŞKİLER 1
YUNUS EMRE TUNCER EGE ÜNV. ZİRAAT MÜH. DERYA BULUT DOKUZ EYLÜL ÜNV. KAMU YÖNETİMİ 1
ONUR YÜKSEL SAKARYA ÜNV. METALÜRJİ VE MALZ.MÜH. MERVE CÜCÜK İSTANBUL AYDIN ÜNV. YEREL YÖNETİMLER 1
AHMET AKÇAY GİRNE AMERİKAN ÜNV. HALKLA İLİŞKİLER ZEHRA ÇELİK DUMLUPINAR ÜNV. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRT. S
MERT ÇAVDAR KOCAELİ ÜNV. GAZETİCİLİK ÖZGÜL DEMİR GİRNE AMERİKAN ÜNV. İŞLETME 1
MEHMET AKDOĞAN BALIKESİR ÜNV. KAMU YÖNETİMİ HÜLYA EROĞLU BİLECİK ÜNV. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRT. |1
ÖMER BULUT ATATÜRK ÜNV. SOSYAL BİLGİLER ÖĞR. DAMLA MARANGOZ S.DEMİREL ÜNV. MUHASEBE 1
MAHMUT ÇAĞLAYAN KIRIKKALE ÜNV. KAMU YÖNETİMİ ESRA EVCİL S.DEMİREL ÜNV. KAMU YÖNETİMİ 1
ONUR ÇEVİK TRAKYA ÜNV. YEREL YÖNETİMLER GÜLTEN GÜNGÖR KAFKAS ÜNV. MUHASEBE |
MESUT GÜRGENCİ ANADOLU ÜNV. KAMU YÖNETİMİ HAVVA GÜREŞÇİ SAKARYA ÜNV. İSLETME 1

BİREYSEL VE KİTLESEL BASARININ DEĞİŞMEYEN ADRESİ
KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR
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REYHANLAR OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ A*Ş. 
SİZE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER 

/ Trafik / Kasko / Yol Belgesi 
/Plaka/Nakil/Devir 

/ Muayene / Kayıl Tescil/ Temiz Kağıdı 
İbrahim Akıt Cad. 

Şirin Plaza No:7 GEMLİK
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Gemlik Derin Deşarj ve Arıtma Tesisi’ndeki çalışmalar sürüyor

Arıtma Tesisi yılbaşına
kadar bitirilecek

BUSKİ tarafından yap
tırılan Gemlik Derin Deşarj 
ve Arıtma Tesisi’nde de 
vam eden çalışmaların yıl
başına kadar bitirileceği 
belirtilirken, denize bağ 
lantılı yaklaşık 2 kilometre 
uzunluğundaki yeni kana 
lizasyon hattının en kısa 
zamanda devreye sokula
cağı açıklandı.
Haberi sayfa 3’de

Güneş
Nakliyat’ın TIR
Garajı soyuldu
Serbest Bölge Yolu 
girişinde bulunan 
Güneş Nakliyat’a 
ait TIR Garajı’nın 
idari binasına 
giren kimliği 
belirsiz hırsız ya 
da hırsızlar, bu 
kez de işletmenin 
çelik kasasını 
soyarak kayıplara 
karıştılar.
Son günlerde,

ilçemizdeki 
tanınmış kişilere 
ait işyerlerine 
giren hırsızlar, ' 
kasa soygunlarını 
sürmeye devam 
ediyor. Daha 
öncede Baytaş 
İnşaat, Akpet, 
Akcan Petrol de 
aynı yöntemle 
soyulmuştu.
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
2 Fireli Güvenoyu

AKP hükümeti dün TBMM’sinde dün 
güvenoyu aldı.
L Hükümetin programı okumasından sonra 
önceki gün siyasi partiler program üzerinde 
eleştirilerini yaptılar.

Dün, AKP hükümeti kendi programına 
"evet" dedi. Ama 2 fire ile...

Muhalefet hükümet programına "Hayır" 
oyu verirken bir milletvekili çekimser kaldı.

AKP bundan sonra yola devam edecek..
• Ama 339 milletvekilinden 2 kişinin fire 
\.vermesi, işin başında çatlak seslerinin 
geldiğini gösteriyor. Devamı sayfa 5’de

Bursa 
trafiğinin 
çehresi 

deâisivor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Türki 
ye'de ilk olacak ’Tra 
fik Yönetim Sistemi' 
ile şehrin trafik 
problemine köklü 
çözüm bulmak için 
kolları sıvadı. 3’de

Goodyear I Sjcumxc

YETKİLİ BAYİ
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

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

60. Hükümet 337 ile güvenoyu aldı
2, AKP hükümetine 337 güven oyu, 197 hayır, 1 de çekimser oy verildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Çevre kirliliği 
Bursaı Ovasını

yok ediyor

Güneş Nakliyaf a ait
Bursa'da Gürsu ve 
Kestel ilçelerinde 
faaliyette bulunan 
bazı firmaların 
Cunup Deresi'ne 
bıraktıkları atık sular, 
Türkiye'nin en 
önemli tarım alan
larından biri olan 
Bursa Ovası'nı tehdit 
ediyor. Firmaların 
atık sularının tarım 
alanlarını olumsuz 
yönde etkilediğini 
belirten çiftçiler, 
dereden gelen kötü 
ve asitli suların sula
ma kanalı üzerindeki 
tarım alanlarında 
verim düşüklüğüne 
sebep olduğunu 
söylediler.
Doğu Sanayi 
Bölgesi'ndeki sanayi 
tesislerini arıtmakla 
görevli Yeşil Çevre 
Arıtma Tesisi'ne üye 
olmayan 9 tane fir
manın endüstriyel 
atıklarını sulama 
kanallarına bırak-' 
ması tarım alanlarını 
olumsuz yönde 
etkiliyor.
Firmaların atık 
sularının sulama 
kanalını kirletmesi 
sebebiyle bu sene 
şeftali ve armut 
üretiminde yüksek 
oranda düşüşlerin 
yaşandığını kayde
den Gürsülu çiftçiler, 
yetkililerin bir an 
önce bu çevre faci
asına el koymasını 
istedi. Atk suların 
geceleri etkisinin 
daha da arttığını 
belirten çiftçi 
Altan Konuk, asit ve 
kötü koku yayan 
sulama kanalının 
tuzluluk oranının 
çok fazla olduğunun 
altını çizdi. Sulama 
kanalının çiftçilerin 
su ihtiyacını sağla 
yan en önemli kay
nak olduğunu vurgu
layan çiftçi Konuk, 
"Tarımsal sahalar 
birçok kişiye istih
dam sağlamaktadır. 
Birçok ülkeye istih
dam veren Gürsu ve 
Kestel ovalarında 
son zamanlarda kir

lenme görünmüştür. 
Cunup Deresi 
üzerideki 6 su, çıkış 
yerinden sulama 
kanalımız kirlenmek
te. Bu kirlilik sebe
biyle çiftçi sulama 
da bazı dertler ile 
karşı karşıya 
kalmıştır.
Ama su kıtlığı 
olduğu için çiftçiler, 
bu su kanalından 
tarım alanları sula
maktadır. Çiftçiler bu 
sulama kanalını kul
lanmadığı zamanlar
da tarım alanlarının 
su ihtiyacını karşıla
mak için taban 
sularından yarar
lanıyor. Çiftçiler, 100 
ile 150 metre derin
liklerde su arıyor. 
Yasak olmasına rağ
men taban sulardan 
yararlanan çiftçilerin 
başka su alabilecek
leri yer yok" dedi. 
ŞEFTALİ VE ARMUT 
TARLALARINDA 
VERİM DÜŞTÜ 
Su kanalından gelen 
asitli suların geceleri 
etkisinin fazla 
olduğunu vurgu
layan Ağaköy 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Şaban Aydoğdu, 
Ağaköy Köprüsü 
yânında bulunan atık 
su çıkış borusundan 
çıkan asitli ve aşırı 
tuzlu suyun, geceleri 
rüzgarın etkisi ile 
500 - 600 metrekare
lik alanı etkilediğini 
söyledi. Geceleri 
insanların sulama 
kanalının yakınların
da zor yürüdüğünü 
kaydeden Aydoğdu, 
"Su kanalından 
çıkan su siyah ve 
çok sıcak. Sulama 
kanalının etrafındaki 
tarım alanlarında 
gözle görünür verim 
düşüklüğüne sebep 
oldu. Kötü koku ve 
asit sebebiyle sula
ma kanalları yakın
larında bulunan şef
tali ve armut tar
lalarında verim 
düştü" diye 
konuştu.

TIR Garajı soyuldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Engürücük Köyü 
TÜGSAŞ yolu 
girişinde bulunan 
Güneş Nakliyat'a 
ait TIR garajının 
idari binasına 
giren hırsızlar çelik 
kasayı soyarak 
kayıplara karıştılar. 
Edinilen bilgiye 
göre; Pazartesiyi 
Salıya bağlayan 
gece yarısı

Polise ‘Afetlerde Kurtarma’ dersi
Bursa'da Sivil 
Savunma Arama 
Kurtarma Birlik 
Müdürlüğü, kamu 
kurumlarındaki 
personeli afete 
karşı eğitiyor.
Faaliyet 
kapsamında 
ilçemize gelen 
birlik müdürlüğü 
ekipleri, polislere 
uygulamalı 
Kurtarma 
dersi verdi.
Birlik mudurlü- 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

BAYTAŞ8 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: 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

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
Y 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 
Y KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

kimliği henüz 
belirlenemeyen 
hırsız yada hırsızlar 
gece bekçisinin 
bulunduğu TIR 
garajının ana yola 
bakan arka tarafın
dan girdikleri ve 
içeride bulunan 
çelik kasayı küçük 
elektrikli matkap 
ile delip demir levye 
ile zorlayarak 
açtılar.
Çelik kasa 

ğündeki arama 
kurtarma 
teknisyenleri 
Üzeyir Gönen ve 
Nurullah Başçı 
tarafından İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
bünyesinde 
oluşturulan arama 
kurtarma timine 
eğitim verildi.
Polis memurları, 
3 gün devam eden 
seminerde 
afetlere karşı , 
hazırlıklı olacak.

içinde maddi 
miktarı yüksek 
olduğu sanılan 
nakit para ile ziynet 
eşyasının çalındığı 
tespit edildi. 
Geçtiğimiz yıllarda 
İstiklal caddesi 
üzerinde bulunan 
cep Telefonu 
bayi ile İskele 
Meydam’nda bir 
bankaya ait 
ATM cihazının 
da aynı yöntemle 

soyulduğu, 
geçtiğimiz 
günlerde yine ilçe 
çıkışında bulunan 
benzin istasyonunun 
da aynı yöntemle 
soyulması 
dikkat çekti.
Güneş Nakliyat'a 
ait TIR garajında 
meydana gelen 
soygun olayıyla 
ilgili geniş çaplı

soruşturma 
sürdürülüyor.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA 
0SAATTE 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
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Gemlik Derin Deşarj ve Arıtma Tesisi’ndeki çalışmalar sürüyor

Arıtma Tesisi yılbaşına 
kadar bitirilecek

Bu insanlık mı?

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

BUSKİ tarafından 
yaptırılan Gemlik 
Derin Deşarj ve 
Arıtma tesisinde 
çalışmalar son 
hızla devam ediyor. 
Çevrede oturan 
vatandaşların 
koku yaydığı 
gerekçesiyle 
sürekli şikayetlerini 
alan Arıtma 
Tesisinin yılbaşında 
bitirileceği öğrenildi. 
Yaklaşık 3 haftadan 
bu yana dereye 
verilen kanalizasyon 
suyunun eski 
hattan denize 
verildiğini ve 
kokunun giderildiğini 
söyleyen yetkililer, 
çevreye yayn'an 
kokunun ise tama
men sanayi kuru
luşlarının 
Karsak Deresi’ne 
bıraktıkları atıklardan 
kaynaklanabileceğini 
ileri sürdüler.
Gemlik girişinde 
sürekli yaşanan 
koku deneniyle 
çevrede oturanların 
sürekli şikayetlerini

Bursa trafiğinin çehresi değişiyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Türki 
ye'de ilk olacak ’Tra 
fik Yönetim Sistemi' 
ile şehrin trafik prob
lemine köklü çözüm 
bulmak için kolları 
sıvadı. Yaklaşık 10 
milyon YTL'ye mal 
olacak proje sayesin 
de kurulacak trafik 
bilgisayarı üzerinden 
anlık bilgilere ulaşa 
rak trafik sayımları, 
yoğunluklar, arıza 
gibi verilerin alınması 
ve gerekli teknik mü 
dahalelerin yapılması 
sağlanacak.
Yeni uygulamaya 
göre Cumhuriyet 
Caddesi ters yöne 
çevrilerek trafik doğu 
istikametine verilir 
ken, doğu yönünden 
şehir merkezine akış 
ise sadece Haşimiş 
can Caddesi üzerin 
den sağlanacak. 
Atatürk Caddesi'nde

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmall.com » 
www.mllllyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

alan Karsak 
Deresî’nde ise 
bu yönde hiçbir 
önlem alınmaması 
her geçen gün 
tepki çekmeye 
devam ediyor. 
Karsak Deresi’nin 
Gemlik'e girişte 
ayrılan koluna 
Umurbey altındaki 
sanayi kuruluşların
dan bırakıldıkları 
öne sürülen atıkların 

toplu taşıma asgari 
seviyeye indirilecek. 
Altıparmaksan gelip 
doğu yönüne gitmek 
isteyen sürücüler ise 
Çatalfırın Kavşağı 
üzerinden Haşimiş 
can Caddesi'ne 
yönlendirilecek. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Bursa'daki 
trafik çilesini sona 
erdirmek için 
harekete geçti, şehir 
içindeki trafik prob
leminin global anlam
da değerlendirilerek 
çözümlenmesinin 
hedeflendiği 'Trafik 
Yönetim Sistemi' pro
jesi ile 7 gün 24 saat 
çalışacak bir otomas 
yon sistemi hayata 
geçirilecek.
Kurulacak trafik bil
gisayarı üzerinden 
anlık bilgilere ulaşa 
rak trafik sayımları, 
yoğunluklar, arıza 
gibi verilerin alınması 

dere yatağında 
kalın bir tabaka 
oluşturduğu 
gözlenirken kirlilik 
gün geçtikçe 
büyüyor.
Dere yatağında 
temizleme işlemi 
yapılmaması 
nedeniyle bırakılan 
atıkların denize 
yakınlaştığında 
rahatsızlık verecek 
derecede koku 

ve gerekli teknik 
müdahalelerin yapıl
ması sağlanacak, 
önümüzdeki gün
lerde ihaleye çıkartı 
lacak proje hayata 
geçirildiğinde şehrin 
farklı bölgelerindeki 
anlık trafik yoğunluk
ları da otomatik sin 
yal sistemi ile takip 
edilerek, diğer sürü 
cülere gerekli yön
lendirmeler, elektron
ik tabelalar ile yapıla
cak. Bir trafik ana bil
gisayarı, 3 kullanıcı 
bilgisayardan oluşa
cak Sistem 100 kav 
şak kapasiteli olacak. 
İlk etapta merkezi 
sisteme toplam 86 
kavşak dahil olacak. 
Bu kavşaklarda gerek 
li geometrik değişik
likler yapılarak, akıllı 
trafik sistemleri 
uygulanacak. 255 
noktaya araç algıla
ma ve dedektör siste

yaymaya 
başfaması 
çevrede sürekli 
şikayetler alıyor. 
Öte yandan denize 
bağlantılı yaklaşık 
2 kilometre 
uzunluğundaki 
yeni kanalizasyon 
hattının ise kısa 
zaman içinde 
bitirilerek devreye 
sokulacağı 
bildirildi.

mi de kurulacak. 
Trafik lambaları 
itibariyle yola belirli 
mesafe uzunlukta 
algılama bantları 
döşenecek. 
Hem araç hem de 
yaya geçiş yoğunluk
ları dikkate alınarak, 
otomasyon ortamın
da "kırmızı" ve 
"yeşil" lambaların 
yanış süreleri 
kendi liğinden 
yeniden ayarlanmış 
olacak. Gün içe
risindeki genel trafik 
durumu, Acemler 
Köprülü Kavşağı, 
Yalova Yolu özdilek 
Kavşağı ve Ankara 
karayolu girişi nokta
larındaki dev dijital 
mesaj panolarıyla 
duyurulacak.
Kurallara 
uymayanlara da 
"cezai işlem" yapıla
bilmesi için 4 nok
taya radar kurulacak.

Korkunç görüntüler dün televizyonlarda 
yayınlandı.

Suçu bu ülkede bulunmak olan bir 
zavallı kendilerini insan zanneden bazı 
yaratıklar tarafından taşla, sopayla, çivili 
sopalarla öldürüldü.

O cinayeti işleyenler, kendi insanlık
larını, hepimizin insanlığını öldürdü.

Biz de bu yaratıklarla aynı havayı solu 
yoruz, bu yaratıklarla aynı kimliği taşı 
yoruz.

O görüntüler sık sık yayınlansın ve 
kendi yüzümüzü, gerçek yüzümüzü, nasıl 
insanlığa ulaşamamış olduğumuzu tekrar 
tekrar görelim.

Bu cinayeti işleyen yaratıklara kim bilir 
başka yaratıklar ne yapmış ki, onlar da 
bütün hınçlarını o zavallı ayıdan çıkardı.

Bu cinayeti işleyenlerin var olduğu, 
soluk aldığı, insan pozunda dolaştığı bir 
ülkede yaşamaktan utanmak istemiyorsak, 
bu yaratıkları teşhir etmek zorundayız.

Onlara, öldürdükleri zavallı ayıya yap
tıklarını yapmak elbette söz konusu ola
maz.

Ama bu yaratıklar bütün televizyon 
kanallarında teşhir edilmelidir.

Eğer bu ülkede İnsanların, insan sıfatını 
taşımaya hakkı olanların çoğunluk 
olduğunu düşünüyorsak bu cinayetin 
peşini bırakmamalıyız.

O yaratıklar büyük ihtimalle namaz 
kılıyor, oruç tutuyor, ellerini açarak 
Tanrı’ya yakarıyorlardı^

Ama onların cezasını öbür dünyaya 
bırakırsak biz de onların işbirlikçisi oluruz.

Bu ülkede hayvanların insanlar kadar 
yaşama hakkı olduğunu bilmeyen yaratık
lara bunun öğretilmesi gerekiyor.

Evet, cinayeti işleyen yaratıklar hemen 
bulunmalı, teşhir edilmeli ve yargı önüne 
çıkarılmalıdır.

Görüntüleri görüp öfkelenenlere “Ne 
olacak, alt tarafı bir ayı” diyenler de vardır. 
Onlar da cinayetin işbirlikçisi, insan 
sıfatını hak etmeyen yaratıklardır.

Sopalarla o zavallı hayvana vurmamış 
olmaları onları kurtarmaz, katillerle aynı 
ruh hali içindedirler.

Bu cinayeti işleyen yaratıkları yargı 
önüne çıkarmayan savcı da, onlara en ağır 
cezayı vermeyen yargıç da suç ortaklan 
olacaktır.

O yaratıklarla aynı ortamda yaşamak, 
aynı nüfus kağıdına sahip olmak çok 
utanç verici bir durum.

Topraklarımızda böylesine cinayetlere 
son vermedikçe, bu utançla yaşayacağız.

Haydi savcılar, yargıçlar, hayvan sever 
dernekleri, bu utançtan kurtulmamız için 
her şeyi yapın.

Savunmasız bir hayvanı öldürmenin bir 
insanı öldürmekten farklı olmadığını gös
terin.

‘Gemlik Körfez1 internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İşsiz olan hanımlara Vakıftan is imkanı
Berkay KARABULUT

Gemlik Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı işsiz olan ve 
herhangi bir sosyal 
güvencesi olmayan 
bayanlara geçtiğimiz 
aylarda hayata 
geçirilen projeyle 
iş imkanı sağlayacak
larını duyurdu.
Gemlik 
Kaymakamlığı'ndan 
alınan bilgiye göre, 
işsiz olan, hiçbir 
sosyal güvencesi 
olmayan özellikle de 
yeşil kart sahibi 
olan bayanlara 
yönelik gerçekleştir
ilecek projeye ilk 
etapta 500 kişilik bir 
kontenjan ile 
başlanacak.
Temmuz ayında 
başlayan ve iki 
aşamada gerçek
leştirilecek projenin 
ilk etabında 
işsiz bayanlara 
halk arasında 
Trabzon Hasırı 
olarak bilinen takının 
yapımını öğretecek, 
öğreticiler 
yetiştiriliyor. 
Halk Eğitim 
Merkezinde hafta içi 
her gün 8 saat 
üzerinden devam 
eden öğretici 
yetiştirme 
kurslarının yaklaşık 
5 ay süreceği ve 
Kasım ayı sonunda 
öğreticilerin eğitim
lerini tamamlayarak 
mezun olacakları 
duyuruldu.
Kasım ayından sonra 
gerçekleştirilecek 
projenin ikinci 
aşamasında, 
ilk 5 aylık süre 
sonunda eğitimlerini 
tamamlayarak 
öğretmen olma 
hakkı kazanan 
bayanlar, 
Kaymakamlık

nn

Halk Eğitim Merkezinde hafta içi her gün 8 
saat üzerinden devam eden öğretici yetiştirme 
kurslarının yaklaşık 5 ay süreceği ve Kasım 
layı sonunda öğreticilerin eğitimlerini 
tamamlayarak mezun olacakları belirtildi.

Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
tarafından belir
lenecek 500 işsiz, 
sosyal güvencesiz 
bayana eğitimleri 
süresince öğrendik
lerini öğretecekler, 
lîçe, belde ve 
köylerinde 
sürdürülecek olan 
projenin ikinci 
aşaması alınacak 
ders saatlerine göre 
3.5 ay veya 6 ay 
süresiyle devam 
edecek.
Bakır tel ile başlaya
cakları eğitimleri 
süresince, zamanla 
gümüş ve altın tel ile 
el emeği göz nuru 
meşhur Trabzon 
Hasırı olarak bilinen 
bileklikleri yapmayı 
öğrenecek olan 
500 bayan eğitimleri
ni tamamlamalarının 
ardından meslek 
sahibi olmayı 
başaracaklar. 
Bu aşamada yine 
devreye girecek

olan Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, 
bayanlara gümüş 
ve altın telleri ve 
gerekli malzemeleri 
ücretsiz olarak 
verecek.
Meslek sahibi olan 
bayanlar yaptıkları 
el emeği göz 
nuru Trabzon 
Hasırlarını 
kurulacak olan 
kooperatif aracılığı 
ile satarak kazanca 
dönüştürecek.

Aliağa 
Kaymakamlıgı'nda 
Başarılı Oldu, 
Daha önce Aliağa 
Kaymakamlığı'nda 
da gerçekleştirilen 
ve büyük başarı elde 
edilen projede, 
işsizlikten yakınan 
sosyal güvencesi 
olmayan bayanların 
ev ekonomisine 
bin ile iki bin 
YTL arasında 
katkı sağladıkları 
öğrenildi.
Projenin amacının 

meslek sahibi olmak, 
ev ekonomisine 
katkı sağlamak, 
yardım isteyen 
bayanlara bir meslek 
bulmak ve onlara 
istenildiği taktirde 
her işin üstesinden 
gelebileceklerini 
göstermek olduğu 
belirtilirken ileri ki 
yıllarda talebe bağlı 
olarak kontenjanın 
arttırılabileceği 
ifade edildi.
öte yandan, şu ana 
kadar afişler astırıl- 

masına, belediyeden 
anonslar yapılmasına 
karşın, ilginin yeter
siz olduğunu belirten 
Kaymakamlık 
yetkilileri, meslek 
sahibi olmak 
isteyen ve gerekli 
koşullara uyan 
bayanların
Gemlik Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma
Vakfına gelerek 
müracaatlarını 
şahsen yapmalarını 
beklediklerini 
vurguladılar.

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR 
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Erdoğan’ın Bursa programı iptal
Başbakan Erdoğan'ın 
8 Eylül Cumartesi 
günü Bursa'ya 
yapacağı ziyaret 
iptal edildi.
Başbakan 
Korupark Alış Veriş 
Merkezi ve bir 
fabrikanın açılış 
törenine katılacaktı. 
AKP İl 
Başkanlığından 
alınan bilgiye 
göre, cumartesi 
günü Bursa'ya 
gelmesi ve 
Korupark Alışveriş 
Merkezi'nin

açılışına katılması 
planlanan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
yoğun programını 
gerekçe 
göstererek 
Bursa gezisini 
iptal etti.
Erdoğan'ın bu 
kararında açılacak 
olan alışveriş 
merkezinin 
imar planı iptal 

davasının devam 
etmesinin 
etkili olduğu 
öğrenildi.

PKadri GÜLER
| kadri guler@hotmail.com

»W
1' ■ ■

Güne Bakış

2 Fireli Güvenoyu
AKP, 22 Temmuz seçimlerinde 340 mil- 

letveki çıkardı.
TBMM Başkanlığına Koksal Toptan’ın 

seçilmesiyle bu sayı 339’a indi.
Hükümete 337 güvenoyu çıktığına göre, 

AKP iki kişi fire verdi demektir.
Bu iki kişi bakanlık beklentisi olup da ola

mayan AKP’li olabilir..
Veya Bakanlıklara getirilen birini iste

meyen bir'AKP’li de olabilir..
Öyle veya böyle..
Büyük çoğunlukla meclise giren ve tek 

başına iktidar olan bir parti içinde işin başın
da çatlak çıkarsa sonrası neler olur bilinmez.

İnşaat Mühendisleri 
Odası’nda 

seçim heyecanı

BursalIlar 
Eğitim Koşusuna 
destek veriyor

inşaat Mühendisleri 
Odası (İMO) Baş 
kanlığı'na adaylığını 
koyan Ekrem 
Algül'ün, Yönetim ve 
Danışma Kurulu'nun 
oybirliği ile aday 
gösterildiği iddiları- 
na yalanlama geldi. 
İMO'dan yapılan 
yazılı açıklamada, 
bazı gazetelerde 
yayınlanan haberler 
üzerine açıklama 
yapma gereği duyul
duğu belirtildi. 
Açıklamada şöyle 
denildi: "4 Eylül 
2007 tarihinde 
düzenlenen basın 
toplantısında sayın 
Ekrem Algül, İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi 
Başkanhğı'na aday 
olduğunu açık
lamıştır. Adaylık 
açıklaması ile ilgili 
yazılı basında yer 
alan haber ve köşe 
yazılarında sayın 
Ekrem Algül 
'Yönetim ve Danışma 
Kurulu'nun oybirliği 
ile belirlediği aday' 
olarak tanıtılmıştır. 
Bu ifadelerin gerçeği 
yansıtmadığı, 
kendisi Oda 
Yönetimimizin ortak 
kararıyla aday olarak 
gösterilmediği gibi, 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 
Yönetim ve Danışma 
Kurulu’nun aday

belirleme amaçlı 
böyle bir toplantısı 
da olmamıştır. 
Sayın Algül'ün 
ve kendisini 
destekleyen değerli 
meslektaşlarımızın 
tamamen kendi 
girişimleri ile 
gerçekleştirilen 
basın toplantısında 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa 
Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyeleri'nin 
de hazır bulunduğu 
bilgisi de doğru 
olmayıp, Oda 
Yönetimimizin 
gıyabında böyle 
bir desteğin varlığı 
belirtilerek açıklama 
yapılmış olması 
da üzüntü vericidir. 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa
Şubesi Başkanlığına 
ve Yönetimine 
aday olan ve 
olacak her 
meslektaşımıza 
şimdiden başarılar 
diler, demokratik 
geleneklere ve 
Oda'mızın 
saygınlığına 
yakışır bir seçim 
süreci yaşanacağın
dan kimsenin 
kuşku duymaması 
gerektiğini 
belirterek, 
kamuoyunu en 
doğru şekilde 
bilgilendirmeyi 
görev biliriz."

Bu yıl ikinci kez 9 
Eylül 2007, Pâiar 
günü Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı'nda 
düzenlenecek 
'Bursa Eğitime 
Koşuyor Projesi', 
Bursa halkı ve 
Bursa'nın önde 
gelen isimlerinden 
yoğun destek 
görüyor.
İhtiyaç sahibi köy 
okullarının yenilen
mesi, genç öğrenci
lerin daha hijyenik 
ve modern şartlar

altında öğrenim 
görebilmesi için 
fon toplamayı ve 
Bursa'da daha iyi 
bir eğitim hakkı için 
toplumsal sorumlu
luk bilinci oluştur
mayı hedefleyen 
projeye ilgi giderek 
artıyor. Bursa 
halkının yanı sıra, 
Bursa'nın önde 
gelen kuruluşları, 
iş adamları ve yerel 
yönetim temsilcileri 
de projeye katkıda 
bulunuyor.

Yeni adli 
yıl bugün 
başlıyor

Müslüman dünyasının tek laik demokratik 
ülkesi olmaktan övünüyoruz.

Eğer bugün Türk insanı, kul değil birey 
ise, bunu Cumhuriyetimizin kurucusu Mus 
tafa Kemal Atatürk’e borçludur.

Önceki günkü gazetelerde Malezya’da 
hükümetini hukuk kurallarını giderek kuran 
hükümlerine göre uygulama hazırlıkları 
başlattığını yazıyordu.

Devlet Başkanının başı açık olan eşi, 
düzenlenen bir törende kapandığı görülüyor.

Ilımlı bir İslam ülkesi olan Malezya da 
işler değişiyor..

İslamın ılımlılığı kalkıyor yerine şeriat 
düzenine geçiş alıyor..

İşte bugün Türkiye de laik kesimin de 
korkusu budur.

ABD’nin Türkiye ve Ortadoğuda bazı 
İslam ülkelerine biçtiği bir gömlek var.

Demokrasi ile yönetilen islami bir 
hükümet modeli geliştirmek..

Büyük Ortadoğu Projesinin temel direk
lerinden biri bu..

Biz de, eski hükümetlerin basiretsiz ve 
başarısız yönetimleri, yolsuzldklar, kayırma
cılıklar, yüksek enflasyon AKP’nin yükselişi
ni sağladı.

Halk denenmişleri sandığa gömdü.
Bilhassa 57. hükümetin uyguladığı AB ve 

IMF güdümlü politikaları, orta kesim ile 
köylüyü, işçiyi ve esnafı dara sokarken, 
AKP’yi umut yaptırdı.

Yeni güvenoyu alan AKP hükümeti ve mil
letvekilleri seçildiklerinde Anayasa’nın 
değiştirilemez maddelerine uyacaklarını, laik 
Türkiye Cumhuriyetini koruyacaklarına dair 
yemin ettiler.

Kuşkular giderilmiş değil.
AKP’ye biad eden İslamcı basın üç günde 

arsızlaştı.
Hükümet güven oyu almadan laikliği 

zedeleyecek uygulamalar gazeteler manşet 
olmaya başladı.

AKP hükümeti bu kuşkuları silmezse ken
disi de Türkiye de huzur bulamaz.

SATILIK

Adli tatil bitiyor.
Adli ve idari yargıda 
yeni adli yıl bugün 
başlıyor.
Adli yılın başlaması 
dolayısıyla bugün 
Yargıtay'da tören 
düzenlenecek.
Törende, Yargıtay 
Başkanı Osman 
Arslan, 2007-2008 
adli yıl açış 
konuşması yapacak.

Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı 
Özdemir Ozok da 
törende konuşacak. 
Yargıtay Başkanı 
Arslan, Yargıtay 
üyeleri, hakim ve 
savcılarla öğleden 
sonra Anıtkabir'i 
ziyaret edecek. 
Arslan, akşam da 
Devlet Konukevi'nde 
resepsiyon verecek.

KflŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

— UYGUN FİYATLARLA 
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İHALE İLANI 
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI
2007 yılı MOTORİN ALIMI işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2007 /138531
1- İdarenin :
a) Adresi : ŞÜKRÜ ALEMDAR MAH. K.KUMLA
b) Telefon numarası : 0 224 538 16 05 - 538 16 00
c) Elektronik posta adresi
2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü, miktarı : 25000 litre motorin alımı işi
b) Teslim : Garaj Amirliği
c) Teslim : Sözleşme imzalandıktan sonra

Belediyenin talebi üzerine aylık periyotlarla teslim alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Küçük Kumla Belediye Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 21 / 09 / 2007 - 14.oo
4* İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değer

lendirmesinde uygulanacak kriterler.
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve fax 

numarası ve varsa elektronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası - 

Belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içeri 

sinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sici
line kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya 
ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi 
veya imza sirküleri

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2 . Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, 

üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri 
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10. maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) 
bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli Ye içeriği idari şartname ile belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yap- 

tırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu 

şahıs şirketleri de sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu ser
maye şirketlerine ilişkin beyanname.

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş denâyim belgesinin aynı * 
tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması 
halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kul- 
landırılmayacağına ilişkin taahhütname

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşı
ması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 5 inden az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi 
veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını 
gösterir, yerli ve yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşı
ması gereken kriterler.

4.3.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini 
belirlemeye yönelik belgeler

istekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve 
imalatçının sanayi sicil belgesi ve imalatçı olduğunu gösteren belgeler 
verilmesi.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre 
belirlenecektir.

6- ihale tüm isteklilere açıktır.
7- ihale dokümanı Küçük Kumla Belediye Başkanlığı adresinde 

görülebilir ve 100 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, 21/09/2007 saat 14.oo’e kadar Küçük Kumla Belediye 
Başkanlığı adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar 

üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10- istekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 

takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

B 4474

Devletin zirvesi Çankaya 
Köşkü’nde biraraya geldi

Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, devlet 
erkanının tebriklerini 
Çankaya Köşkü’nde 
kabul etti.
Kabule, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Koksal 
Toptan ve Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yanı sıra 
bakanlar, AKP, MHP, 
DTP, DSP ve ÖDP'li 
milletvekilleri, yük
sek yargı organ
larının başkanlari; 
bürokratlar ve 
diplomatlar katıldı. 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt ve 
kuvvet komutanları 
ise daha önceden 
planlanan askeri 
faaliyetler nedeniyle 
Ankara dışında 
bulunduklarından 
Çankaya Köşkü'ne 
gidemedi.
Kara Kuvvetleri 
Eğitim ve Doktrin

Komutanı Orgeneral 
Erdal Ceyianoğlu'nun 
da aralarında 
bulunduğu bazı 
generaller Köşk'teki 
kabulde yer aldı. 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal ile DSP 
Genel Başkanı Zeki 
Sezer, Çankaya Köş 
kü'ndeki kabule katıl
mayacaklarını daha 
önce açıklamışlardı. 
Çok sayıda basın 
mensubunun izlediği 
kabule yaklaşık 
800 davetlinin

çağrıldığı öğrenildi. 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, sivil 
toplum kuruluşları, 
işadamları, basın 
temsilcileri için ise 
7 Eylül Cuma 
günü saat 16.00'da 
ayrı bir davet 
düzenleyecek. 
Gül'ün daha 
sonra sanatçı 
ve yazarlara 
özel, üçüncü 
bir kabul 
düzenlemesi 
bekleniyor.

CHPnin grup başkanvekili sayısı 3 oldu
TBMM Başkanlık A 
Divanı toplantısında, 
CHP'nin grup başkan
vekili sayısının 3'e 
çıkarılması karar
laştırıldı. TBMM Baş 
kanlık Divanı, Meclis 
Başkanı Koksal 
Toptan başkanlığında 
toplandı.
Basına kapalı olarak 
yapılan toplantıya, 
Başkanvekilleri 
Güldal Mumcu, Meral 
Akşener, Nevzat 
Pakdil, Eyyüp Cenap

Gülpınar ile katip 
üyeler ve idare 
amirleri katıldı.
Toplantıda, CHP'nin, 
"Partiye düşen 
grup başkanvekili sa 
yısının 2'den 3'e 
çıkartılması" talebi 
ele alındı.
Yapılan müzakereler 
sonucu CHP'nin bu 
talebi kabul edildi. 
Toplantıda ayrıca 
TBMM Milli Saraylar 
Daire Başkanlığına 
bağlı İstanbul'daki

Musahiban Dairesinin 
yanında bulunan 
Matbah-ı Amire Batı 
Grubu binalarının, 
restore edilmesi kay- 
dıyla Başbakanlığa 
verilmesi 
kararlaştırıldı. 
Binanın restore 
edildikten sonra 
Başbakan ile 
Devlet Bakanı 
ve Başbakan 

Yardımcılarının çalış
ma ofisi olarak kul
lanılacağı öğrenildi

Gül, Kayıp trilyonlardan yargılanacak mı?

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

TBMM Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi, mil
letvekili dokunulma
zlığı düşen Cumhur 
başkanı Abdullah 
Gül'ün "kayıp trilyon" 
davasıyla ilgili 
dosyasını Başbakan 
lığa gönderecek. 
Gül'ün, "kayıp tril 
yon" davası ile ilgili 
dosyası TBMM'den 
Başbakanlığa oradan 
da Adalet Bakan lığı'- 
na havale edilecek. 
Abdullah Gül, TBMM 
Adalet- Anayasa 
Karma Komisyonu 
tarafından 26 Mayıs 
2004'te, Meclis'e 
davet edilmişti. Gül, 
komisyondan 
dokunulmazlığının

kaldırılmasını 
istemişti.
Gül, komisyonda 
yaptığı konuşmada» 
kapatılan Refah 
Partisi'nde Genel'‘ 
Başkan Yardımcısr 
olduğu dönemde 
mali işlerle İlgilen
mediğini belirterek, 
"Benimle aynı konum 
da bulunan Oğuzhan 
Asiltürk ve Ahmet 
Tekdal beraat etti, 
sadece Necmettin 
Erbakan ve Rıza 
Ulucak hüküm giydi. 
Ben de yargılanmak 
istiyorum. Geçen 
dönemde de 
dokunulmazlığımın 
kaldırılmasını 
istemiştim, kabul

edilmemişti. 
Bu dönemde de 
dokunulmazlığımın 
kaldırılmasını talep 
ediyorum" demişti. 
Gül'ün bu istemi, 
AKP milletvekillerinin 
oylarıyla reddedilmiş I 
ve diğer dosyalarda 
olduğu gibi "dönem 
sonuna erteleme" 
kararı verilmişti.
Gül'ün dosyasını 
Adalet Bakanlığı ele L 
alacak.öte yandan I 
22 Temmuz'da 
seçilemeyen eski 
milletvekillerinin 
dokunulmazlık 
dosyaları da 
TBMM tarafından 
Başbakanlığa 
gönderildi
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60, Hükümet 337 ile güvenoyu aldı
AKP Genel Başkanı 
Tayyip Erdoğan 
başkanlığında kuru
lan 60. Hükümet, 
Meclisten güvenoyu 
aldı. 2. AKP hüküme
tine 337 güven oyu, 
197 hayır, 1 de 
çekimser oy verildi. 
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan'ın 
yönettiği Genel 
Kurulda elektronik 
sistemle yapılan açık 
oylamaya 535 
milletvekili katıldı. 
60. Hükümete 337 
milletvekili güvenoyu, 
197 milletvekili ise 
hayır oyu verdi. Bir 
milletvekili ise 
Çekimser kaldı. Bu 
sonuçla, 60. Hükümet 
TBMM'den güvenoyu 
almış oldu.
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan, 60 
Hükümetin güvenoyu 
alması nedeniyle 
Başbakan Erdoğan 
ile Bakanlar Kurulu 
üyelerini kutlayarak, 
başarılar diledi. 
Başbakan Erdoğan, 
yaptığı teşekkür 
konuşmasında, 
Meclis'ten güvenoyu 
alan 60. Cumhuriyet 
Hükümetinin Türkiye 
için millet için hayırlı

olması temennisinde 
bulundu. Program 
üzerindeki görüşme 
ler sırasında eleştiri 
ve uyarılarını dile 
getiren muhalefet 
partilerinin grup 
sözcülerine teşekkür 
eden Başbakan Erdo 
ğan, bu uyarı ve eleş 
tirilerin izleyecekleri 
siyasete önemli katkı 
sağlayacağını söyle
di. "Güvenoyuna 
mazhar olan Hükü 
metimiz, şu andan 
itibaren ülkemizin 
hizmetine kaldığı yer
den devam edecektir" 
diyen Erdoğan, Türki 
ye'nin 60. Hükümet 
döneminde çok daha 

ileri kazanımlar elde 
edeceğini bildirdi. 
Hükümetin temel 
hedefinin; demokrasi 
nin güçlenmesi, hu 
kuk devletinin sağlam 
temeller üzerine yük
selmesi, toplumsal 
refah ve huzurun art
ması ve yaygınlaşma 
sı olduğunu belirten 
Erdoğan, 70 milyon 
vatandaşın mutluluğu 
ile gelecek nesillerin 
emniyet duygusu 
içerisinde Türkiye'yi 
sahiplenmesi için bu 
süreci en verimli şe 
kilde değerlendire
ceklerini ifade etti. 
Türkiye'nin bu istikrar 
tablosuna, büyük 

emek ve gayretlerle 
ulaştığını vurgulayan 
Erdoğan, "İstikrarı, 
millet eliyle takdim 
etti. Büyük mil
letimizin bu vefakar 
asaletine uygun bir 
siyaset üretmek, hep
imize adaletli olma 
sorumluluğu yüklü 
yor. Adaletin, mülkün 
temeli olduğunu hiç 
bir zaman aklımızdan 
çıkarmadan, devle
timizin itibarını mutla
ka milletimizin itibarıy 
la birlikte yükselt
mek; izleyeceğimiz 
siyasetin temel rotası 
olacaktır" dedi.
"HEPİMİZ BİRİZ VE 
TEK YÜREĞİZ" 
- Herkesin ve her 
kesimin emniyet ve 
güven içinde olma 
sini istediklerini ifade 
eden Başbakan 
Erdoğan, şöyle 
devam etti: 
"Tarafsızlık, Türkiye 
Cumhuriyeti vatan
daşları arasında 
ayrımcılık yapmamak, 
adaleti bütün böl
gelerimize ve bütün 
insanlarımıza ulaşa
cak şekilde yaygın
laştırmak şiarımızdır. 
Özellikle devlet ve 
milletin arasındaki 

hukuku adalet ve 
kalkınma temelinde 
derinleştirmek için 
hepimize düşen 
sorumluluk olduğu 
malumunuzdur. Milli 
menfaatlerimiz 
konusunda hepimiz 
biriz ve tek yüreğiz. 
İstiklalini, şerefli 
bayrağını sonsuza 
kadar sahiplenecek 
olan bu aziz milletin 
biz siyasetçilerden 
beklediği en önemli 
şey ülkemizi bir 
bütün olarak kucakla
maktır." Güvenoyu 
alan 60. Hükümete 
başarılar dileyen 
Başbakan Erdoğan, 
"Bu yüksek idealler 
için Türkiye’ye 
yapacakları hizmetler
den dolayı milletvekil
lerini, bütün parti 
liderlerini ve gru
plarım yürekten 
selamladığını" 
söyledi.
GENÇ'TEN TATİL 
İTİRAZI
Meclis Başkanı Kök 
sal Toptan başkan
lığında toplanan 
Genel Kurulda, 
oylama öncesinde 
TBMM'deki 16 ihtisas 
komisyonunun 
başkanlık divanına 

seçilen üyeler, mil
letvekillerinin bilgi
sine sunuldu.
TBMM Genel 
Kurulunda kabul 
edilen Danışma 
Kurulu önerisine 
göre, Meclis bugün
den itibaren tatile 
girecek. Genel 
Kurulda, TBMM'nin 
6 Eylülden itibaren 
tatile girmesini 
öngören Danışma 
Kurulu önerisi okun
du. Öneri üzerine 
söz alan Tunceli 
Bağımsız Milletvekili 
Kamer Genç, seçim
lerin yeni yapıldığım 
belirterek, Meclisin 
tatile girmemesini 
istedi. Türkiye'nin 
başta terör ve işsizlik 
olmak üzere çözülme
si gereken birçok 
sorunu olduğunu 
kaydeden Genç, 
gerekirse Meclisin 
çalışmalarına en fazla 
15 gün ara vermesini 
istedi. Konuşmanın 
tamamlanmasının 
ardından kabul edilen 
Danışma Kurulu 
önerisine göre, TBMM 
6 Eylülden itibaren 
tatile girecek.
TBMM, 1 Ekimde 
toplanacak.
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Dededen kalma 
tabancayı 

temizlerken 
yaralandı

Yüksek sesle müzik dinliyor 
diye babası bıçakladı

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
dedesinden kalma 
tabancayı temizle
mek isteyen kişi, 
tabancanın aniden 
ateş alması 
sonucu yaralandı. 
Hastaneye 
kaldırılan yaralının 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, Ertuğrulgazi 
Mahallesi Kartal 
Sokak'ta meydana 

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KHrfez

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

geldi. 19 yaşındaki 
Bayram T., 
dedesinden kaldığı 
tabancayı temizlem
eye başladı. Bu 
esnada, tabanca 
aniden ateş aldı. 
Sağ ayağından 
yaralanan 
Bayram T. 
hastaneye kaldırıldı. 
T.'nin sağlık durumu
nun iyi olduğu 
öğrenilirken olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

ABONE OLUN 
OKUTUN 
OKUYUN

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
yüksek sesle 
müzik dinlediği için 
babası tarafından 
bıçaklanan genç, 
şikayetçi olmadı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
edinilen bilgiye 
göre olay,

Polisle!i çaldığı tabanca ile 4 kişi yaraladı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
geçtiğimiz 
Cumartesi günü 
4 kişinin silahla 
yaralanma olayına 
karışan karı-koca 
2 zanlı, özel 
harekat polisinin

Arabayatağı 
Mahallesi Duman 
Sokak'ta meydana 
geldi. Zeki A. (39) 
evde yüksek sesle 
müzik dinlediği 
sırada, tarladan 
eve gelen babası 
Cafer A. (70) oğlunu 
sesi kısması için 
uyardı. Zeki A., 

katıldığı operasyonla 
gözaltına alındı.
Zanlının olayda 
kullandığı tabancanın 
Ankara'da bir 
polis memurunun 
evinden çalındığı 
ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye 

müziğin sesini 
kısmayınca baba 
oğul arasında 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın büyüme
siyle 'tahra' ile 
oğlunun üzerine 
yürüyen baba A., 
elindeki tahra ile 
oğlunu bacağından 
yaraladı.

göre, Kızyakup 
Mahallesi 
Salkım Sokak'ta 
iki grup arasında 
henüz 
belirlenemeyen 
nedenle 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın

İhbar üzerine olay 
yerine gelen ambu
lansla yaralı Zeki 
A.'yı Yüksek İhtisas 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırdı. Olayın ardın 
dan gözaltına alınan 
baba Cafer A., yaralı 
oğlunun şikayetçi 
olmamasıyla 
serbest bırakıldı.

kısa sürede kavgaya 
dönüşmesiyle 
Kemal D. (38), 
eşi Nigar D. (35); 
Levent K. (36), 
Özcan P. (36), 
Emre A. (19) ve 
Nesrin K.'yı (25) 
silahla yaraladı

IİMSM ÖZALP Ellin I I — | Yeşil kartlı şahıs uyuşturucu baronu çıktı
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

j ACİL SATILIK veKİMİZ 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 m* SATILIK DAİRE |
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 t

I 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı E 
| Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan g
J Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki K 
; yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli Eg 

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik E

' K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire E 

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

ŞEKER SİGORTA |
Madde ÖZALP

, |Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21 [

Bursa polisinin 
"Anakonda*' ismini 
vererek 4 ayrı ilde eş 
zamanlı gerçek
leştirdiği operasyon
da ele geçirilen 51 
kilogram eroinle 
ilgili, 6'sı tutuklu 9 
kişi hakkında düzen
lenen fezleke, İstan
bul Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
gönderildi. 1 milyon 
euroluk eroinle 
yakalanan uyuşturu
cu baronunun 
üzerinden yeşil 
kart çıkması ise 
herkesi şaşırtmıştı 
Edinilen bilgiye 
göre, geçtiğimiz 
günlerde Iran ve 
Afganistan'dan gelen 
eroinlerin Türkiye 
üzerinden, Ispanya 
ve Fransa'ya sevkiyat 
yapıldığı ihbarını 
alan polis, İstanbul, 
Hakkari, Antalya ve 
Bursa'da eş zamanlı 
operasyon başlattı. 
İstanbul Kumbur 
gaz'da bir villaya 
baskın yapan ekipler, 
toprak altından spor 
çantalara gömülerek 
konulmuş eroini 
kurutmak isteyen ve 
çete lideri olduğu 
öne sürülen Muhittin 
Ö. (44), Nejdet U. (62) 
ve villa sahibi 
Mehmet E.'yi (58) 
yakaladı. Gözaltına

alınan Muhittin 
Ö.'nün üzerinden 
yeşil kart çıkması 
herkesi şaşırtırken, 
Türkiye'de ilk defa 
bir örgüt liderinin 
pazarladığı uyuşturu
cu ile birlikte yaka
landığı belirtildi. 
Bursa, Antalya ve 
Hakkari'de yapılan eş 
zamanlı operasyon
larda Ş.E. (35), 
Faysal Y. (45), M.Y. 
34), M.Ç. (43), 

İnegöl'de mobilya 
cıhk yapan B.K. (36) 
gözaltına alındı. 
Antalya'nın Alanya 
ilçesinde tatil yapar 
ken yakalanan ya 
bancı uyruklu Elmi 
B.'nin (54) ise 8 ya 
bancı dil bildiği ve 
Mısır El-Ezher üniver
sitesi mezunu olduğu 
kaydedildi. 1 milyon 
euroluk eroinle ya 
kalanarak adliyeye 
sevk edilen 9 zanlı

dan, "Teşekkül 
halinde uyuşturucu 
sevkiyatı" suçundan 
Muhittin Ö., Necdet 
U., Mehmet E., 
Faysal Y., Bayram K., 
Elmi B. tutuklanırken, 
diğer 3 zanlı ise 
serbest bırakıldı. 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nm olay
la alakalı soruştur
ması ise sona erdi. 
6'sı tutuklu 9 kişinin 
suçu uluslararası 
uyuşturucu ticareti 
kapsamına girdiğin
den düzenlenen 
fezleke İstanbul 
Cumhuriyet Başsav 
cılığı'na gönderildi. 
CMK'nın 250. madde
si kapsamında zan
lılar haklarında dü 
zenlenen iddianam
eye göre İstanbul'da 
özel görevli Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde 
hakim karşısına 
çıkacak

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


6 Eylül 2007 Perşembe Gemlik KHrfez Sayfa 9

ELEMAN ARANIYOR
Orhangazi Döktaş Fabrihası’nda 
İç Taşeron (Müteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır.
NET $00.00 YTL Maaş + 
SSK+Servis + Yemek
GSM: 0.533 768 06 45

TEL-0.224 573 42 63 Dahili: (1351

İSİM DCĞİŞİKLİĞI
Gemlik Asliye Mahkemesi’nin 2007/55 Esas, 

2007/164 Karar sayılı hükmünce 
Kamber Ali Gül olan ismim, Doğu Ali Gül 

olarak değişmiştir. İlan Olunur.
DOĞU ALİ GÜL

B
Gemlik Gümrük Müdürlüğü’ne tescilli 

EXO 41460 Sayılı 31.7.2007 tarihli 
Gümrük Çıkış Beyannamesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

USER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

DUYURU
RTÜK’ün Bursa bölgesindeki frekans 
düzenleme çalışmaları kapsamında 
daha önce 98.00 frekansında olan 
radyomuz, 9 Eylül 2007 gününden 

itibaren yeni frekansımız 98.1 olarak 
yayınlarımıza devam edecektir.

Değerli halkımız ve 
esnafımıza duyurulur.

KÖRFEZ FM 98.1

S
SHARP ERA - 215 T MFEL 02125102 

seri notu yazar kasamızın 
ruhsatname kitapçığı kaybolmuştur. 

Geçersizdir.
GEMLİK 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI

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

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

€L€MRN ARANIYOR
TEMİZLİK İŞLERİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

BAYALELfMANARANIYOR, 
UMURBEY ÇOK AMAÇLI SALON

Müracat Tel: 525 00 17

£
Gemlik Anadolu Teknik ve 

Endüstri Meslek Lisesi’nden 
aldığım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Harun YAZAR

‘Gemlik Körfez’ internette 
ivww.gemlikkorfezgazetesi.com

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

MM KİMİ
Kendi Özel besimiz tabanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TE5İSİMİZDEÛCRETSİZKESİMHİZMETİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

ivww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tartıştığı kadın 
doktoru 

hastanelik etti

Düğün takılarını çalan genç kız tutuklandı
Bursa Çocuk 
Hastanesinde 
görevli kadın doktor, 
hasta yakını tarafın
dan darp edildi.
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan kadın 
doktorun eli alçıya 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesin
deki Bursa Çocuk 
Hastanesi'ne gelen 
Suat I. isimli vatan
daş, çocuğunun 
tahlil sonuçlarını 
almak için Dr. Nurten

Maçanda dehşeti
Şişli'de seyir halin 
dey ken havaya ateş 
açan magandaların 
hedefi, bu kez bir 
sürücü oldu. Atılan 
kurşunlardan birinin 
isabet etmesi sonu
cu yaralanan sürü 
cü, aracıyla hasta 
neye gitti.
Edinilen bilgiye 
göre, Turgay Ayan 
oğlu (36), dün saat 
15.30 sıralarında 
Ayazağa Eski Bü 
yükdere Caddesi 
üzerinde 34 H 7141 
plakalı aracıyla gider 
ken, yan tarafında 
giden turuncu renkli 
Fiat Palio marka bir 
araçtaki şahıs etrafa 
ateş açmaya başladı. 
Kurşunlardan biri 
Turgay Ayanoğlu1 
nun kullandığı ara 

Ç.'a müracaat etti. 
"Hastanemizde 
zehirlenme vakasın
dan gelen 4 çocuk 
var. Benim işim 
çok, siz çocuğu 
nuzun doktoruna 
gidin" 
cevabını alan 
Suat I., acil serviste 
çalışan Dr. Nurten 
Ç.'ın elini 
tutarak büktü. 
Güvenlik 
görevlilerinin 
müdahale etmesiyle 
zanlı yakalanarak, 
gözaltına alındı.

cin sağ ön camından 
içeri girerek Ayanoğ 
lu'nun sağ koltuk 
altına isabet etti. 
Yaralı halde yoluna 
devam eden Ayanoğ 
lu, aracıyla Istinye 
Devlet Hastanesi'ne 
gitti. Ayanoğlu, bir 
araçtan ateş açıldı 
gını ve kendisine 
isabet eden kurşunla 
yaralandığını söyley
erek, "Ateş açan 
şahsı tanımıyorum. 
Birden havaya ateş 
açmaya başladı" 
dedi.
Şahsın trafik 
magandaları gibi 
ateş açtığını 
anlatan Ayanoğlu, 
vücuduna isabet 
eden merminin 
içeride kalmış ola
bileceğini söyledi.

Ankara'nın Keçiören 
ilçesindeki bir 
düğünde gelin ve 
damada takılan 
takıların konulduğu 
torbayı çalan genç 
kız, çıkarıldığı 
mahkemece tutuk
landı.
Edinilen bilgiye göre, 
Keçiören'de bir

Fabrika yandı, zarar 1 milyon YTL
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Demirtaş 
beldesindeki bir 
tekstil fabrikasında 
çıkan yangın 
1 milyon YTL maddi 
hasara yol açtı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesinde 
faaliyet gösteren

Milyarlık tarihi eser operasyonu
Bakırköy ve Eminö 
nü'nde tarihi eser 
kaçakçılarına yönelik 
düzenlenen operas 
yonlarda, müzelik 
değerde 1045 adet 
eser e|e geçirildi. 
İstanbul Mali Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğünden yapı 
lan açıklamaya göre, 
tarihi eser kaçakçılı 
ğının önlenmesine 
yönelik olarak 2, 3 ve 
4 Eylül 2007 tarih
lerinde Bakırköy ile 
Eminö nü'nde yapılan 
ope rasyonlarda 1'i 
kadın 6 kişi yaka

düğünde takılan yak
laşık 6 bin YTL 
değerindeki takıların, 
konulduğu torba, 
düğün sahiplerinin 
bir anlık dalgınlığın
dan yararlanan bir 
genç kız tarafından 
çalındı.
Düğün sahiplerinin 
şikayeti üzerine

Mustafa ve Şahin 
Öner kardeşlere ait 
tekstil fabrikasında 
bilinmeyen bir 
nedenle yangın 
çıktı. Alevler 
kısa sürede 
fabrikayı sardı.
Fabrika yöneticileri 
ve itfaiye erleri 
yangına 
müdahele etti.

landı. Bu kişilerle 
birlikte, 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat
Varlı klan m Koruma 
Kanunu kapsamında 
tasnif ve tescile tabi 
müzplik değerde 971 
adet Yunan-Roma ve 
geç Roma dönemler
ine ait, üzerlerinde 
parayı basan krallara 
ait resimlerin ya da 
kralları, şehirleri 
tasvir eden figürlerin 
bulunduğu bronz 
sikke, 68 adet Yunan, 
Roma, Bizans ve Isla- 
mi dö neme ait olan 
ve günlük yaşamda 

çalışma başlatan 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
verilen eşkaller 
doğrultusunda 
Bursa ve Kayseri'de 
çok sayıda olaydan 
sabıkası olan 
B.N.'yi (16) yakaladı. 
Yapılan sorgusunda 
10 yaşında

kullanı lan obje ele 
geçirildi.
Bu eserler dışında 
Ter adet gözyaşı 
şişesi, Roma İmpara
toru Neron'un babası 
Tiberius Cladius 
Caeser'e ait olabile
ceği tahmin edilen 
mermerden yapılmış 
torzo (başı ve ayak
ları olmayan heykel), 
mezarlarda ölenin 
günahlarının affı ve 
yeniden dirilişe inan
mayı simgeleyen, dini 
törenlerde kullanılan, 
kesilen kurbanların 
kanı ve etinin içine 

olduğunu iddia 
eden zanlı, ismi 
konusunda da 
çelişkili bilgiler verdi. 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü'nde 
işlemlerinin tamam
lanmasının ardından 
mahkemeye çıkarılan 
zanlı tutuklanarak 
cezaevine konuldu.

konulduğu ayı şek
linde adak masası, 
Hellenistik döneme 
ait mermerden 
yapılmış, şarap tan
rısı Dionysos adına 

^düzenlenen şenlik- 
lerde dans eden 
kadınlar figürünün 
yer aldığı mezar siteli 
ve 19. yüzyıla ait 
bronz kilise çanı ile 
Antik çağda gücü 
ve tanrı olan kralı 
simgeleyen, 
kentlerin koruyucusu 
olarak bilinen 
mermer aslan başı 
elde edildi.

DUYURU ELEMAN ARANIYOR BAKICI ARANIYOR
-____________________

GEMLİK 
TİCARET BORSASINA 

AİT GÜRLE İS MERKEZİ
KAT: 3 

106-107 VE 113 NOLU 
BÜROLAR KİRALIKTIR 
TEL: 513 46 00 

| 513 43 73

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

Hasta bayana 
evde yatılı bakabilecek

BAYAN BAKICI 
jg ARANIYOR I
Tel: 513 97 751
‘Gemlik Körfez’ İnternette I

www.gemlikkorfezgazetesi.com |[

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da hayvan haklarının 
korunması konulu eğitim

nam
lından 
karılan 
rak I 
Jİdu,
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Karagöz Halk Dansları 
Topluluğu Ispanya’yı fethetti

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığına 
bağlı olarak çalış
malarını yürüten 
Veteriner Hizmetleri 
ve Hayvanat Bahçesi 
Şube Müdürlüğü, 
hayvan haklarının 
korunması konulu 
eğitimlerini 6 Eylül 
Perşembe ve 7 Eylül 
Cuma tarihlerinde 
gerçekleştirecek. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ev ve 
süs hayvanı satışı 
yapanlara yönelik 
olarak düzenlenen ve 
Hayvanları Hakları 
Kanunu’nun 
ilgililerine aktarılması 
nedeniyle gerçek
leştirilen eğitim, 
Şehir Kütüphanesi 
Ûftade Gösteri ve 
Konferans 
Salonu’nda verilecek. 
Bu yıl ikinci kez 
düzenlenecek olan 
eğitimde, katılım
cılara ‘Ev ve Süs

Hayvanlarının 
Korunmasına 
Dair Avrupa 
Sözleşmesi’, ‘Hayvan 
Ekolojisi’, ‘Hayvan 
Davranışı’, ‘Ev ve 
Süs Hayvanları 
Satış, Barınma ve 
Eğitim Yerlerinin;
Kuruluş, Açılış, 
Ruhsat, Çalışma 
ve Denetleme 
Yönetmeliği’, ‘CITES 
Sözleşmesi’, ‘5199 
Sayılı Kanun ve 
Yönetmelik’ ve 
‘Hayvan Bakımı ve 
Beslenmesi’ konu
larında bilgiler

verilecek.
Eğitime katılmak 
ve Hayvan Hakları 
Kanunu hakkında 
bilgi sahibi olmak 
isteyen hayvan 
satıcısı ve bakıcıları, 
0 (224) 248 88 70 ve 
0 (224) 248 68 20 
nolu telefonlardan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Veteriner 
Hizmetleri ve 
Hayvanat Bahçesi 
Şube Müdürlüğü’nü 
arayarak konu 
hakkında detaylı 
bilgiye 
ulaşabilecekler.

Karagöz Halk Dans 
lan Topluluğu Ispan 
yolları büyüledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Karagöz 
Halk Dansları Toplu 
luğu, 13-18 Ağustos 
tarihleri arasında 
Ispanya’da 
gerçekleştirilen halk 
dansları ve kültür 
festivallerinde sergi 
ledikleri perfor
mansla İspanyolları 
büyüledi.
Ispanya’nın Murcia 
kentine bağlı Fortuna 
Bölgesi ile Malaga’da 
düzenlenen Halk 
Dansları ve Kültür 
Festivalleri’ne katılan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Karagöz 
Halk Dansları 
Topluluğu, Bursa’yı 
ve Türkiye’yi başarıy
la temsil etti.
Ispanya’da gövde 
gösterisi yapan 
Büyükşehir 
Belediyesi Karagöz 
Halk Dansları 
Topluluğu dansçıları, 
coşkulu turneden 
neşeli anılarla dön 
dü. Panama ve 
Dağıstan gibi farklı

bölgelerden gelen 
halk dansları ekip
lerinin de gösterileri
ni sergilediği festi
vallerde, dansları ve 
kostümleriyle Türk 
kültürünün zengin 
yüzünü gözler önüne 
seren BursalI dan
sçılar, sempatik tavır
larıyla da etkinliğin 
ilgi odağı oldu.

Ispanya’da yetenek
lerini sergileyen usta 
dansçılar, izleyiciler 
tarafından ayakta 
alkışlandı.
Dünyanın çalgısız 
ve türküsüz tek 
oyunu kılıç-kalkanı 
ilk kez seyreden 
ispanyollar gösteriyi 
büyük bir heyecanla 
izlediler.

dına j 
ilik- 1

lün I 
r siten 
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ıı ile I 
cü 
alı

ucusu

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İSİMİZ ....

GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

Fatura & İrsaliye & El ilanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK 
laM,8ınM.WtaWt;!l8amil:Mit
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Üçüncü Ligde 
mücadele eden 
Orhangazispor'un 
alt yapısını oluşturan 
Döktaşspor'a 
Gemlik'ten 
3 futbolcu 
kazandırıldı. 
Döktaşspor 
Teknik Sorumlusu 
Volkan Özgül'ün 
Gemlik'te yapılan 

turnuvalarda izlediği 
genç futbolculardan 
Gemlikspor alt 
yasında forma 
giyen Semih Tepecik 
ve Ömer Faruk 
Karaküçük ile Öz 
Karadenizspor'dan 
Murat Eker Kulüp 
Başkanları Faruk 
Güzel ve Halil 
Ayvaz'ın da 
oluruyla Döktaşspor'a 
kazandırıldı.

Döktaşspor Teknik 
Sorumlusu Volkan 
Özgül, Gemlik'ti 
üç genç sporcunun 
ilerisi için umut 
vaat ettiğini belir
tirken, Gemlikspor 
Kulüp Başkanı 
Faruk Güzel ile 
Öz Karadenizspor 
Başkanı Halil Ayvaz'a, 
Gemlikspor 
Antrenörleri Haydar 
Yiğit ile Sönmez

Deliorman'a 
Döktaşspor camiası 
olarak teşekkür 
ettiklerini söyledi. 
Başarılı futbolcuları 
bünyesinde bulun
durmaya devam 
edeceklerini ifade 
eden Volkan Özgül, 
"Bize bu imkanı 
sağlayarak çocuk
larımızı kulübe 
kazandıran . 
Döktaşspor Kulüp

Başkanı Sayın 
Selçuk Zengil'e 
de teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Amaçlarının 
önümüzdeki günlerde 
başlayacak olan 
12-14 yaş grubu 
liginde önce birinci 
olmak ve ardından da 
Türkiye' 
Şampiyonasına 
katılarak en iyi dere
ceyi sağlamak 

olduğunu söyleyen 
Volkan Özgül, 
"Çocuklarımızı 
öncelikli olarak 
profesyonel 
takımımıza kazandır
mak için çalışacağız. 
Kendini gösterecek 
olan başarılı gençler
imizi Türkiye Süper 
ligine kazandırmak 
ise en büyük hede
fimiz olacaktır" 
şeklinde konuştu.

Mı maçta Sultanlar güldü A Milli Futbol Takımında fire
16. Dünya Bayanlar 
Grand Prix Avrupa 
Elemeleri'nde 
Türkiye, ikinci 
maçında Sırbistan'ı 
3-2 yendi. 
Sırbistan ilk seti 
25-15 kazandı. 
Milliler, 2. setin ilk 
teknik molasına 8-7 
üstün girdi. İkinci 
teknik molayı 16- 
11'lik skorla önde 
geçeçen ve rakibinin 
farkı kapatma 
çabalarına Neslihan 
ile karşılık veren 
Türkiye seti 25-21'lik 
sonuçla kazandı. 
Karşılıklı sayılarla 
başlayan ve iki 
takımın da birbirine 
yakın bir oyun ortaya 
koyduğu 3. sette 
Sırbistan ilk teknik 
molaya 8-6, ikinci 
teknik molaya da 
16-15 üstün girdi. 
Teknik molanın 
ardından özellikle 
Gözde ve Neslihan 
ile etkili bir oyun 
ortaya koyan 
Türkiye, bu seti de

25-20 kazanarak 
2-1 öne geçti.
4. setin başlarında 
Sırbistan çok etkili 
bir oyun ortaya 
koyarak 6-1 üstün
lüğü yakaladı. 
Pelin'in iyi organize 
ettiği milli takım, 
dengeyi kursa da 
ilk teknik mola 
8-6 Sırbistan 
lehine geçildi. 
Başa baş geçen 
setin bu bölümünde 
daha az hatayla 
oynayan Sırbistan, 
Türkiye'nin öne 

geçmesine izin ver
medi ve ikinci teknik 
molaya da 16-13 
önde girdi. Çok iyi 
hücum etmeye 
başlayan Türkiye, 
Aysun, Neslihan ve 
Gözde'nin sayılarıyla 
farkı kapatsa da 
Sırbistan seti 27-25 
kazandı.
Büyük çekişmenin 
yaşandığı final 
setinde daha az 
hatayla oynayan 
Türkiye, seti 16-14 
kazandı ve maçtan 
da 3-2 galip ayrıldı.

2008 Avrupa 
Şampiyonası grup 
elemelerinde 
Malta ile 8 Eylül 
Cumartesi günü 
yapacağı maça 
hazırlanan A Milli 
Futbol Takımı'nda 
sakatlığı bulunan 
oyunculardan 
Volkan Demirel 
aday kadrodan 
çıkarıldı.
Milli takım teknik 
heyetinin Volkan'ın 
yerine aday 
kadroya 
Ankaragücü'nden 
Serkan Kırıntıh'yı 
çağırdığı bildirildi. 
Milli Takımlar 
Doktoru Cengiz 
Dinç, aday kadroda

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
______ / •_________

VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı 
TRANSFOMERS 
ÖLÜM TOHUMLARI

sakatlığı bulunan 
futbolculara Hamit 
Altıntop'un da 
eklendiğini 
belirterek, "Hamit'in 
durumu çok ciddi 
görünmüyor.

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
14.00 ■ 16.00
12.00 ■ 14.15-16.15

Birkaç güne kadar 
takımla idmanlara 
başlar. Gökhan 
Zan'ın durumunun 
ise idmanda 
belli olacak" 
dedi.
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Kalbin sevgiye de ihtiyacı var
Bu y ilki teması 
sağlık olan 76. İzmir 
Enternasyonal 
Fuan’nda (İEF) 
düzenlenen 
"Herkes İçin Sağlık" 
sempozyumu 
kapsamında "Kalbim 
ve Ben" konulu 
söyleşi düzenlendi. 
Celal Atik Spor 
Salonu'nda düzenle* 
nen söyleşiye katılan 
Türk Kalp Vakfı 
Başkanı Dr. Çetin 
Yıldırımakın, kalbi 
korumada beslenme, 
yaşam tarzı kadar 
sevginin de önemli 
olduğun belirterek, 
"Kalbimiz en ağır 
işçidir, 365 gün 
24 saat çalışır. 
Kalbimizin gıdaya, 
havaya olduğu kadar 
sevgiye de ihtiyacı 
vardır" dedi. 
Yıldırımakın, 
kalp-damar hastalık
larının dünyanın 
ve Türkiye'nin en 
önemli sağlık sorunu 
olduğunu, insan 
vücudundaki diğer 
organların sağlıklı 
çalışmasının da 
kalbın sağlıklı çalış
masına bağlı 
olduğunu söyledi. 
Dünyada ölüm 
nedenleri arasında 
kalp-damar hastalık
larının ilk sıralarda 
yer aldığına dikkati 
çeken Yıldırımakın,

"Kalp hastalıkları 
dünyada da önemli, 
ancak Türk insanı 
ihmalkar.
Hastalanıncaya 
kadar doktora gitmiy
or, oysa ki gelişmiş 
toplumlarda insanlar 
3 ayda, 6 ayda mutla
ka sağlık kontrolden 
geçiyor" diye 
konuştu.
Dokuz Eylül Üniver
sitesi Kalp Damar 
Cerrahisi Ana Bilim 
Dalı öğretim üyesi 
Dr. Önder Kırımlı da, 
özellikle birinci 
derecede yakınların
da kalp rahatsızlığı 
bulunanların risk 
grubunu oluştur
duğunu belirterek, 
"Ailesinde kalp rahat
sızlığı bulunanlar, 

mutlaka düzenli dok
tor kontrolünden 
geçsinler. Kolesterol 
düzeylerine dikkat 
etsinler" dedi. 
Dr. Ender Saraç ise 
sağlıklı yaşamak için 
kararlılığın çok 
önemli olduğuna 
dikkati çekti. Saraç, 
şunları söyledi: 
"Spor ya da diyeti 
bir bırakıp bir 
başlarsanız, vücudun 
dengesi bozulur. 
Bedenin iç zekası 
seçiminize göre 
vücudu yönlendirir. 
İyi yaşamak için hiç 
bir şeyi kısıtlamamak 
gibi bir şansımız 
yok, ya şimdi ipler 
bizim elimizdeyken az 
kısıtlamayla çok yol 
alırız ya da sonrası 

çok daha kısıtlamalı 
ve maliyetli olacak." 
Stresli ve kilolu 
insanların risk 
altında olduğunu 
ifade eden Saraç, 
vişne, üzüm, üzüm 
çekirdeğinin yanı 
sıra soyada bulunan 
lesitin maddesinin 
kolesterolü 
düşürerek kalbi 
koruduğunu 
söyledi.
Sanılanın aksine 
yumurtanın, kalp 
düşmanı olmadığını 
ifade eden Saraç, 
özellikle köy 
yumurtalarında 
lesitin bulunduğunu 
ve yumurtanın kalbe 
zararlı değil, aksine 
faydalı olduğu 
söyledi.
Bel çevresi kalınlaş
masının, ilerde 
kişinin kanser 
ya da kalp hastası 
olacağını gösterdiğini 
belirten Saraç, 
"Zayıf gözüküyor 
olabilirsiniz, ancak 
bel çevrenizin kalın
lığı çok önemli. Bel 
bölgesinin kalınlaş- 
tlilâbi, ÛdŞİd ı\<dip.ve 
kanser hastalıkları 
olmak üzere çok 
çeşitli hastalıkların 
göstergesidir. 
Ayrıca bu bölgelerde 
kalınlaşma olanlar 
erken yaşlanır" diye 
konuştu.

Konserve 
yaparken 

dikkati
Evde yapılacak 
konservenin güven
li oluşunu sağlaya
cak olan en önemli 
hususun, şeker, 
tuz ve hatta aspirin 
ilavesi değil, etkin 
olarak uygulanacak 
ısıl işlemin süresi 
ve sıcaklığı 
olduğu bildirildi. 
Cumhuriyet Üniver
sitesi Mühendislik 
Fakültesi Gıda 
Mühendisliği 
Bölümü öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Nevcihan Gürsoy, 
özellikle Anadolu'da 
yaz mevsiminin, 
kadınlar için salça, 
reçel, turşu ve 
konserve zamanı 
olduğunu ifade 
ederek, şunları 
kaydetti: 
"Mevsimlik yiyecek
lerin bulunmadığı 
dönemlerde kul
lanılabilmesi, çalışan 
kesimin zamandan 
kazanması, sofranın 
zenginleştirilmesi ve 
geleneksel olarak 
bir alışkanlık olması 
nedeniyle evlerde , 
konserve yapılmak
tadır. Ancak ev 
koşullarında hazır
lanan konservelerde

uygun sıcaklık 
ve sürenin ayarlan
masının kontrolü 
pek mümkün olma
maktadır. Sıklıkla 
evde hazırlanmış 
bu konservelerde 
'Clostridum botu- 
linum' üremektedir. 
Bu bakteri çok 
tehlikeli ve ölüme 
yol açabilen 
'Botulizm' zehirlen
mesine yol açmak
tadır. Bu toksin 
diğer besin zehirlen
melerinden farklı 
olarak görme 
bozuklukları, yutma 
güçlükleri ve 
halsizliğe neden 
olmaktadır."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye ‘110
Polis imdat 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 Oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 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
6 Eylül 2007 Perşembe 

GEMİÇ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 48 

Tel: 513 40 52 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2847 

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 özmmi İikogmîİm ou
“jyi 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 İZİ İN Hoşgörülüdür, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Şeffaftır, Planlıdır. Çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir,
UI\ULUMU4UN çağa aya|ç 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, 
Ör RFMCİI FR Sürekli eğitim İlkesi ile hareket eder,Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,özgüveni tamdır.
UUKtNGILtK Her yer(je ve her ortamda kendini ispatlar. Engel tanımaz, " Başaracağım " 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

Deneyimli 
kadromuz ve 
çağdaş eğitim 

anlayışıyla 
sîzlere en yakın 

özel okuluz ■, 

Tel: 513 5084
.OK
«

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

Umurbey Pajabahçeler Mevkii GEMLİK • 
web : www.aykentilkogretim.k12.tr '

Bursa Süper 265semazen birlikte

Raketleri ağırlayacak Sema gösterisi yapacak!
30 Ey I ül'deki gösteride yerli ve yabancı semazenler görev alacak.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
Uluslararası Masa 
Tenisi Federasyonu 
tarafından 8 - 9 
Eylül tarihlerinde 
gerçekleştirilecek 
ETTU Cup Avrupa 
Bayanlar Kulüpler 
Arası Masa Tenisi 
Turnuvası'nın 
Bursa ayağını ev 
sahipliği 
yapacak. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
ve Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
Muammer Subaşı, 
turnuvanın

Büyükşehir Beledi 
yespor Masa Tenisi 
Bayanlar Takımı'nın 
da mücadele ede
ceğini söyledi.

tanıtım toplantısında 
yaptığı konuşmada, 
12 gruptan 45 
takımın katılacağı 
müsabakalarda

Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kül 
tür Teşkilatı (UNES 
CO) tarafından "Mev 
lana Yılı" ilan edilen 
2007'de görsel yönü 
en büyük etkinlik, 
265 semazenin 
katılımıyla 30 Eylülde 
Konya Atatürk 
Stadı'nda yapılacak. 
Mevlana'nın 800'üncü 
doğum yıl dönümüne 
rastlayan 2007 yılın
da, Türkiye'de ve 
dünyada, sema pro
gramları başta olmak 
üzere çok sayıda 
etkinlik düzen
lenecek.
Her yıl aralık 
ayında Şeb-i Arus 
törenlerinin düzen-

lendiği Konya'da 
"Mevtana Yılı" 
kapsamında 
düzenlenen etkinler, 
aralık ayına doğru 
yoğunlaşarak d 
evam ediyor. 
Bünyesinde, Türki 
ye'deki tek resmi se 
ma topluluğunu 
barındıran Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
Konya Türk Tasavvuf 

. Müziği Topluluğunun
Müdürü Ömer 
Faruk Belviranlı, 
256 sema zenin 
büyüleyici bir 
gösteri sunacağını 
belirtti. Belviranlı, 
şunları kaydetti: "Bu 
kez semayı çimlerle 
kaplı bir statta,

Konya Atatürk 
Stadı'nda yapacağız. | 
İlk kez 265 
semazenin bira rada 
sema yapması mn, 
büyüleyici bir at 
mosfer oluşturacağı 
m tahmin ediyoruz. 
Bu sayıya ulaşa
bilmek için Türki 
ye'deki semazenler 
yeterli gelmeyecek. 
Etkinlikte yurt dışın
dan gelecek semazen 
de görev yapacak. 
Tabii bu kapsamda 
yapılacak bir sema 
gösterisi, dünyada 
bir ilk anlamına geli 
yor. 30 Eylülde statta 
düzenlenecek bu tö 
ren yaklaşık 2 saat
sürecek.”
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İMSAKİYE çeşitlerimizi
GÖRMEDEN KfiRfiR VERMEYİN
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TÜRKİYE’NİN
: EN KALİTELİ ve EKONOMİK 

İMSAKİYELER EN UYGUN 
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i Körfez Ofset
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http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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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 ahr 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 İlkesi 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

o i l i z c e
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 

sizlere 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.aykentllkogretim.k12.tr
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GEMLİK*İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
7 Eylül 2007 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Rıfat Minare Üretici Zeytin Hali esnafının gülü gülüyor

Zeylin Hali’nde asfalt sevinci
Belediye 

tarafından başlatılan 
asfalt kaplama çalış
maları devam ediyor. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, dün 
Rıfat Minare Üretici 
Zeytin Hali önünde 
yapılan asfalt kaplama 
çalışmalarını denetle
di. Zeytin Hali esnafı, 
toz topraktan kurtul
duklarını belirterek, 
Başkan Turgut’a 
teşekkür etti. İlçe 
içinde yapılacak asfalt 
çalışmaları için 600 
bin YTL harcanacak. 
Haberi sayfa 3’de

..etTurgut, Hal Yönetim 
urulu BaşJtap^H. .Hulusi Bayrak ve 

e bir araya geldi.

Bilişim yaşamı değiştiriyor..
Tarih, yaşadığı dönemlerdeki yeniliklerle 

anılır.
^İnsanoğlunun ateşi bulmasından sonra 
geçirdiği evreler içinde her buluş bir 
gelişimdir.

Ateşi bulan insanlar, vahşi hayvanlardan 
ve soğuk doğadan korunmuşlar, yemekleri
ni pişirerek yemeği öğrenmişler.

Böylece beslenmeleri de düzene girmiş.
Taşı sivriltip, ağaca bağlayarak av yap

mayı öğrenmişler..
Daha sonraları ise toprağı sürmeyi ve 

ekmeyi... Devamı sayfa 5’de

Yeni 
Çarşı’da 

çalışmalar 
yeniden 
başladı 

2007 yılı Aralık ayın
da bitmeşi planlanan 
ancak kazı alanında 
çıkan tarihi eserler 
nedeniyle inşaatı bir 
süredir durdurulan 
Yeni Çarşı alanında 
çalışma dün 
yeniden başlatıldı. . 
Haberi sayfa 2’de

BCVHANLAR OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 
SİZE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER 

/ Trafik / Kasko / Yol Belgesi 
/Plaka/Nakil/Devir

/ Muayene / Kayıl Tescil/ Temiz Kağıdı 
İbrahim Akıt Cad. 

Şirin Plaza No:7 GEMLİK
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Yıkım kararı olan 
binaya ruhsat 

tartışması

Dr. Ziya Kaya Mahallesi Celal Bayar 
Anadolu Lisesi yanında yıllar önce kaçak 
yapılan 11 katlı Filiz Apartmanı’ndan daire 
satın alan mağdurlar, inşaatın yeni 
müteahhitin izinsiz inşaat yapmasına 
tepki gösterirken, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile tartıştılar. Mağdurları 
belediyeden polis uzaklaştırdı. Syf 3'de

B/JULDA M

YETKİLİ BAYİ
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

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

Bursa’da 10 hektarlık alan kül oldu
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde örman yangını çıktı. Haberi sayfa 8’de

http://www.aykentllkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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L Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Eğitim üzerine saptamalar (1)
Eğitim Politikalarının Felsefe Kültür Ve Bilim 

Boyutu
Eğitim politikası, geçmişin izlerini taşıyan, 

bugünün gereksinimlerine yanıt veren, geleceğe 
yönelik algılamaları bünyesinde taşıyan ulusal bir 
projedir. Bu proje ulusun yüreği ve sesidir. Bu 
proje, sürekli, kapsayıcı ve geliştirici olmalıdır. 
Bu özelliklere sahip bir eğitim politikası, çocuk 
ve gençleri merkeze alarak, şu ana felsefe, kültür 
ve bilim dayanakları üzerinde yükselir:

Her ulusun bir eğitim felsefesi vardır. Bu fel 
şefe, o ulusun geçmişten gelen birikimlerini süz 
geçten geçirerek, iyi ve geliştirilebilir olanı korur 
ken, köhnemiş ve işlevselliğini kaybedenleri ayık
layarak, dinamik bir süreci sağlar.

Cumhuriyet tarihi boyunca, iç tutarlılıktan yok 
sun, kendinden öncekini yok varsayan bir eğitim 
felsefesi tutula gelmiş.

Bir ulusun eğitim felsefesinden bahsedilmesi, 
o ulusun siyasal sistemini de kapsayan siyasal 
bir kurguyu içerir. Ancak, bu siyasal kurgu ile 
eğitim felsefesi bir ve aynı şey değildir. Eğitim 
felsefesinin oluşturulmasında siyasal sistem bir 
araçtır. Siyasal sistemler insanların refah ve huzu 
runu sağlamaya yönelik uzlaştırıcı bir kimlik taşı
malıdır. Bu niteliğe sahip olmayan siyasal sistem 
ler, her zaman tartışmaya açık, manipüle edile 
bilir bir görünüm sergileyecektir. Eğer siyasal sis 
tem böyle bir nitelik taşırsa, eğitim felsefelerinin 
istikrarlı ve dinamik bir niteliğe sahip olması güç 
leşir. Bu durumda da, geçmişi kucaklayan, bugün 
için verimlilik yaratan, geleceğe yönelik açılımları 
ve öngörüleri olan bir eğitim felsefesinden 
bahsedilemez.

Eğitim politikaları geliştirilirken, toplumsal 
uzlaşma sağlanması, topluma eğitim politikaları. 
nın açıklanması ve toplumun ikna edilmesi gere 
kir. Toplumun yerine birkaç yasa yapıcının, bir 
kaç bilim insanının eğitim politikalarını belirleme
si gizil olarak şu amacı taşır: "Sen düşünemezsin 
ben senin yerine düşünürüm". Böyle bir algı ise, 
eğitim politikalarına dönük iyi niyet ve kabullen
meyi güçleştirir.

Çoğunlukla ortalama insan gündelik kaygılar
la yaşamını sürdürür.. Geçmişe toplumsal bilinç 
altı yolu ile bağlıdır. Üzerinde bilinçli bir düşün
me etkinliği gerçekleştirmez. Geleceğe ise çoğun 
lukla ekonomik kaygılar açısından bakar.

Bu nedenle de onlara değişim dayatıldığında, 
statükoyu koruma refleksi gösterebilirler. Bu tür 
bir refleks, eğitimde paradigma değişimini engel
leyici bir boyuta gelmeyebilir ama değişim ken
disinin dışında gerçekleştiği için içselleştirme 
sorunu ortaya çıkar. İçselleştirilmeyen bir eğitim 
politikasının ise verimlilik yaratması çok zor ola
bilir. İşte bu paradokstan dolayı eğitim politika 
larının kültürel süzgeçten (kamuoyu) geçirilmesi, 
şüphelerin ortadan kaldırılması önemli bir zorun
luluk olarak düşünülmelidir. Cumhuriyet tarihi 
boyunca her siyasal iktidar döneminde eğitimde 
yeni politikaların belirlenmesi, toplumsal refleks 
gösterilerek içselleştirilmemiş ve hep tartışılır 
olmuştur. Üstelik tartışmalar da günlük siyaset 
üzerinden yapılmıştır. Bugün eğitim sistemimizin 
her kurum ve statüsü tartışmaya açık ve üzerinde 
uzlaşma sağlanmış olmaktan uzak bir görünüm 
arz etmektedir.

Bilim, eğitim politikalarının belirlenmesindeki 
en somut argümandır. Bilim reel ve güncel olanı 
yakalayıp, sürdürülebilir bir yapı kurmak için en 
temel araçtır. Belirlenen eğitim politikaları güncel 
ve geliştirilebilir bir bilim anlayışı ile desteklen
mediği sürece, soyut ve fantastik bir taslak 
olmaktan öteye gidemezler.

Deney, gözlem ve araştırma anlayışına dayalı 
bir eğitim-öğretim ortamı, öncelikle bunu yapma 
ya niyetli bir eğitim politikası, bu politikayı benim 
semiş bir toplum ve onu yaşama aktaracak bir 
okul sistemi ile mümkündür. Eğitim politikası or 
tak olarak benimsenmemiş, kültürel olarak süz 
geçten geçmeyen bir eğitim sisteminin bilim yö 
nü de doğal olarak tartışmalı olmakta, bilime her 
kes kendi algılarına göre anlam yüklemeye çalış
maktadır. Oysa bilim evrendeki doğruları arar. Bu 
nun aracı da, özgür bir akıldır. Devamı var.

Gemlik KBrfez

Yeni Çarşı’da çalışmalar ı>
ımnirİAn h^clorlı M

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yapımı bir yıl 
geciken Yeni 
Çarşı alanındaki 
Cazibe Merkezi 
için çalışmalar 
yeniden başlatıldı. 
2007 yılı Aralık 
ayında bitmesi 
planlanan ancak 
kazı alanında çıkan 
tarihi eserler 
nedeniyle inşaatı 
bir süredir 
durdurulan 
Yeni Çarşı 
alanında çalışma 
dün yeniden 
başladı.
Duvar dibinde 
bulunan 
toprağın dışarıya 
çıkarılmasıyla 
başlatılan 
çalışmaların 
gelecek yıl 
Ağustos ayında 
bitirilmesi 
hedefleniyor, 
ihaleyi alan ilgili 
firmanın yeniden 
başlattığı cazibe 
merkezi inşaatının 
bitirilmesini 
bekleyen katlı 
otopark altına 
giden eski Yeni

yeniden başladı
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Çarşı esnafı 
satışların yeterli 
olmaması nedeniyle 
zor günler yaşamaya 
devam ediyorlar. 
Câzibe Merkezi'nin 
zaman kaybına 
rağmen başlatılan 
çalışmalar 
sonucu 2008 yılı 
Ağustos ayı 
içinde bitirilmesi 

' hedefleniyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ŞADLIK ■ KİRALIK LÜK DAİRELER W İŞYERLERİ 
GAfflMENKÖl DMAIU ve DEĞERLEME HİZMETLERİVERİLİR 

baytaş’ Detaylı Bilgi İçin i www.baytasinsaat.com
İKİNCİ El DAİRELER

y' SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 
Doktor muayenehanesine uygur^Çok merkezi, 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,14(W

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 
S 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 
J KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2

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 
-yf Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4+1 dublex 

I daire ve işyeri seçenekleri

www.baytasinsaat.com 
Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94
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Rıfat Minare Üretici Zeytin Hali esnafının gülü gülüyor

Zeytin Hali’nde asfalt sevinci ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Seyfettin SEKERSÖZ
Önceki gün belediye 
tarafından başlatılan 
asfalt çalışmaları 
kapsamında yolları 
sıcak asfalt ile 
kaplanan Rifat Minare 
Üretici Zeytin Hali 
esnafının yüzü 
gülüyor.
Hal önünde yapılan 
asfalt çalışmalarını 
denetleyen Başkan 
Mehmet Turgut, 
Hal Yönetim Kurulu 
Başkanı H. Hulusi 
Bayrak ve yönetim 
kurulu üyeleriyle 
bir araya gelerek 
bir süre görüştü. 
Zeytin Hali'nin 
bağlantılı yollarının 
asfaltlanarak 
toz topraktan kurtul
duklarını ifade eden 
Zeytin Hali esnafı, 
Başkan Mehmet 
Turgut'a teşekkür 
ettiler. Sırasıyla belir
lenen yerlere asfalt 
hizmeti götürdükleri

Yıkım kararı olan binaya ruhsat tartışması
Seyfettin SEKERSÖZ
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi yanında bulu
nan ve ruhsatsız 
yapıldığı için müteah
hidi tarafından yarım 
bırakılan Filiz 
Apartmanı için hak 
sahipleri Belediyeden 
ruhsat verilmesini 
istiyorlar. Dün 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a ile 
görüşmek isteyen 
hak sahiplerinden 
Turgut Dimez ve Ali 
Haydar Han, 4 katı 
yıkıldıktan sonra 
5 kat kalan 
binalar için ruhsat 
verilmesini istediler. 
Başkan Turgut'a sert 
çıkan hak sahiplerini 
polis engellerken 
Başkan Turgut, bina 
için Encümenin yıkım 
kararı olduğunu 
bura dan daire alan 
kişilerin haklarını 
mahkemede araya
bileceklerini söyledi, 
öte yandan 4 katı 
yıkılarak 5 kata düşü 
rülen ancak tamamı 
için ruhsatsız olması 
nedeniyle yıkım kara 
rı bulunan Filiz İnşa 
at'a ait binada tuğla 
örme çalışmaları 
sürüyor.
Binada yapılan zabıta 
denetimlerindeL

Konuşma...

ni söyleyen Başkan 
Turgut, ilçe içinde 
yapılacak asfalt 
çalışmaları için 
600 bin YTL harcama 
yapacaklarını söyledi. 
Zeytin Hali yöne
timiyle de görüşen 
Başkan Turgut, 
Zeytin Hali esnafının 
perakende satışa 
yönelerek* yoldan 
geçen otobüslere 

1
i . gg -i} ı
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| Dün Belediye Başkanı ile görüşmek isteyen hak sahiplerinden 
i Turgut Dimez ve Ali Haydar Han, 4 katı yıkıldıktan sonra 5 kat kalan 
I __________ binalar için ruhsat verilmesini istediler. _______

sürekli ceza uygulan 
dığının bildirilmesine 
karşın, hak sahipleri 
tarafından zemin kat 
ta çalışmalar sürdü 
rülüyor. Kaçan 
müteahhitten daire 

hizmet vermeleri 
gerektiğini hatırlata 
rak, vakit geçirmeden 
çalışmaların 
başlatılması gerek
tiğini söyledi.
Zeytin Hali'nin bulun
duğu yer olarak 
perakende zeytin 
satışı için ideal 
olduğunu söyleyen 
Başkan Turgut, 
"Yoldan geçen 

alıp parasını 
ödeyen ancak tapu
larına alamayanlar 
ise arsa sahibinin 
sattığı yeni müteah
hitten daire almayı 
umuyorlar. 

otobüsleri 
buraya sokarsak 
Gemlik zeytinini 
daha iyi tanıtabiliriz. 
Hal içinde yapılacak 
düzenlemelerle 
mola verecek 
otobüs yolcularına 
perakende zeytin 
satarak esnaf 
büyük gelir 
sağlayabilir" 
şeklinde konuştu.

Bir yandan da 
kaçak yapılan 
birinci kat girişini 
tuğla ile kapatan 
müteahhidi 
belediye yetkililerine 
şikayet ediyorlar.

Elimde olsa, Türkiye’de özellikle de 
ekranda siyaset konuşan herkes için bir 
kural getirirdim:

“Kişi ve parti ismi kullanma ve derdini 
on dakikada anlat” derdim.

Çünkü bizde “siyasi dedikodu”, “siyasi 
analiz” sanılıyor.

Gündelik rüzgârların etkisi altında kalan 
yüzlerce kişi ekranlara çıkıp “Efendim Gül 
bunu dedi, Genelkurmay Başkanı şunu 
dedi” diye konuşup duruyor.

Elbette bunlardan hiçbir şey çıkmıyor.
Çünkü olup biteni zaman ve mekân 

algılamasının içine yerleştiremiyor, kişi 
dedikodularıyla olayı bir Televizyon 
eğlencesine çeviriyorlar.

Bu yüzden bulabilsem, kişi ve parti 
isimleri kullanılmadan yapılacak bir siyasi 
analizi dinlemek isterim.

Bizim “üç kutuplu Türkiye” tezi, neden 
sonra yabancı basının da ilgisini çekmeye 
başladı.

O zamanlar Türkiye’de “sağ ve sol” var 
sanılıyordu.

Ama 90’larla birlikte Türkiye din, mil
liyetçilik ve Kürt kutuplarına kaymaya 

| başladı.
Şimdi Meclis’te bu durum açıkça 

görülüyor.
Dinci, milliyetçi ve Kürt kesimlerinin 

temsilcileri yan yana oturuyor.
Bu işin giderek keskinleşeceğinden, 

Türkiye’nin bu konularda bir yol ayrımına 
geldiğinden hiç kimsenin kuşkusu 
olmasın.

Bunların başında da “yani” kelimesi 
gelir.

“Yani” başımızı öyle bir derde soktu ki 
beş dakikada anlatılabilecek olan bir 
görüşün anlatılması on, on beş dakikayı 
buluyor.

Çünkü fikrini söyleyen kişi, cümlesinin 
sonunda “yani” diye başa dönüyor ve 
görüşünü bir kez daha anlatıyor.

Bu “yani”lerden fena halde sıkılmış 
durumdayım.

Bir başka felaket de uzun soru soran
lar:

Birisiyle görüşme yapan televizyon 
gazetecisi, onun düşüncelerini öğrenecek 
yerde başlıyor kendi görüşünü aktarmaya. 
Yani diye diye uzattıkça uzatıyor.

Karşısındakinin söz söyleyecek hali 
kalmıyor.

Soru soranın bir gaflet anını yakalayıp 
can havliyle cevap vermeye davransa bile 
sözü kesiliyor ve spiker sesini yükselterek 
ve “Bırakın bitireyim canım!” diyerek 
konuşmayı sürdürüyor.

Kısa cümlelerle, bazen de tek kelimeyle 
konuşmayı yönlendiren, karşısındakini 
iyice konuşturan, içini dökmesini 
sağlayan kişileri niçin izlemez ki bizim 
gençler?

'Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Eğitimi Kurslarına 

kayıtlar başladı
iısİMtoıfiZalıılitaılite!

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Koçak 
ile Denetim Hizmetleri Müdürü Mahmut Turna ve İdari 
Hizmetler Müdürü Kadem Kesimoğlu, Zabıta Haftası 

nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret etti

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
bünyesinde hizmet 
veren Ücretsiz 
Sanat ve Meslek 
Eğitimi Kursları'na 
kayıtlar başladı. 
Belediye karşısında 
bulunan Şehit 
Mehmetçik Sokak 
girişindeki binada 
hizmet veren kurs 
merkezinde kayıtlar 
30 Eylül'e kadar 
devam edecek. 
"Yeteneklerinizi 
Keşfedin" sloganıyla 
ücretsiz açılan 
kurslarda 
"Mesleki Teknik 
Eğitimler, Bilgisayar 
Teknolojileri, El 
Sanatları, Müzik 
Eğitimi, Dil eğitimi, 
Türk İslam Sanatları, 
Moda Tasarımı, 
Sağlık ve Spor, 
Özel eğitimler ile 
Görsel Sanatlar" 
branşlarında el 
becerileri öğretiliyor.

Bakan Günay’dan Bursa’ya özel önem
Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul 
Günay, Şanlıurfa'da 
yapılan Tarihi Kentler 
Birliği (TKB) buluş
masında, Bursa'daki 
çalışmaları yakından 
takip ettiğini belirte 
rek, "En yakın zaman 
da Bursa'ya gelerek 
çalışmaları yerinde 
görecek ve karşılıklı 
işbirliği imkânlarını 
araştıracağım" dedi. 
Kültür merkezine

Gemlik'te iki yıldan 
bu yana meslek 
öğreten kurslarâ 
katılmak isteyen 
vatandaşların

30 Eylül 2007 
gününe kadar 
kurs merkezine 
kayıt yaptırmaları 
gerekiyor.

dönüştürülen bir 
Süryani kilisesinde 
228 belediyeden yak
laşık 500 temsilcinin 
katılımıyla gerçek
leştirilen toplantıya, 
Bursa'dan Osman 
gazi Belediye Baş 
kanı Recep Alte 
pe'nin yanı sıra; 
Yıldırım ve Nilüfer 
Belediyelerinden 
temsilciler katıldı. 
Osmangazi Belediye 
si'nin açtığı 'tarihi 

mirası koruma çalış
malarından örnekler 
standı', Bakan Günay 
ve toplantıya katılan 
belediye başkaların
dan büyük ilgi gördü. 
Çekül Vakfı Başkanı 
Prof. Dr. Metin Sözen 
ile birlikte standı ge 
zen Kültür ve Turizm 
Bakanı Günay, Os ' 
mangazi Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe'den de çalışmalar
la ilgili bilgi aldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

4-8 Eylül tarihleri 
arasında kutlanan 
Zabıta Haftası 
nedeniyle Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u ziyaret eden 
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürü Hüseyin 
Koçak ile Denetim 
Hizmetleri Müdürü 
Mâhmut Turna ve 
İdari Hizmetler 
Müdürü Kadem 
Kesimoğlu bir süre 
sohbet ettiler. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Amiri 
Hilmi Demirel'in de 
bulunduğu 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
Gemlik KHrfez

A - 52150 nolıı fatura sayfamı, A - 52151- 52200- 52201- 
52250 seri nolu ve A 66251 - 66350 nolu fatura koçan

larım ile A 17251 - 17350 seri nolu Taşıma İrsaliyesi 
koçanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

ENGİN TÜRE Gemlik Vergi Dairesi 8750020249B

ziyarette Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürü Hüseyin 
Koçak tarafından 
Zabıta Haftası 
nedeniyle plaket 
verildi.
Zabıta Teşkilatının 
181'nci kuruluş 
yılını da kutladık
larını ifade 
leden Hüseyin Koçak, 
zabıta teşkilatının 
yaptığı çalışmalar 
hakkında görüş alış 
verişinde bulundu. 
Dışarıdan göç 
alan Bursa'da 
zabıta hizmetlerinin 
her geçen gün 

zorlaştığının da 
altını çizen Koçak, 
büyüyen sorunları 
en aza indirebilmek 
için çalıştıklarını 
söyledi.
Zabıtanın etkin 
mücadelede 
kararlı olması 
gerektiğini savunan 
Başkan Turgut, 
"Zabıta olay 
yerinden 
ayrıldığında 
aynı uygulama 
yeniden devam 
ediyor. Bunun 
için denetimlerin 
aksamadan 
yürütülmesi 
gerekiyor" 
dedi.

K8Ş€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Bilişim yaşamı etkiliyor
Mağara adamının madeni 

keşfi ise tarihsel süreçte yeni bir 
devir başlatıyor.

“Maden devri”
Madeni eritmesini öğrenen 

insan, buna şekil de verince, 
yaşam daha da kolaylaşıyor.

Her yeni buluş bir başka 
yeniliğin kapısını açıyor..

Buhar gücünün makineyi 
çalıştırması, kol ve rüzgar gü 
cüyle çalışan gemilerin yerini 
buharla çalışan gemilerin alması 
ve de bilinmeyen kıtalara gidi 
lerek yeni yerlerini bulunması 
insanlık tarihinde devrimler 
yarattı.

Yazının icadı, matbaanın 
kurulması Avrupa’ya “Röne 
sans”ı yaşattı..

Bilimde, sanatta, kültürde 
elde edilen başarılar, çağın 
akışını değiştirdi.

Kilisenin toplum üzerindeki 
egemenliği sona erdi..

Toprak düzeninde değişimlere 
neden oldu.

Buharlı makina tekerleği

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

döndürdü, at arabası tarihe 
karıştı.

Buharla giden arabalar icat 
oldu.

Toprağın altından çıkan 
petrolün ayrışımı ile ise tekno 
lojiyi tetikledi.

Petrolün gücü öylesine etkili 
oldu ki, o gücü elinde bulundu 
ranlar dünyaya meydan egemen 
oldu..

Her yenilik ise insanın insanı 
yok etmesine engel olamadı.

Ekonomi savaşlarını, dinsel 
savaşlar izledi..

Biri yanda gelişmişlik yaşa 
nırken, öte yanda sefillik ve yok
sulluktan kırılıyor insanlar..

İnsanın insanı sömürmesi ise

teknolojideki gelişmişlikle birlik
te arttı.

Köle pazarları kuruldu.
Emek köleleri oluştu.
Ezilenler, ezilmemek için 

örgütlendi.
Toprağa sahip olanların yerini 

giderek ticareti elinde tutanlar 
aldı.

Emek gücünün yerini ise 
makineler aldı.

Makine ile birlikte sanayi 
devrimi yaşandı.

Sanayinin gelişmesi ise insan 
yaşamını daha da kolaylaştırdı.

Emek ile sermaye kavgası 
başladı bu kez..

Sermaye karşısında ancak 
örgütlü güç olduğunda sömü 

rülmeyeceğini anlayan emekçi 
ler örgütlendi.

Krallıklar yıkıldı, yerini yeni 
ekonomi krallıkları aldı.

İnsan aklının egemenliğinde 
gelişen dünyamızda bilginin bir 
kutunun içinde kullanılması ise 
yepyeni bir çağa kapılarını açtı.

Bilişim Çağı’na...
Bilgisayarın yaşamın her dalı

na girmesi iletişimi yaygın
laştırdı.

Uzaya gönderilen haber uydu
ları, ile dünya küçüldü.

Hele internetin bulunması 
dünyayı daha da küçülttü.

Bilgisayar ve internet tekno 
lojisi haberleşmeyi kolaylaştırdı 
ve ucuzlattı.

Artık herbirimizin cebinde bir 
bilgisayar ve haberleşme uydusu 
var..

Yakında cebimizdeki telefon
dan karşımızdaki konuşanı da 
görebileceğiz.

Bilişim yaşamımızı etkilemeye 
devam edecek.

Hemde iyiye doğru..

Cumhurbaşkanının yetkilerine hrpan
Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin, 
Anayasa taslağının 
son şeklinin verilme
den yayınlanması 
durumunda, 
birtakım olumsuzluk
larla karşılaşmanın 
mümkün olacağını 
ifade etti.
Şahin, taslakta 
cumhurbaşkanı 
yetkilerinin 
daraltıldığını söyledi. 
Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin, 
yeni hazırlanan 
Anayasa değişikliği 
paketine ilişkin 
açıklamalarda 
bulundu.
Şahin, AKP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Dengir Mir Mehmet 
Fırat'ın başkanlığında 
oluşturulan

komisyonunun 
paketle ilgili 
çalışmalarını 
sürdürdüğünü ve 
kendisinin de

Adalet Bakanlığı 
görevine getirildikten 
sonra komisyona 
dahil olduğunu 
söyledi.

Profesyonel Orduya geçiliyor
Kara Kuvvetleri 
Komutanlığının 
internet sitesindeki 
verilere göre bin 678 
başvuru, öğrenim 
durumunun uygun 
olmaması, askerlik 
sevk tarihinden 
itibaren 3 yıl geçme
si, yaş haddini 
geçmesi ve doğum 
tarihinin belirtilme 
mesi gerekçeleriyle 
reddedildi. 
Tam 12 bin kişi 
başvuru yaptı. 
Kabul edilen başvu
ruların ise 7 bin 
932'sini “piyade 
komando” branşı 
oluştururken, bin 198 
kişi “muharebe telsiz 
işletmeni”, 838 kişi 
“tank şoförü”, 613 
kişi “tank nişancısı”, 
361 kişi ise “hava

savunma araç 
şoförü” branşlarında 
yazılı sınava girmeye 
hak kazandı.
Başvurusu kabul 
edilen adayların 1 
Eylül'de girdikleri 
yazılı sınavın sonuç 
lan, 17 Eylül'de 
açıklanacak.
Adaylar, 12-30 Kasım

tarihleri arasındaki 
ön sağlık, 
fiziki kabiliyet 
yeterlilik 
testinin ardından 
3-20 Aralık 
tarihleri arasında 
mülakata alınacak. 
Asil ve yedek 
adaylar, 28 Aralık'ta 
duyurulacak.

Oyuncak ve 
ÇocukEgitimi 
:uan başladı

Burpa A.Ş 
tarafından 
düzenlenen ve 
2 gün sürecek 
olan "Oyuncak, 
Çocuk Eğitimi 
Fuarı ve 
Seminerleri" 
BUTTİM'de 
başladı. 
Milli Eğitim 
Okul Öncesi 
Genel Müdürlüğü, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi,

Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü ve 
Yerel Gündem 
21'in destek 
verdiği 
organizasyona 
18 firma katılıyor. 
Organizasyon, 
son zamanlarda 
zararlı ve çocuk 
sağlığını tehdit 
eden oyuncakların 
varlığı konusunda 
aileleri bilgilen 
dirmeyi, aynı

zamanda doğru 
ve sağlıklı 
ürünleri tanıtmayı 
amaçlıyor.
Fuar'da, 
nesillerin 
yetişmesinde 
kilit rolü 
bulunan 
öğretmen ve 
anne-babalar 
için çeşitli 
konularda 
seminerler 
verilecek.

SATILIK 1991 Model RENO FLASH 
Uzaktan Kumanda, Merkezi Kilit, Alarm, Sis Farı 

CD DVD Çalar, Çelik Jant GSM: (0 538) 588 37 14
Gemlik KSrfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Milletvekilleri elektronik 
oylamada zorlandı

Sarıgül’im hedefi ‘999*
Milletvekilleri yeni 
yasama döneminde 
henüz elektronik 
oylamaya 
alışamadılar.
60. Hükümet için 
yapılan dün yapılan 
güvenoylamasında, 
aralarında dört 
Bakanın da bulun
duğu 46 milletvekili, 
sıralarında bulunan 
ekranda oy 
kullanamayarak, 
Başkanlığa yazılı 
pusula gönderdi. 
Oy pusulası gön
deren milletvekil
lerinin Genel 
Kurul'da bulunup 
bulunmadıklarının 
tespiti nedeniyle 5 
dakikalık oylama 
yarım saatte 
tamamlanabildi.

Hayrettin Özaydın DP 
Genel Başkanlığı’na aday
Doğru Yol Partisinde 
(DYP) daha önce 
Beyoğlu ilçe başkan
lığı ile Merkez Karar 
Kurulu üyeliği yapan 
Hayrettin Özaydın, 
Demokrat Parti (DP) 
Genel Başkanlığına 
aday olduğunu 
bildirdi.
Özaydın, Taxim 
Hill Otel'de düzen
lediği basın toplan
tısında, DP ile 
boyu afiş asamaya
cak kadar çok 
küçükbaşlarda 
tanıştığını, DYP'de 
Beyoğlu İlçe 
Gençlik Kolları,

MHP su sorununu TBMM’ye taşıyor
Milliyetçi 
Hareket Partisi, 
“Türkiye'nin 
su kaynaklarının 
kullanımı ve korun
ması için alınması 
gereken tedbirlerin 
tespit edilmesi” 
amacıyla

TEMA A^YUHU BOŞA HARCAMA”

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

| ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Oy pusulası gön
deren bakanlar, 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, Devlet 
Bakanı Mehmet 
Aydın oldu. 
EN FAZLA CHP 
Elektronik oylamada 
en fazla zorlananlar 
bu kez CHP'liler oldu. 
22 CHP'li milletvekili 
oy pusulası 
yazarken, AKP'den 
18, MHP'den 4, 
DTP ve bağımsızlar
dan de birer 
milletvekili oy 
pusulası gönderdi. 
Bağımsız milletvekil
lerinden, hükümet 
programına “kabul” 

ilçe başkanlığı, bir 
dönem Beyoğlu 
Belediye Başkan 
adaylığı ve DYP 
Merkez Karar Kurul 
üyeliği görevlerinde 
bulunduğunu 
söyledi.
Halen ticaretle 
uğraştığını ifade 
eden Özaydın, 
"Şimdi biz de 
şapkamızı önümüze 
koyup düşünme 
vaktinin geldiğini 
söylüyoruz. 
Hayrettin Özaydın 
olarak, önümüzdeki 
karanlığı yüce 
Türk halkına

Meclis araştırması 
açılmasını istedi. 
MHP Grup 
Başkanvekili 
Mehmet Şandır ve 
20 milletvekilinin 
imzasını taşıyan 
Meclis araştırma 
önergesinde, 

oyu veren tek 
milletvekili olan 
Şanlıurfa Milletvekili 
Seyit Eyüpoğlu da 
oy pusulası gön
deren milletvekil
lerinden biri oldu. 
Milletvekillerinin 
büyük bir bölümünün 
yeni olmasının 
yanı sıra, elektronik 
oylamada kullanılan 
ekranların 
Genel Kurul 
salonundaki yoğun 
ışık nedeniyle net 
görülememesi, 
milletvekillerinin 
geçmişte protesto 
için sıralara vurmuş 
olması nedeniyle 
zaman zaman 
arızalanması, 
elektronik oylamayı 
zorlaştırıyor.

anlatmak ve çıkış 
yolunun Demokrat 
Parti tarafından 
aydınlanacağını 
gösterebilmek için 
canım kadar 
sevdiğim partimin 
genel başkanlığına 
adaylığımı 
koyuyorum" dedi. 
Soruları da 
yanıtlayan.
Özaydın, kendini 
bu harekete DP 
büyük kongre 
delegelerinin 
yönlendirdiğini 
ve bu desteğin 
artacağına 
inandığını ifade etti.

“Türkiye ve 
özellikle 
Ankara'da yaşanan 
su kesintilerinin 
sebeplerini, 
sorumlularını ve 
çözül önerilerinin” 
incelenmesi de 
istedi.

Şişli Belediye 
Başkanı Mustafa 
Sarıgül, parolalarının 
"999" ve hedeflerinin 
de "iktidar" olduğunu 
belirterek, "Artık 
herkes bu sloganı 
biliyor. 9. ayın 
9'unda saat 9'da 
Ankara'dayız. Ben 
ve arkadaşlarım 
koltuk peşinde koş
muyoruz. CHP'yi 
halkla buluşturmaya 
gidiyoruz" dedi. 
Sarıgül, Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı'nda 
"Demokratik CHP 
Hareketi" adına 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
9 Eylül pazar günü 
saat 9'da CHP 
Genel Merkezi 
önünde toplanarak 
miting yapacaklarını 
hatırlattı.
CHP'nin kuruluş 
günü olan 
9 Eylül'ü bu 
şekilde kutlamak 
istemediklerini, 
ancak amaçlarının 
halkı yepyeni bir 
CHP'yle buluşturmak 
olduğunu ileri süren 
Sarıgül, mitingde, 
toplanmalarına 
neden olan
9 gerekçeyi de açık
layacaklarını bildirdi. 
22 Temmuz seçim
lerinin hezimetle 
sonuçlandığını ileri 
süren Sarıgül, tepki
lerinin sadece bu 
seçimden ibaret

Cep yasağına vekiller olumlu yaklaştı
TBMM Genel 
Kurulunda, cep 
telefonlarıyla 
konuşulmasının 
engellenmesine 
milletvekilleri 
genelde olumlu 
yaklaşırken, 
CHP'li Ahmet 
Ersin bu durumun 
haberleşme 
özgürlüğüne aykırı 
olduğunu öne sürdü. 
AKP KIrklareli 
Milletvekili Ahmet 
Gökhan Sarıçam, 
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan'ın 
talimatıyla, TBMM 
Genel Kurul 
Salonunda cep tele
fonlarının kullanıl
masını engelleyen bir 
sistem kurulmasının 
iyi bir uygulama 
olduğunu belirtti. 
Cep telefonlarının 
dikkatleri dağıttığını 
ifade eden Sarıçam, 
geçen dönem, 
kürsüye çıkan bir

olmadığını, 9 Eylül 
1992'de yeniden 
kurulan CHP'nin, 15 
yıl içinde 4 genel, 3 
de yerel seçim 
yaşadığını ve bu 
seçimlerde başarılı 
olamadığını söyledi. 
22 Temmuz seçim
lerinin ardından CHP 
Genel Başkanı Deniz 
Baykal'ın herkesi 
suçlu bulduğunu 
savunan Sarıgül, 
"Baykal, bütün 
dünyayı suçlu buldu. 
Seçim yenilgisini 
imamlara yükledi. 
Ben tüm imamlardan 
CHP adına özür 
diliyorum" 
diye konuştu. 
Sarıgül, 9 Eylül'de 
CHP Genel 
Merkezi'nin de 
Anıtkabir'de tören 

milletvekilinin, 
konuşması sırasında 
Fenerbahçe melodili 
cep telefonun 
çaldığını anlattı. 
Salonda cep tele
fonuyla konuşulama- 
masının dezavantajı 
da olabileceğini 
belirten Sarıçam, 
"Milletvekili cep tele
fonuyla konuşmak 
için sık sık Genel 
Kuruldan kulise çıka
bilir" dedi.
MHP Ankara 
Milletvekili Deniz 
Bölükbaşı da telefon
la konuşmak iste- 

düzenleyeceğini, bu 
etkinliğin hareketleri
ni zayıflatmak 
amacını taşıdığını 
ileri sürerek, il ve ilçe 
parti teşkilatlarının 
da bu etkinliğe 
katılmaları için 
baskı altına 

alındığını 
iddia etti.
Mustafa Sarıgül, 
"CHP yara alsın 
istemiyorum.
Arzumuz ve temenni
miz, demokratik 
hakkımızı özgürce ve 
uygar bir biçimde 
kullanmaktır. Partili 
arkadaşlarım ve yurt
taşlarım, içeriden ve 
hariçten olası kışkırt
ma ve provokasyon
lara kapılmasınlar. 
Dikkatli olsunlar" 
dedi.

diğinde, kulise 
çıktığını ifade 
ederek, "Arayan 
nasıl olsa 
bir şekilde ulaşıyor" 
diye konuştu.
CHP İzmir Milletvekili 
Ahmet Ersin ise 
uygulamaya karşı 
çıkarak, Anayasa'da 
haberleşme özgür
lüğünün yer aldığını 
hatırlattı. Ersin, 
Genel Kurulda 
telefonların bloke 
edilmesinin haber
leşme özgürlüğüne 
bir engel olduğunu 
savundu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TBMM’de 1 Ekim1 sıkıntısı
TBMM'nin tatile 
girmesine ilişkin 
Danışma Kurulu 
önerisi, Meclis 
Genel Kurulu'nda 
kabul edildi.
1 E ki m'd e ki resmi 
açılışa kadar çalış
malarına ara verecek 
olan Meclis'in bu 
tarihte 1. yasama yılı
na mı devam edece
ği, yoksa 2. yasama 
yılının mı başlayacağı 
ise kafalarda soru 
işareti bıraktı. 
Anayasa'ya göre, 
1 Ekim tarihinde 
Meclis yeni yasama 
yılına başlayacak. 
Ancak yeni yasama 
yılınin 1. yasama yılı 
mı olacağı, yoksa 2. 
yasama yılına mı 
girileceği belirsizliği
ni koruyor. 
Seçimlerden sonraki 
Meclis'in çalışma 
suresi 1. yasama yılı 
sayılırsa 1 Ekim 
tarihinde 2. yasama 
yılına girilecek. 
BU da başta TBMM 
Başkanı'nın kısalan 
görev süresi, yeni 
seçilecek Meclis 
Başkanı'nın daha

uzun süre bu 
görevde bulunması 
dahil birçok sorunu 
beraberinde getiriyor. 
İhtisas komisyonlari 
dahil butun 
komisyonlar için 
Meclis'e aday 
bildirim suresi, 
adayların belirlen
mesi sonra seçim
lerin yapılması, 
ardından komisyon
ların teşekkülü gibi 

«.sıkıntılar yaşanabile-, 
cek. 1. yasama yılı 
seçimlerden sonra 
başlarsa, TBMM 5 
yılın sonunda 5.5 yıl 

yasama yılı geçirmiş 
konumunda olacak. 
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan, bu 
sorunu asmak için 
teknik bir çalışma 
başlattı. Kanunlar 
dairesince yürütülen 
çalışmada 1. ve 2. 
yasama yılının ne 
zaman başlayıp 
biteceği konusu 
inceleniyor.
Seçimlerden sonra 
Meclis kendiliğinden 
toplanacağı için 
yasama yılı 
sayılmayacağı, 
yasama yılınin 1

Ekim tarihinden 
itibaren başlayacağı, 
1. yasama yılının 
erken başlayabileceği 
gibi bazi alternatifler 
üzerinde duruluyor. 
Meclis Başkanlığı, 
kamuoyuna 
önümüzdeki günlerde 
konuya ilişkin bir 
açıklama yapacak. 
TBMM, 22 Temmuz 
tarihinde seçim 
yapılması kararı 
aldıktan sona 
Haziran ayı sonuna 
kadar çalışmış ve 
Cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilmesini 
öngören Anayasa 
değişikliğini 
kabul etmişti. * 
22 Temmuz seçim
lerinden sonra 4 
Agustos'ta yemin 
töreni ile başlayan 
23. dönemde 
Meclis, TBMM 
Başkanlığı 
seçimi, Başkanlık 
Divani seçimi, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi ve 60. 
hükümetin güven 
oylamasını 
gerçekleştirdi

Dolmabahçe’ye 
ait ek binalar 

restore edilecek
TBMM İletişim Daire 
Başkanlığı; Milli 
Saraylar Bilim De 
ğerlendirme Kurulu 
tarafından, Dolma 
bahçe Sarayının 
metruk haldeki ek 
binalarının, aslına 
uygun olarak res 
torasyon çalışmaları 
için bina eklentile 
rinden arındırılması 
kararı alındığını 
bildirdi.
Yapılan açıklamada, 
"TBMM Başkanlık 
Divam'mn 05 Eylül 
2007 tarihinde aldığı 
kararla, Dolmabahçe 
Sarayına ait metruk 
vaziyetteki binaların 
Başbakanlığa tah
sisiyle" ilgili basında 
çıkan bazı haberlerin 
gerçeği yansıtmadığı 
ifade edildi.
Orijinal adı 
"Matbah-ı Amire" 
olan bu yapıların, 
Dolmabahçe Sarayı 
nın eklenti binaların
dan olduğu, kullanıl
mayacak durumda 
olan bu binaların 
restore projesi kap

samında alındığı 
kaydedilen açıklama
da, şöyle denildi: 
'Binalar zaman 
içinde Milli Saraylar 
dışında kuramların 
kullanımına açılmış \ 
ve yapılan eklentiler
le deforme edilmiş, 
tarihi özelliğini kay- 
betmiştir.Bu aşama
da Başbakanlık, söz 
konusu binaların ya 
bancı misafirlerin 
ağırlanmasında kul
lanılmak üzere ken 
dilerine tahsisi konu 
sunda TBMM Baş 
kanlığından talepte 
bulunmuştur.
Binaların aslına uy 
gun olarak resto 
rasyonu ve Milli Sa 
raylar Bilim Değer 
lendirme Kurulu 
onayı ile yeniden 
orijinal haline 
dönüştürülmesi 
şartıyla 
Başbakanlığın 
kullanımına 
tahsisi, TBMM 
Başkanlık Divanı 
kararıyla uygun . 
görülmüştür.'

BVaillani ulukaya doğalgaz ısı san.
1 HÜSEYİN ULUKAYA - CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

gemlik ana bayii —

a ısıtma, şırak sun e 
a tontrot âta» 
4 üoffl ra

►DOĞALGAZ
►KOMBİ

►KAT KALORİFERİ
►MERKEZİ ISITMA

►RADYATÖR
►SPÜT KLİMALAR
► DOĞALGAZ SOBASI
►TESİSAT ve PROJE

Merkez : Orhangazi Cad. No: 7/E Gemlik / BURSA 
i 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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Bursa’da 
10 hektarlık 
alan kül oldu

Yedikleri gıdadan zehirlenen 18 kişi hastanelik oldu

Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde orman 
yangını çıktı. 
Rüzgarın da 
etkisiyle kısa sürede 
büyüyen yangını 
söndürme çalış
maları sürüyor.
Orhaneli Kireç 
ocakları mevkiinde 
öğle saatlerinde 
henüz belirlene
meyen nedenle 
çıkan yangın,

kısa sürede 
büyüdü.
Yangının başla
masından yarım 
saat sonra 
havadan ve 
karadan söndürme 
çalışmalarına 
başlandı. 
Halen devam 
eden yangında 
şu ana kadar 
10 hektar alan 
zarar gördü.

Tofaş Otomobil 
Fabrikası'nın Türkiye 
genelindeki servis
lerinde çalışan 
18 kişi, eğitim için 
geldikleri Bursa'da 
gıda zehirlenmesi 
şüphesiyle 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, kent merkezin
deki 5 yıldızlı

Eşinin başına çekiçle vurduğu kadın öldü
Bursa'da yaklaşık 10 
gün önce eşinin başı
na çekiçle vurduğu 
Azerbaycan uyruklu 
kadın, hastanede 
hayatını kaybetti.

Yol verme kavgasında kan aktı
Bursa'da trafikte yol 
verme nedeniyle 
çıkan kavgada 2 kişi 
bıçaklanarak yara
landı. Edinilen bilgiye 
göre, Gökdere 
Bulvarı Gökdere 

bir otelde kalan 
çalışanlar, sabah 
kahvaltısının ardın
dan mide bulantısı 
ve kusma şikayetiyle 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Zehirlendikleri 
anlaşılan 18 kişiye 
müdahale edildi. 
Durumdan

Edinilen bilgiye göre, 
merkez Yıldırım 
ilçesi Selçukbey 
Mahallesi'nde oturan 
Azerbaycan uyruklu 
Majid (45) ve eşi 

kavşağında meydana 
gelen olayda, otomo
billeriyle gezen Koray 
B. (21) ve Hüseyin S. 
(39), yol verme 
nedeniyle otomobil 
sürücüsü Osman Ö. 

şüphelenen bazı 
çalışanların ise 
fabrikanın revirine 
götürüldüğü ancak 
bu kişilerde zehirlen
me bulgusuna 
rastlanmadığı 
öğrenildi.
18 servis 
görevlilerinin 
önceki gece yedikleri 
yemek ya da bu

Tamara 
Kaçhalidze (43) 
arasında 25 
Ağustos'ta tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi

(25) ile tartışmaya 
başladı.
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
çıkan kavgada, 
Osman Ö., Koray B. 
ile Hüseyin S.'yi 

sabah yaptıkları kah
valtıda peynirden 
şüphelendikleri 
bildirildi. Kimseden 
şikayetçi olmadık
larını bildiren servis 
çalışanları, daha 
sonra taburcu edildi. 
Tofaş yetkilileri de 
hastanede görüntü 
alınmasına izin 
vermedi.

üzerine Majit 
Kaçhalidze, eşinin 
kafasına çekiçle 
vurarak ağır 
yaralanmasına 
neden oldu.

bıçakla yaraladı. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri yaralıları 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

BAY MUSTAFA ÖZALP ENIAKTAN Üniversite yolculunu jacıvla bitti
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATILIKveKİRAUKlARINIZİCİNBİZİARAYINIZ |

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi |
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 |

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı i 

| Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan I

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik i

I 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.

ŞEKER SİGORTA
MâcîdFÖZÂLP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Kayseri'de 
oğullarının üniversite 
kaydını yaptırmak 
için yola çıkan 
ailenin bulunduğu 
otomobil şarampole 
yuvarlandı.
Kazada 1 kişi öldü, 4 
kişi yaralandı 
Edinilen bilgiye göre 
kaza, dün sabah 
saatlerinde meydana 
geldi. Nas ailesi, 
oğulları Çağatay 
Nas'ın (20) Niğde 
Üniversitesi'ne kay
dını yaptırmak üzere 
yola çıktı. Baba 
Mehmet Emin Nas 
(49) yönetimindeki

Su meselesi kanlı bitti
Ankara'nın Kızılca 
hamam ilçesinde, 
görevden alınan köy 
muhtarıyla azalar 
arasında su meselesi 
nedeniyle çıkan kav
gada 2 kişi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 
Kocalar köyünde bir 
süre önce zimmetine 
para geçirdiği iddi

38 DV 909 plakalı 
otomobil, sürücünün 
Kayseri'nin 
Yeşilhisar ilçesi 
yakınlarında aniden 
önlerine fırlayan 
köpeğe çarpmamak 
için direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi sonucu 
taklalar atarak 
şarampole yuvar
landı. Otomobil 
içerisinde bulunan 
baba Mehmet Emin 
Nas (49), anne 
Hikmet Nas (49), 
Çağatay Nas (20), 
Nejmiye Nas (25) ve 
küçük oğulları 

asıyla kaymakam 
tarafından görevin
den alınan eski 
muhtar Fehmi Ö. ile 
azalar arasında su 
nedeniyle kavga çıktı. 
Çıkan kavgada 
eski muhtar Fehmi 
ö., aza olarak 
görev yapan 
Hayrullah Çalışkan 
(66) ve Emin

Mustafa Çağrı Nas 
(13) araçtan dışarı 
fırladı. Çiftçilerin 
yardımıyla özel oto
mobille Yeşilhisar 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar
dan anne Hikmet Nas 
yapılan tüm müda
halelere rağmen kur
tarılamadı. Diğer 
yaralılar, burada 
yapılan ilk müda
halenin ardından 
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Gevher 
Nesibe Hastanesi'ne 
sevk edildi.
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı

Çahşkan'a (70) 
tabancasıyla 
ateş etti.
Hayrullah Çalışkan 
ve Emin Çalışkan 
olay yerinde 
hayatını kay be 
derken, zanlı olay 
yerinden kaçtı. 
Zanlı Fehmi Ö.'nün 
yakalanması için 
çalışma başlatıldı.

Gemlik Kwrfez
BS9H

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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€L€MRN ARANIYOR
Orhangazi Döktaş Fabrihası’nda 
İç Taşeron (Müteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır. 
NET 500.00 YTL Maaş + 
SSK + Servis + Yemek
GSM: 0.533 768 06 45

TEL 0.224 573 42 63 Dahili: (135)

DUYURU
RTÜK’ün Bursa bölgesindeki frekans 
düzenleme çalışmaları kapsamında 
daha önce 98.00 frekansında olan 
radyomuz, 9 Eylül 2007 gününden 

itibaren yeni frekansımız 98.1 olarak 
yayınlarımıza devam edecektir.

Değerli halkımız ve 
esnafımıza duyurulur.

KÖRFCZ FM 98.1

GemlikıNüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
HAKAN GÜLEÇ

Gemlik Anadolu Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi’nden aldığım tastik- 
namemi kaybettim. Hükümsüzdür.

RECEP DEŞ

1992 yılında Gemlik Anadolu Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesi’nden 
aldığım diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
HALİT BAYRAK

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

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

KİRALIK DAİRESATILIK 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
TEMİZLİK İŞLERİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR. 
UMURBEY ÇOK AMAÇLI SALON

Müracat Tel: 525 00 17

SAnL/KVZLÎA
Cumhuriyet Mahallesinde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

■HttlDIU
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz:'''

BİMİZDEÛmMHİMZVffl
İsteyen müşterilerimizin^^ i 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilife' ■

BERKAY İT
Tel: 5131148 Cep Tel: 0:532779 91 94

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Oxford Language 
Centre artık Gemlik’te 

hizmet verecek

Üniversitelere 
kayıt süresi 
14 Eylül’e 

kadar uzatıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Akmanlar İş 
Merkezi birinci 
katta hizmet veren 
Turuncum Yabancı 
Dil Kursu, Oxford 
Language Centre 
acenteliğini 
alarak Bursa 
ve çevresine 
hizmet vermeye 
başladı.
Öğrenciler için 
Amerika'da çalışma 
ve seyahat etme 
(Work and 
Travel) Ingiltere'de 
çalışabilme 
(Au-Pair İn 
England) Ingiltere'de 
öğretmenlik 
(Teach Uk) 
ye 8-18 yaş arası 
İngiltere'de yaz 
okulu) anlaşmaları 
yapan Turuncum 
Yabancı Dil 
Kursu yöneticileri

artık çarenin 
Gemlik dışında 
aranmayacağını 
söylediler.
Yurt dışında 
(Ingiltere, Amerika, 
Almanya, Kanada, 
Malta, Avustralya) ve 
bir çok ülkede 
Üniversite, Master 
ve MBA eğitimleri 
programlarının 
verildiğini bildiren 
Turuncum yetkilileri 
eğitim programı 
sonunda kursiyer 
lerine dünyanın 
bütün ülkelerinde 
geçerli olan ve ulus
lar arası referansın 
en kolay yolu olan < 
"OXFORD LAN
GUAGE CENTRE" 
sertifikasını vermekte 
ve yurt dışında 
eğitim olanağı sağla
makta olduklarını 
belirtiyorlar. 
Turuncum Yabancı

n:Ç*TURKEY

TURUNCUM-OXFORD DİL KURSLARI

İNGİLTERE'DE İNGİLİZCE ÖĞRENİN 
(tNGtl.TRRE-AMERİKA’KANADA-MAJ.TA-VB DİÖER ClI.KEl.ER)

OXFORD LANGUAGE CENTRE (OLC)
RESMİ ACENTESİ

•YURT DIŞI EĞİTİM DANIŞMAMIZI 
(MASTEŞJ>RpG(<AMlAKl)

•VVORK-& TRAVEL İN USA .w, i
(AMERİKA'DA ÇAUŞMA& SEYAHAT ETME)

♦TEACH UK (İNGİLTERE'DE: ÖĞRmiENlJKhMMMMnw

oıc/nı

...
■JUN1OR SUMMF.R SCUOOL
<8-l» YAŞ ARASI İNGİLTERE’DEYAZ OKULU)

»OKFORD UNIVERSITY ONAYLI DİL SERTİFİKASI

•AU-PAIR IN ENGLAND (İNGİLTERE'DE ÇALIŞABİLME)

Yabancı Dilden 
Türkçe'ye tercüme 
de yapılıyor.

Dil Kursu'nda bun
ların yanı sıra tüm 
vize işlemleri ve

TFMA ▲ “SUYUNU B0?A
HARCAMA”

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

DUYURU ELEMAN ARANIYOR

Liseden sorumluluk 
sınavları sonucuna 
göre mezuniyet 
durumları 
belirlenecek 
öğrenciler için 
üniversiteye kayıt 
süresi 14 Eylül’e 
kadar uzatıldı.
Mili Eğitim 
Bakanljğı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre sene sonunda 
başarısız oldukları 
için sorumluluk 
sınavıyla mezun 
olabilecek durumda
ki öğrenciler için 
üniversiteye kayıt 
süresi uzatıldı.
Üniversiteyi kazanan 
ancak ortaöğretim 
kurulularındaki

ortalama yükseltme 
ve sorumluluk 
sınavları sonucunda 
mezun olacak 
son sınıf öğrenci
lerinin kayıt 
süresi 14 Eylül 
Cuma günü 
mesai bitiminde 
sona erecek.
Açıklamada, 
bu durumdaki 
öğrencilerin, 
mezun oldukları 
okul müdürlük
lerinden alacakları 
yazıyla, üniver
sitelere kayıt 
sırasında durum
larını belge
lendirmelerinin 
faydalı olacağı 
hatırlatıldı

BAKICI ARANIYOR
GEMLİK 

TİCARET BORSASI'NA 
AİT GÜRLE İS MERKEZİ

KAT: 3 
106-107 VE 113 NOLU 
BÜROLAR KİRALIKTIR 
TEL: 513 46 00 

513 43 73

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

Hasta bayana 
evde yatılı bakabilecek 

BAYAN BAKICI 
ARANIYOR

Tel: 513 97 75
‘Gemlik Körfez’ internette ? 

www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursalı gençlerden Barış’a destek

ne

nda

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
Konseyi üyesi 
gençler, AB Gençlik 
programı kapsamın
da farklı ülkelerin 
kültürlerini tanıdıkları 
organizasyonda, 
ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığıyla 
mücadele ederken, 
dünya barışına da 
katkıda bulundu. 
Birleşmiş Milletler 
Binyıl Kalkınma 
Hedefleri doğrul
tusunda çözüm öne 
rilerinin üretilmesine 
katkıda bulunmak 
amacıyla çalışmaları 
nı sürdüren Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si Yerel Gündem 21 
Gençlik Konseyi 
üyeleri, AB Gençlik 
Programı kapsamın
da gittikleri Roman 
ya’da Türk kültürü 
nün güzelliklerini 
tanıttılar.
Romanya’nın Curtea 
de Arges kentinde 
Association of ' 
Turism and Ecology 
“Caltun” Club 
Unesco’nun ev 
sahipliğinde gerçek

leştirilen “Efsaneler 
ile Avrupa’yı 
Keşfetmek” adlı 
projeye; ev sahibi 
Romanya’nın yanı 
sıra Türkiye, Ispanya, 
Portekiz, Polonya, 
Bulgaristan ve 
Çek Cumhuriyeti’n 
den toplam 
44 genç katıldı. 
TÜRK 
KÜLTÜRÜNDEN 
ÖRNEK 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
Konseyi üyelerinden

Murat Başlar, Fulya 
Alkan, Fatih Tali, Fırat 
Başlar, Şebnem Atlı 
ve Ramazan Ünal’ın 
katıldığı projede tiyat 
ro, film, fotoğraf ve 
gazete konularında 
yapılan atölye çalış
malarından tiyatro ve 
film atölyeleri Bursa 
Gençlik Konseyi 
üyeleri liderliğinde 
gerçekleştirildi. Proje 
sürecinde atölye ( 
çalışmalarında ‘Yedi 
Uyurlar’,*‘Kız Kulesi’, 
‘Balıklı Göl’ ve ‘Tor 
tum Gölü’ efsaneleri

ni canlandıran 
Bursa Büyükşehir 
Belediye si Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
Konseyi üyeleri, 
Karagöz-Hacivat’ın 
öyküsünü de 
anlattıkları Türk 
Kültür gecesinde 
ezogelin çorba, 
kavurma, bulgur 
pilavı, cacık ve 
kemalpaşa tatlısın
dan oluşan zengin 
mönü ile de Türk 
mutfağının eşsiz 
lezzetini yabancı 
dostlarına tanıttı.

Orta öğretime 
kesin kayıtlar 

başladı

Ortaöğretim 
kuramlarına kesin 
kayıtlar başladı. 
Sınavsız öğrenci 
alan ortaöğretim 
kuramlarına aday 
kayıt başvuruları 
1-31 Ağustos 
2007 tarihleri

arasında alınmıştı. 
Aday kayıtları kabul 
edilen öğrencilerin 
kesin kayıt işlemleri 
okul müdürlükle 
rince başladı.
Kesin kayıtlar, 14 
Eylül 2007 tarihinde 
sona erecek

'Gemlik Körfez' internetle w,jemlikkorfezjazetesi.com

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İSİMİZ.

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

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

İte
com

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

isliWılCaj^ora$:k.AkbaryrahğıNo:3 llBGEiaLİKTel:|l.ffl|5nK8naL:'P4:ı5n]5li

jemlikkorfezjazetesi.com
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A Millilerin Eylül karnesi 12 Dev Adam 2. Turda
2008 Avrupa 
Şampiyonası 
Eleme Grubu'nda 
Malta ile 8 Eylül 
Cumartesi günü 
yapılacak maç 
öncesinde A Milli 
Futbol Takımı, eylül 
ayı içerisinde 23'si 
resmi, 19'u özel 
olmak üzere toplam 
42 kez rakipleriyle 
karşı karşıya geldi. 
Toplam 25 ayrı 
takımla mücadele 
eden milliler, 
17 yenilgi, 16 
galibiyet ve 9 
beraberlik elde etti. 
Ay*yıldızhlar, 
bu maçlarda 
59 gol atarken, 
kalesinde 
67 gol gördü.
A Milliler en farklı 
galibiyetini, 10 
Eylül 1997 tarihinde 
deplasmanda yapılan 
San Marino önündeki 
resmi maçta 5-0'hk 
sonuçla elde etti. 
Milliler ayrıca, 
22 Eylül 1982'de

Avrupa'nın seçkin 
antrenörleri UEFA forumunda
Avrupa futbolunun 
üst düzey bir çok 
teknik direktörü, 
UEFA merkezinin 
bulunduğu 
İsviçre'nin Nyon 
Kenti'nde kulüp fut
bollarının sorunları 
hakkında; i toplan
tılara katılıyorlar. 
Avrupa Futbol 
Federasyonları 
Birliği'nin (UEFA) 
her yıl geleneksel 
olarak düzenlediği 
ve bu yıl 9.'su 
gerçekleştirilen 
'UEFA Seçkin Kulüp 
Teknik Direktörleri 
Forumu', İsviçre'nin 
Nyon Kenti'nde 
başladı. Toplantı, 
konferans ve semi
nerlerle birlikte, 
Avrupa futbolunun 
üst düzey

Federer rakip tanımıyor
Teniste sezonun 
son grand slam 
turnuvası olan 
Amerika Açık'ta 
erkeklerde 
dünyanın 1 
numarası Rogere 
Federer, çeyrek 
finalde ev sahibi 
ülkeden 5 numaralı 
seri başı Andy 
Roddick’i 3-0 yendi

oynanan özel maçta 
Macaristan önünde 
sahadan 5-0'hk 
sonuçla mağlup 
ayrıldı.
Türkiye, 8 ve 12 
Eylül'de yaptığı 
karşılaşmalarda 
galibiyetle tanışa- 
mazken, 2 beraberlik 
ve 1 yenilgi elde etti. 
Milliler, 8 Eylül 
1999'da Moldova 
ile deplasmanda 
oynadığı mücadele
den 1-1'lik 

takımlarını çalıştıran 
ve aralarında Jose 
Mourinho, Arşene 
VVenger, Ottmar 
Hitzfeld 
and Gerard Houllier 
gibi teknik direktör
lerin de bulunduğu 
antrenörler, 
Avrupa futbolundaki 
son gelişmeleri 
ve değişimleri 
tartışacaklar.

ve adını yarı finale 
yazdırdı.
Amerika Açık'ta tek 
erkeklerde 
Federer'den sonra 
adını yarı finale 
yazdıran bir diğer 
isim 4 numaralı seri 
başı Rus Nikolay 
Davydenko oldu. 
Rus raket, 
10 numaralı seri 

eşitle ayrıldı. 
Ay-yıldızhlar, 
8 Eylül 2004'te ise 
Yunanistan 
deplasmanından 
golsüz beraberlikle 
döndü.
Polonya ile 
12 Eylül 1926 
tarihinde yapılan 
karşılaşmada 
Türkiye, rakibine 
6-1 yenilerek, 
tarihindeki en ağır 
yenilgilerinden 
birini aldı.

Üst düzey 
UEFA yetkililerinin 
de katılacağı 
forumlarda teknik 
direktörler, teknik 
direktörlük 
becerilerini, oyun 
sistemlerini, yeni 
taktikleri, yeni 
antrenman yöntem
leri gibi konularda 
fikir alışverişinde 
bulunacaklar.

başı Alman 
Tommy Haas'ı 
6-3, 6-3 ve 6-4'lük 
setlerle 3-0 
yenerek yarı 
finale yükseldi. 
Amerika Açık'ta 
bayanlarda yarı 
finale yükselen ilk 
isim 1 numaralı seri 
başı Belçikalı Justine 
Henin olmuştu.

35. Avrupa 
Basketbol 
Şampiyonası'nda 
(C) Grubu'nda yer 
alan Türkiye, grupta
ki son maçında 
Çek Cumhuriyeti'ni 
80-72 yenerek, 
2. tura yükselmeyi 
başardı.
Çeklerin maça iyi 
başlayamamasını iyi 
kullanan (A) Milliler, 
ilk 2 dakika içinde 
7-0'lık bir seri 
yakaladılar. 1. 
periyotu 13 sayı 
farkla önde tamam
layan milliler, 
devreyi de 46-31 
üstün kapattı.
3. periyotta savunma 
hatalarını değer
lendiren Çek takımı 
farkı 10 sayıya kadar 
indirmeyi başardı. 
Türkiye, maçı 80-72 
kazanarak, 2. tura 
yükselen taraf oldu. 
Milli takımın kaptanı

Carayılını PAFIan Çantlarlı’ya yollayacak
Galatasaray Kulübü 
Başkanı Özhan 
Canaydın, kardeşi 
Mustafa Canaydın'ı 
ziyaret için geldiği 
Çandarlı beldesinde, 
Belediye Başkanı 
Haşan Aksoy'u 
ziyaret etti.
Belediye başkanı 
Haşan Aksoy, 
ziyarette Canaydın'a 
beldeye özgü 
hediyeler sunup, 
8 Eylül 2007 tari
hinde yapılacak 
olan Çandarlı 
Belediye Spor 
Tesisleri ve 2007- 
2008 sezonunun 
açılışına davet etti. 
Canaydın, ziyaret 
sırasında yaptığı 
konuşmada, 
"Altyapıya yerel 
yönetim kulüpleri 
ve bizler çok önem 
vermeliyiz. Bu 
nedenle yapılan 
tüm spor branşların
da özümüze 
dönerek yeni 
nesilleri spora yön

GEMİİK SİNEMA GÜN1Ü0Ü
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
TRANSFOMERS 
ÖLÜM TOHUMLARI

İbrahim Kutluay 
3'lük atışlarda 7'de 
5'lik bir oran yakala
yarak farkın açıl
masında önemli 
bir pay sahibi oldu. 
Avrupa 
Şampiyonası'nda 
dörtlü gruplarda 
oynanan maçların 
ardından, 
gruplarında 
sonuncu olan 

lendirerek onları 
kötü alışkanlıklardan 
uzak tutmalıyız" 
dedi.
Belediye başkanı 
Aksoy ile kısa bir 
şehir gezintisi ve 
ardından Çandarlı 
Belediye Spor 
Tesisleri'ni de 
gezen Canaydın, 
"Çok büyük bir 
yatırım yapmışsınız. 
Böylesi tesisleri 
yapmakta, bakmakta 

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
14.00 * 16.00
12.00- 14.15- 16.15

ülkeler elendi.
Diğer 12 takım ise 
finallerin oynanacağı 
Madrid'e gidecek.
C Grubu'nu Litvanya 
ve Almanya'dan 
sonra 3. olarak 
tamamlayan 
Türkiye, ikinci 
turda D Grubu'nun 
birincisi Slovenya 
ile mücadele 
edecek.

çok zor. Allah 
kolaylık versin. 
Türkiye'de 
böylesi tesisleri 
kazandıran yerel 
yönetim 
çok azdır. Sizleri 
tebrik ediyorum. 
Galatasaray 
Paf Takımı kış 
kampını Çandarlı'da 
yapacak.
Bu tesislerin 
açılışında bulunmak 
istiyorum" dedi.
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Midye besin deposu
Türkiye'de pek çok 
kimsenin severek 
tükettiği midye, özel
likle selenyum, kalsi 
yum, demir, mag
nezyum, fosfor ve A, 
B1.B2, B6, B12veC 
vitaminleri yönünden 
oldukça zengin bir 
deniz ürünü. 
Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Su Ürünleri 
Fakültesi Avlama ve 
İşleme Teknolojisi 
Bölümü öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Fatma 
Arık Çolakoğlu, 
midyenin ülkede tüke 
timi tercih edilen su 
ürünlerinin başında 
geldiğini söyledi. 
Midyenin özellikle 
selenyum, kalsiyum, 
demir, magnezyum, 
fosfor ve A, B1, B2, 
B6, B12 ve C vitamin
leri yönünden çok 
zengin bir ürün 
olduğuna işaret eden 
Doç.Dr. Çolakoğlu, 
"Ayrıca midyede 
diğer su ürünlerinde 
olduğu gibi yüksek 
oranda omega 3 yağ 
asitleri bulunmak
tadır" dedi.
Doç. Dr. Çolakoğlu, 
midye etlerinin 
sağlıklı olması ve 
sonrasında ise 
sağlıklı koşullarda 
hazırlanıp, gıda 
haline getirilmesi 
gerektiğini vurguladı. 
Midyelerin deniz 
lerdeki yaşamında, 
beslenmek için 
süzdükleri su içinde

bulunan her türlü 
zararlıyı bünyelerine 
alabildiğine, bu ne 
denle çok kolay bozu 
labildiğine işaret 
eden Doç.Dr. Çolak 
oğlu, "Dolayısıyla 
midyeler, özellikle 
ağır metal, biyotok 
sin ve mikroorganiz
ma içeriğiyle insan 
sağlığı açısından risk 
oluşturabilmektedir 
ler. Bu sebeple 
tüketilecek midyele 
rin temiz sulardan 
elde edilmesi ve 
hijyenik koşullarda 
hazırlanıp satışa 
sunulması gerekmek
tedir" diye konuştu. 
Doç.Dr. Çolakoğlu, 
özellikle denize kıyısı 
bulunan kentlerde 
yaz aylarında rağ
betin daha da arttığı 
midye dolmaların 
genellikle seyyar 
satıcılar tarafından 
tüketime sunul
duğunu, denizden 
çıkarıldıktan sonra 
haşlanan midye 
etlerinin nasıl bir 
mutfak ortamında 
dolma haline 

getirildiğinin tam 
olarak bilinemediğini 
bildirdi.
Temiz sulardan 
çıkarılmış ve sağlıklı 
koşullarda hazırlan
mış midyelerin 
soğuk ve hijyenik 
ortamlarda satışa 
sunulduğunda, 
sadece bir gün değil 
aksine artı 4 santi
grat sıcaklıkta 15 
gün, artı 7 santigrat 
sıcaklıkta ise 
10 günlük süre 
zarfında mikrobiyolo
jik açıdan hiçbir 
riski olmadan 
sağlıklı bir şekilde 
tüketilebileceğini 
kaydetti. Doç. Dr. 
Çolakoğlu, 3 tarafı 
denizlerle çev rili 
Türkiye'de olduk ça 
bol bulunan ve yük
sek besin değeri ne 
sahip olan bu gıda 
maddesine halkın 
güvenle yön
lendirilmesi ve 
şüphelerin ortadan 
kaldırılması için 
gerekli çalışmaların 
yapılması gerektiğini 
sözlerine ekledi.

Kronik hastalara oruç uyarısı |
Ramazan ayı 
yaklaşırken 
uzmanlar, yaşlı ve 
hamilelerin yanı 
sıra kalp ve tansiyon 
gibi kronik hastalığı 
bulunanların 
oruç tutmasının 
sakıncalı olduğunu 
belirterek, ay 
boyunca ağır yiye
cekler tüketilmemesi, 
bol sıvı alınması 
ve ağır sporlar 
yapılmaması 
önerisinde 
bulunuyorlar, 
iç Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. 
Koptagel llgün, 
Ramazan ayında 
bazı özel durumu 

olanların oruç 
tutmasının sakıncalı 
olduğunu belirtti. 
"Parkinson, 
Alzheimer, sara, 
psikiyatrik bozukluk, 
kanser, daha önce 
mide ülseri ve 
kanaması geçirenler, 

şeker, kalp ve 
tansiyon, mide ve 
bağırsak hastaları, 
kronik böbrek 
yetmezliği olanlar, 
yaşlı ve vücutça 
düşkün kişiler, 
düzenli olarak 
ûaç kuı'ıarınîâbi 
gerekenler, 
ameliyatlı veya 
ameliyatın dinlenme 
döneminde 
bulunanlar, 
hamile veya çocuk 
emzirenlerin"

oruç tutması 
sakıncalı olanlardan 
bazıları olduğunu 
dile getiren ilgün, 
Ramazan'da 
beslenme ve 
egzersizde dikkat 
edilmesi gereken 
kurallar bulunduğuna 
dikkat çekti.
Prof. Dr. llgün, 
bu kurallara uyul- 
duğu takdirde 
oruç tutarken uzun 
süre aç kalmaktan 
kaynaklanan sorun
ların en aza indiğini 
vurgulayarak, "İftar
da özellikle, iftariye 
adı altında yenen 
şarküteri ağırlıklı 

besinlerden az 
tüketin. Hamur 
işi yiyecekler ve 
pideyi asgari 
miktarda yiyin. 
Yemeği yavaş 
yiyin, iyi çiğneyin. 
İftar ve sahur 
arasında sıvı 
tüketimine ağırlık 
verin. İftar yemeğini 
fazla kaçıranlar 
rahatlamak için 
soda gibi gazlı 
içecekleri ellerinden 

bırakamıyor.
Sodayı fazla 
kaçırmayın, su ve 
ayran tüketin. Hazır 
meyve sularını az 
tüketin" dedi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye ,110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42 *
Özel İd. Md. 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. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 51310 45
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49

■Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 613 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
7 Eylül 2007 Cuma 

SAĞLIK ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 2 

Tel: 513 03 63 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2848 
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 OFŞET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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M Mat »tora ile buluştu
Eylül ayının İlk haftasında pekçok yazarın yeni kitabı piyasaya çıktı.

Volkan erkekliğe adım attı
Eylül ayının ilk haf
tasında çeşitli 
yayınevlerinden 
çıkan kitaplar, okuyu
cuyla buluştu.
Bunlardan bazıları 
Şöyle;
"En Güzel Uyuyan 
Adam"
İsmail Ünver'in Ata 
türk'ün son anlarını 
anlattığı "En güzel 
uyuyan adam" adlı 
kitap, Akis Kitaptan 
piyasaya çıktı. 
Kitapta, dünya 
üzerinde gelmiş 
geçmiş en büyük ve 
etkili liderlerinden 
biri olan Atatürk'ün 
ölümünden önceki 
son anları, hasta 
yatağında zihnini 
meşgul eden mem
leket sorunları, son 
sözleri ve seven
lerinin ardından tut
tuğu yası konu alıyor. 
Ayrıca, Hatay mese
lesi, Latife Hanım'ın 
ayrılığı, son sözleri 
ve vasiyeti, Amerikalı 
bir gencin çocukken 
gönderdiği mektu 
uüiîü Cevaplayan 
liderin ardından 
döktüğü gözyaşı 
bir roman üslubunda 
ve Atatürk'ün hissiy
atı ile beraber 
anlatılıyor.
"İstanbul'dan Asya-yı 
Vustaya Seyahat"

Seyyah Mehmed 
Emin Efendi'nin 
"İstanbul'dan Asya-yı 
Vustaya Seyahat" adı 
m taşıyan gezi kitabı, 
torunu Prof. Dr. Mu 
hibbe Darga tarafın
dan yayına hazır
landı. İstanbul'dan 
Orta Asya'ya Hazar 
Denizi'nin doğusun
da yaşamakta olan 
Türkmen topraklarına 
yapılmış bir seyahati 
anlatan kitap, Ahmet 
Mithat Efendi ve Prof. 
Dr. Ilber Ortaylıyım 
önsözü île okurlara 
ulaşıyor.
"Gecekondu 
Gezegeni" 
Mike Davis'in "Gece 
kondu Gezegeni" adlı 
kitabı da Eylül ayının 
ilk haftasında Metis 
Yayınları tarafından 
piyasaya sunuldu. 
Kitabında dünyada 
daha şimdiden bir 

milyar insanın insan
lık dışı koşullarda 
yaşadığı gecekondu 
mahallelerinin 
tarihini, bugününü 
ve geleceğini 
ayrıntılara girerek 
analiz eden Davis, 
Güney Asya dan La 
tin Amerika ya, Afri 
ka'dan Çin'e "Üçüncü 
Dünya"mn Mumbai, 
Manila, Kahire, İstan
bul, Sao Pau lo, Seul 
gibi megakentlerinde 
yoksulla rın verdiği 
hayatta kalma müca 
delesinin gittikçe 
daha da zorlaştığını 
anlatıyor.
"Geçmişle 
Hesaplaşma..." 
Mithat Sancar'ın, 
"Geçmişle Hesaplaş 
ma-Unutma Kültürün 
den Hatırlama 
Kültürüne" adlı kitabı 
da İletişim Yayınevin 
den okurla buluştu.

Gemlik Körfez 
Gazetesi ve 
Körfez Ofset 
çalışanlarından 
Ebru Sönmez ile 
Haşan Sönmezin 
biricik oğulları 
Volkan, erkekliğe! 
ilk adımı attı. 
Geçtiğimiz 
günlerde 
Umurbey Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılan sünnet 
düğününe, 
Sönmez ailesi 
yakınları, 
dostları ile 
biraraya geldiler. 
Gemlik Körfez 
Gazetesi 
personelinin de 
tam kadro 
katıldığı sünnet 
düğününde, 
davetliler geç 
saatlere kadar 
müzik eşliğinde 
eğlendiler.

Bilim Adamları Ankara’da buluşacak
Ankara, uluslararası 
dev bir toplantıya ev 
sahipliği yapmaya 
hazırlanıyor.
Yüzlerce bilim adamı,- 
Uluslararası Asya ve 
Kuzey ^frika Çalış
maları Kongresi- 
CANAS 38 için 10-15 
Eylül tarihlerinde 
başkentte biraraya 
gelecek. 67 ülkeden

800 bilim adamının 
katılacağı kongrenin- 
merkezi Bilkent Otel 
olacak.
TOBB Üniversitesi'n 
de de kongre çerçe 
vesinde 11 Eylül'de 
"Ermeni Sorunu" ve 
"Ermeni Sorununa 
Çözüm Yollan" 
konularında iki ayrı 
panel düzenlenecek.

Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek 
Kuru mu Başkanı 
Sadık Tural, 
"Toplantıda esas 
aldığımız felsefe, 
barıştır. Bazı ülkeler 
barışı sadece 
kendileri için istiyor. 
Ancak, barış 
sadece masalarda 
kalmamalıdır" 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: 3IB GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95



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 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 ispatlar. Engel tanımaz, " Başaracağım *' 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

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 Pajabahçeler Mevkii GEMLİK 

web : www.aykentilkogretim.k1 2.tr

Kunıluş:1973

Gemlik Körfez
BGVHRNLRR OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 
SİZE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
8 Eylül 2007 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

✓ Trafik / Kasko / Yol Belgesi
/ Plaka / Nakil / Devir

/ Muayene / Kayıt Tescil/ Temiz Kağıdı
İbrahim Akıt Cad.

Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

= Belediye Başkanı Mehmet Turgut, İmar Komisyonu’nu hizmetleri engellemekle suçladı

Mecliste rant tartışması
ar. Belediye Meclisi’nin dün yapılan Eylül ayı ikin

ci toplantısında, imarla ilgili konular görüşü
lürken, Belediye Başkanı ile İmar Komisyonu 
üyeleri ile zaman zaman alman kararlar konusun
da ters düşünce tartışma yaşandı. Başkan Turgut, 
Çevre Yolu’ndaki Pazar yeri ve açık otopark konu 
sunda ters düştüğü AKP’li üyelere “Vatandaşa 
yapılacak hizmetlerin engellenmesi hiçkimseye 
birşey kazandırmaz. Grup kararları ile başkanı 
yönetmek Meclisin aldığı en büyük hatadır. Bunun 
benzerlerini yapanlar karşılığını ödemişlerdir” 
dedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Derelerimiz..

Gemlik içinde iki tane dere geçiyor.
Bu dereler İznik Gölü’nün sularını Gem 

lik Körfezi’ne boşaltıyor.
İlçenin ortasından geçen derenin adına 

Çarşı Deresi, Dörtyol kavşağına doğru 
olanın ki ise Karsak Deresi adını taşır.

Çarşı Deresi genelde yaz ayları kuru 
deredir.

Kış aylarında ise yağışlar nedeniyle 
İznik gölü suları yükselince kanal kapakları 
açılır ve fazla su Körfez’e gönderilir.

Bu derenin çevreye pek zararı yoktur.
Devamı sayfa 5’de

Ması yapacak
İlköğretim 1. sınıf ve 
anasınıflarına kayıt 
yaptıran minik öğren
ciler 10 Eylül Pazarte 
si günü "uyum sağla
mak" amacıyla 
okula başlayacak. 
İlköğretim 1. sınıf 

öğrencileri ile anaoku
lu öğrencileri dışında 
diğer öğrenciler ise 
2007-2008 eğitim 
öğretim yılı için 
17 Eylül 2007 Pazarte 
si günü ders başı 
yapacak.

EPJULDA

YETKİLİ BAYİ
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 

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

Sahte belgelerle kredi çeken 4 kişi yakalandı
Biri bayan 4 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.8'de

http://www.aykentilkogretim.k1
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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X | Buluşma Ders
Gürhan ÇETİNKAYA

Eğitim üzerine saptamalar (2)
Eğitim Politikalarının Etkileri
Kim ne söylerse söylesin, dünyanın en zor 

işlerinden biri eğitim politikalarını belirlemek ve 
onları sürdürmektir. Bu işin temel güçlüğü şu nokta
lardan kaynaklanmaktadır:

1. Eğitim politikaları bireysel yaşantıları doğrudan 
etkiler.

2. Eğitim politikaları toplumsal yaşantıları doğru
dan etkiler.

3. Eğitim politikalarındaki değişiklikler etkisini 
uzun yıllar sonra gösterir. Eğitim politikası üreticileri, 
gündelik olgu ve olaylar üzerinden hareket ederek 
etkisi yıllar sonra ortaya çıkabilecek kararlan, yete 
rince irdelemeden alırlar.

Dolayısıyla bir eğitim yatırımının sonucunun orta
lama 20-25 yılda ölçü le bi I di ği düşünüldüğün de, 
eğitim politikası belirleyicileri, almış oldukları yanlış 
kararlar nedeniyle bedel ödememektedir ler. Çünkü, 
20-25 yıl sonra o yanlış ya da doğru kararı alanların 
isimleri bile hatırlanmamakta ve bedeli bütün bir ulus 
ödemektedir. Örneğin, Köy enstitülerinin kapatıldığını 
herkes bilir ama hiç kimse neden kapatıldığını pek 
bilmez. Bu okullar, "solcu" yetiştirdiği gerekçeleri ile 
kapatılmıştır. Oysa aradan geçen 65 yılın ardından 
bakıldığında, her siyasal düşüncede insan, alınan 
kararın yanlış olduğu konusunda hemfikir görünmek
tedir. Ama kim kapattı ve yaptığı yanlışın bedelini 
ödedi mi sorularına somut yanıtlar bulmak mümkün 
görünmemektedir.

1. Ulus bir bütündür. Ulusun bir bölümü ile ilgili 
olumlu ya da olumsuz yansımalar yaratacak kararlar 
alındığında, gelecekte şartlamayacak yaraların temeli 
atılmış ve kronikleşen toplumsal sorun ve çatışmalar 
yaratılmış olabilir.

2. Hükümetler, bir ulusun tarihi içinde, belirli bir 
dönem temsil yetkisini aldıklarında, eğitim politikala 
rını kendi dünya görüşlerine uygun düzenlemeler 
yapma hakkını kendilerinde görmemelidirler.

Çünkü, eğitim politikası belirlemek ve yürütmek, 
vergi politikaları belirlemeye benzemez. Eğitim poli- 

I likalarının somut etki ve sonuçları 20-25 yılda görüle 
bilir. Hükümetler, 20-25 yıllığına seçilmemişlerdir. 
Dolayısıyla bunun bilincinde davranmaları gerekir.

Ayrıca siyasal otorite Sivil Toplum örgütlerin den, 
Sendikalardan, Bilim adamlarından, Üniversitelerden 
yardım alınmalı, Kitle iletişim araçları yoluyla, 
kamuoyu önünde tartışmalar yoluyla katılım artırıl
malıdır. Yakın geçmişte, uygulanan ve kısa sürede 
kaldırılan Kredili Ders Geçme sistemi unutulmamalı 
dır. Bunun bedelini politikacılar değil, öğrenciler, 
veliler yani toplum ödedi.

3. Eğitim politikaları üzerinden gündelik siyaset 
yapılamaz. Çünkü, eğitim politikaları bugün ile ilgili 
değildir. Eğitim politikaları gelecek ile ilgilidir. Günlük 
kısır döngüler üzerinden geleceği ipotek altına 
almaya hiç kimsenin hakkı olamaz.

4. Eğitim politikalarındaki başarı da başarısızlık da 
herkese aittir. Başarı, mutluluk ve refah; başarısızlık 
ise, toplumsal kaos ve çatışmaya neden olabilir.

5. Eğitim politikaları süreklilik ve planlama gerek
tirir. Bunun için, geçmişin iyi analiz edilerek dersler 
çıkarılması, bugünün sorunlarının tespit edilmesi ve 
gelecekte yaratacağı etkilerin öngörülmesi gerekir. 
Bunu yapabilecek nitelik ve donanım da insanlardan 
yararlanmak ve elde edilen bulguları da ciddiye almak 
gerekir. Görüntüyü kurtarmak yapılıyormuş gibi görü
nen analizler, faydadan çok zarar getirebilir. Elde 
edilen bulguların ulusal uzlaş ma için kamuoyu ile 
paylaşılması ve tartışılması ise en az analiz ve durum 
tespiti yapmak kadar önemli görülmelidir.

6. Eğitim politikaları, bireysel gereksinimlere, belir 
li bir tabakaya da zümrenin taleplerine ya da belirli 

■ bir. dünya görüşünün anlayışına terk edilemez. Bu 
olduğunda, biri ya da binlerini kurtarabilir, en zirveye 
çıkarabilirsiniz. Ama uluslar arası arenaya çıkıldığın
da, şu ya da bu iyi denilmez, yargılar "Türkiye" etiketi 
üzerine yapışır ve kahr. Hiç kimsenin, bireysel ve 
zümresel beklenti ve talepleri, Türkiye'nin üzerinde 
değildir. O bizim evimiz, başka evimiz yok. Onu ve 
dolayısıyla dünyayı korumanın, yüceltmenin, sev
menin yollarından birisi de, kapsayıcı, uzlaştırıcı 
eğitim politikaları geliştirmektir.

7. Eğitim politikaları, ekonomik bir değer olarak 
da; ciddi ve pahalı yatırımları gerektirir. Bu para 
ulusun parasıdır, bu parayı en etkin ve verimli şekilde 
kullanmak, sadece ekonomik yatırımlara has bir 
durum değildir. Eğitim yatırımlarında da aynı özen ve 
basiretin gösterilmesi gerekir.

Eğitim politikalarının bir süreklilik ve siyaset üstü 
bir kurgu olduğu anlaşılmadan, iç tutarlılığa sahip 
eğitim politikaları geliştirilemez. Bunun en basit ve 
yalın örneği, öğretmen yetiştirme sistemindeki 
tutarsızlıklar ve her iktidarla birlikte ortaya çıkan poli
tika değişikliğidir

Seyfettin ŞEKERSÖZ

17 Eylül 2007 
Pazartesi günü 
açılacak İlköğretim 
ve Ortaöğretim 
okullarında 
okutulacak ders 
kitapları okullara 
teslim edildi. 
Merkezi Bursa'da 
bulunan Hançer 
Yayın Dağıtım 
Pazarlama 
Sanayi ve Ticaret 
Limitet Şirketi'nin 
aldığı ihale 
sonucu okullara 
teslim edilen 
ders kitaplarının 
ayrım işine 
başlandı. 
Geçtiğimiz yıl 
firma tarafından 
ilgisi olmayan 
kişilere yaptırılan 
ayrımda bir 
çok sınıfların 
ders kitapları 
birbirine 
karıştırıldığından 
yaşanan 
karmaşa büyük 
sıkıntı yaramıştı. 
Bu yıl ise ilgili 
firma ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
arasında yapılan 
anlaşma ile 
kitaplar okullarda 
Okul müdür 
yardımcıları gözeti

mm

kitapları geldi Bek

minde öğretmenler 
ve personel 
tarafından ayrılarak 
torbalara 
yerleştiriliyor.
Bazı okullarda 
öğretmenlerin 
aldığı karar ile 
kendilerine 
ödenecek ayrım 
ücretlerini alma
yarak okulun gider
lerinde kullanılmak 
üzere bağışladıkları 
öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

SATILIK - KİRA1IK LÜK DAİRELER ve İŞYfRLfBİ
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK ve DEĞERLEME HI2METLERIVERIUR

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

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.baytasmsaat.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 Apartmanı'nda, 
Muhteşem deniz manzaralı, Asansörlü, 
Kaloriferli, 3+1,150 m2
S SATILIK Dâire, Manastır Mehmet Reis Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Otoparklı, Site içinde, 3+1,130 m2 
Z SATILIK Dâire, Manastır Özlem Sitesi'nde, 
Deniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2
Z KİRALIK Dairet Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı 
otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 3+1,150 m2 
Z KİRALIK Dutilex 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.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytaslnsaat.com
http://www.baytasmsaat.com
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, İmar Komisyonu’nu hizmetleri engellemekle suçladı

Mecliste rant tartışması
Belediye Meclisi’nin dün yapılan Eylül ayı ikinci toplantısında, imarla ilgili konular 

görüşülürken, Belediye Başkanı ile İmar Komisyonu üyeleri ile zaman zaman alman kararlar 
konusunda ters düşünce tartışma yaşandı. Başkan Turgut, Çevre Yolu’ndaki Pazar yeri ve 
açık otopark konusunda ters düştüğü AKP’li üyelere “Vatandaşa yapılacak hizmetlerin 
engellenmesi hiçkimseye birşey kazandırmaz. Grup kararları ile başkanı yönetmek Meclisin 
aldığı en büyük hatadır. Bunun benzerlerini yapanlar karşılığını ödemişlerdir” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Belediye Meclisinin 
Eylül ayı ikinci 
toplantısına 
rant tartışması 
damgasını vurdu. 
Ticari alana 
çevrilmesi istenilen 
bir parsel için Başkan 
Mehmet Turgut ile 
AKP'li meclis üyeleri 
arasında tartışma 
yaşanırken, Balıkpa 
zarı Mahallesi’nde 
Muhtarlar için 
yapılması düşünülen 
hizmet binasının

. yerine ise yine 
AKP'li meclis 
üyeleri karşı çıktı. 
21 Meclis üyesinin 
katılımıyla toplanan 
Belediye Meclisi 
İmar Komisyonu’n 
dan gelen konuları 
masaya yatırdı, 
imar Komisyonu 
Başkanlığına 
getirilen AKP'li Vedat 
Büyükgölcügezli'nin 
yaptığı açıklamada, 
GEMPORT'a ait depo
lama sahası ile ilgili 
imar planı değişikliği 
ile Akmen Sitesi yolu 
imar planı değişikliği 
komisyonun kararı 
doğrultusunda oy 
birliği ile kabul edildi. 
Bir vatandaşın 
Endüstri Meslek 
Lisesi yanında 
bulunan ve okul yeri 
olarak ayrılan alanın 
okul alanından 
çıkarılması isteğinin 
İmar Komisyonu 
tarafından uygun 

bulunmadığını 
söyleyen Büyükgöl 
cüğezli, mevcut yerin 
okul alanı olarak 
kalmasının uygun 
olduğu kararı meclis 
üyeleri tarafından 
oy birliği tarafından 
kabul edildi. 
TARTIŞMA 
BAŞLIYOR 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
AKP'li meclis üyeleri 
arasında ilk tartışma 
imara açılan 
84 hektarlıldalanda 
gösterilen yeni 
Pazar yeri ile 
açık ûco park 
konusunda yaşandı, 
imar Komisyonu’nun 
şimdiki odun depoları 
yolu üzerinde 
bulunan hurdacıların 
bulunduğu yerde 
kapalı olarak 
düşünülen Pazar 
yerinin büyütülmesi 
görüşüne Başkan 
Turgut karşı çıktı. 
Gemlik'te yeni bir 
Pazar yeri yerine 
semt pazarlarının 
açılmasının daha 
uygun olduğunu 
savunan Turgut, 
alınacak kararın 
yanlış olduğunu 
söyleyerek yinede 
olumlu oy vereceğini 
söyledi. Karar oy 
birliği ile kabul edildi. 
MUHTARLIK BİNASI 
TARTIŞMA YARATTI 
öte yandan 
Belediyenin bir süre 
önce kamulaştırarak 
bölgede muhtarlara

Ticari alana çevrilmesi istenilen bir 
parsel için Başkan Mehmet Turgut ile AKP'li 
meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.

Başkan Mehmet Turgut, vatandaşa yapılan 
hizmetin meclis tarafından engellenmekte 

olduğunu öne sürdü.

ait hizmet ofislerinin 
bulunacağı bina 
için İmar tadilatı 
isteğine İmar ' 
Komisyonu olumlu 
görüş vermedi. 
Komisyon Başkanı 
Büyükgölcügezli, 
yetin uygun görülme 
diği ve başka yer 
aranması için ek 
süre isteğine 
başkan Turgut 

karşı çıktı. 
Komisyon üyelerine 
daha önce 5 kat 
olarak bildirilen 
yerin tek kat üzerinde 
yapılacağını söyleme
sine ve imar tadilatı 
için hemen karar 
alınması gerektiğini 
savunan Başkan 
Turgut, mevcut 
yerin en müsait 
yer olduğunu 
söyleyerek meclise 
bir süre ara verdi. 
Yeniden toplanan 
Meclis'te yapılan 
oylamada, Başkan 
Turgut'la birlikte 
10 meclis üyesi 
belirlenen

« yşr için Evet 
derken 11 meclis 
üyesi ise imar 
komisyonu 
tarafından İmam 
Hatip Lisesi 
önünde bulunan 
yerdeki alanın 
araştırılması 
için evet oyu 
kullandı,_________

HİZMET YAPMAM 
ENGELLENİYOR 
Vatandaşa yapılacak 
hizmetin meclis tara 
fından engellenmekte 
olduğunu öne süren 
Başkan Turgut, oyla
ma sonucuna tepki 
gösterdi. Turgut, 
AKP'li meclis üyeleri 
nin aldığı grup kara 
rım eleştirirken, 
"Vatandaşa yapılacak 
hizmetlerin engellen
mesi hiç kimseye hiç 
bir şey kazandırmaz. 
Gurup kararı ile baş 
kanı yönetmek mecli 
sin aldığı en büyük 
hatadır ve siyasi tarih 
te bunun benzerlerini 
yapanlar karşılığını 
ödemişlerdir" 
şeklinde konuştu. 
BAŞKALARININ 
TALİMATIYLA^ 
KARAR 
VERİYORSUNUZ 
Bir vatandaşın 
kurmak istediği işyeri 
için parselin ticari 
alana çevrilmesi 
isteğine ise set tepki 
gösteren Başkan 
Turgut, "Halka geti 
rilecek hizmete hayır, 
binlerine rant sağla 
yacak karara ise evet 

. denilecek. Böyle bir 
şey yok. Rant sağla
maya evet demiyo
rum. Başkalarının 
talimatıyla karar 
veriyorsunuz" dedi. 
MHP'li meclis üyesi 
Osman Doğan'da 
konu hakkında görüş 
belirtirken "Eğer biri-

/eri gerçekten rant 
sağlayacaksa benim 
oyumda karşıdır. 
Daha önce bekletilen 
bir önergenin şimdi 
neden meclise tekrar 
getirildiğinin açıklan
ması gerekir" dedi. 
Yapılan hataları 
düzeltmek görevi 
olduğunu söyleyen 
Başkan Turgut, alı
nacak kararın ileride 
başka olumsuz karar
ları da beraberinde 
getireceğini ileri 
sürerek, "Zamanında 
alınan ve yapılan hak
sız kararlar Gemlik'i 
bu duruma getirmiş 
tir. Uygun olmayan 
karan komisyon 
neden beklettikten 
sonra şimdi getiriyor. 
Oluşmasını mı bekle
di" şeklinde konuştu. 
Başkan Turgut'u 
eski komisyonu 
suçlayıcı sözlerine 
eski Komisyon 
Başkanı Cemal Aydın 
Aybey tepki gösterdi. 
Aybey, Başkan 
Turgut'u suçlayarak, 
"Önceki karann ko 
misyonda araştı 
rılarak bekletilmesini 
siz istediniz" dedi. 
Yapılan oylama 
sonucu istenilen 
parselin ticari alana 
çevrilmesine 9 üye 
ret oyu verirken 12 
üye evet oyu verdi. 
Milli Eğitim Korniş 
yönü Başkanlığına 
getirilen Ali 
Okuroğlu, meclise 
yaptığı açıklamada, 
Atatürk İlköğretim 
Okulu'nun 50 bin 
YTL’li maddi yardım 
talebini okula giderek 
incelemede bulun
duktan sonra 
emsal teşkil 
.etmemesi için 10 bin 
YTL olarak belirledik
lerini söyledi. 
Görüş oy birliği 
ile benimsendi. 
Belediye Meclisi 
Eylül ayı toplantılarını 
imar komisyonunun 
aldığı diğer kararları 
oy birliği ile kabul 
ederek bitirdi.
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Büyükşehir hizmeti 
öğrencinin ayağına goturdu

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ulaşım 
şirketi BURULAŞ, 
Uludağ Üniversite- 
si’ne yeni kayıt yap
tıran öğrencilerin, 
indirimli seyahat 
kartı Bukart’la ilgili 
vize işlemlerini daha 
kolay yapabilmeleri 
için Görükle 
Yerleşkesi’ne 
ştant kurdu. 
Üniversiteyi kaza
narak yaşamlarında 
yeni bir pencere 
açan öğrenciler, 
Bursa’daki eğitim 
dönemleri boyunca 
kendilerine kent 
içi ulaşımında 
kolaylık sağlayacak 
‘Bukart’lara sahip 
olabilmek için ilk 
vize başvurularını da 
yaptılar. Kampus 
içinde bulunan 
öğrenci merkezinde 
açılan standa yoğun 
ilgi gösteren öğren
ciler, bir taraftan 
üniversiteye kayıt ile 
ilgili işlemleri takip 
ederken, diğer yan
dan Bukart için 
vizelerini aldılar.
3 Eylül Pazartesi 
günü başlayan 
başvurular dün 
sona erdi.
4 günde 2 bin 
öğrenci Bukart aldı 
Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri, 
3 Eylül Pazartesi 
gününden bu yana 
2 bin öğrencinin 
Bukart başvurusunu 
kabul ettiklerini 
belirtirken, hedef 
lerinin Bursa’nın 
konforlu toplu 
ulaşımından daha 
fazla öğrencinin 
faydalanmasını 
sağlamak olduğunu

söyledi.
Yetkililer, alınan 
her Bukart’ın 
Bursa’da daha 
ekonomik seyahat 
etmek için bir 
avantajdır olduğunu 
ifade etti.
İlk kez üniversitede 
Bukart başvurusun
da bulunan öğren 
çilerden Emrah 
Öztürk, "Üniver
sitenin kampus 
alanında bu 

başvurunun 
yapılabilmesi işimi 
daha da kolaylaştırdı. 
Bir yandan üniver . 
siteye kaydımı 
yaptırırken, ayni 
zamanda indirimli 
Bukart başvurusun
da da bulunmuş 
oldum. İnsanı 
esas alan hizmet 
anlayışından 
ötürü Büyükşehir 
Belediyesi’ni tebrik 
ediyorum” dedi.

Uludağ Üniversitesi 
kampüsündeki 
standa başvurmakta 
geciken ve 
kişiselleştirilmiş 
Bukart almak isteyen 
öğrenciler ise onaylı 
öğrenci belgeleri ve 
1 adet fotoğraflarıyla 
ile Şehrekûstü 
Metro İstasyonunda
ki Kişiselleştirme 
Bürosu’ndan 
vizelerini 
alabilecekler.

Küresel ısınma

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin kuru
cusu olduğu Türkiye 
Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin (TSKB) 7. 
Olağan Meclis 
Toplantısı ve 3. Yıl 
Konferansı İzmir’de 
başladı 
TSKB’nin “Herkes 
için Sağlık ve Yerel 
Yönetimlerin Rolü” 
ana başlığı ile Hiiton 
Otel’de gerçekleşen 
ve 9 Eylül Pazar 
günü sona erecek 
toplantısına 27 birlik 
üyesinin yanı sıra 
İzmir’deki ilgili 
meslek odası ve sivil 
toplum kuruluşları 
nın yetkilileri katıldı. 
Aynı zamanda 
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin de 
başkanı olan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’in Ankara’da 
bugün yapılan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanları Toplantısı 
nedeniyle katliama 
dığı organizasyona 
ev sahipliği yapan 
İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, 
“Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği’ne 
üye olmamız 
2015 EXPO adaylı 
ğımızdaki elimizi 
güçlendirdi” dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

“Birlik, sağlıklı 
şehirler hareketinin 
pusulası” 
Birlik Başkanı 
Şahin’in adına 
konuşan Tepebaşı 
Belediye Başkanı 
Tacettin Sarıoğlu da, 
TSKB’nin sağlıklı 
şehirler hareketinin 
pusulası olduğunu 
söyledi. Başta sağlık 
lı yaşam koşulları 
olmak Ü2ere insan
lara özlem duyduk
ları yaşamı sunmak 
için kurulan 
TSKB’nin artan 
tecrübesiyle ve 
çalışmalarıyla 
Türkiye’de sağlıklı 
şehir anlayışını daha 
geniş kitlelere ulaş 
tırdığını vurgulayan 
Sarıoğlu» “TSKB, 
Türkiye’deki sağlıklı 
kentler hareketinin 
de meşalesini yaktı. 
Bireysel olarak her 
belediye kehdi 
çapında kentlerinin 
sağlıklı olması yö 
nünde çalışıyor.
Ama birliğimiz Dün 
ya Sağlık Örgü 
tü’nün de rehberli 
ğinde dünyadaki bu 
yöndeki örnekleri 
bizlere ulaştırıyor. 
Bu hareket, Türki 
ye’nin daha sağlıklı 
kentleşmesinin de 
yolunu dçtı” diye 
konuştu

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset ıstik,aı
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


8 Eylül 2007 Cumartesi Gemlik KHrfez Sayfa 5
■■

Derelerimiz..
Çarşı Deresi’nin en önemli 

pisliği, çevre halkının, esnafın 
ve pazarcıların dereye attıkları 
çöplerdir.

Oysa, Karsak Deresi’nde 
durum aynı değildir.

Son günlerde Karsak De
resinin çevresinden geçenler 
burunlarını kapatmak zorunda 
kalıyorlar.

Seyfettin Şekersöz’e Karsak 
Deresi’nin pisliği konusunu 
araştırmasını istediğimde 
BUSKİ ilgilileriyle görüştüğünü 
söyledi.

BUSKİ dereye pislik atma 
dıklarım belirtmiş.

Karsak DeresiOrhanga zi’- 
den Gemlik’e gelirken temiz 
akıyor. Ne zaman Gemlik sınır
larına giriyorsa, o andan başla
yarak kirlilik denize doğru artı 
yor.

Köprü çevresinde ise 
dayanılmaz bir koku salıyor 
çevreye..

Ben, bazı Karsak Deresi

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadrl_guler@hotmail.com

çevresinde oturanlara “Allah 
sabır versin” diyorum.

Bu kokuyu duymak zorunda 
kaldıkları için.

Ama, bir taraftan da kızıyo
rum.

Kimse başkasının zararını 
çekmek zorunda değil, diyo
rum.

Neden bu çevrede oturan 
insanlar bu kadar tepkisiz..

Belediye’yi, BUSKİ’yi, DSİ’yi 
telefon yağmuruna, internet ile 
halkla ilişkiler birimlerine baskı 
yapamazlar mı?

Hayır yapmazlar..
Basını suçlarlar yazmıyoruz 

diyel
Oysa bizim dereler konu 

sunda yazdığımız yazıların ve 
uyarıların sayısı o kadar çoktur 
ki...

Dereye salınan pis koku ne
reden geliyor bunu bulmak zor 
değil.

işin tuhaf tarafı sağlık işle 
riyle ilgili birim, dereye 100 
metre uzaklıkta..

Çevre sağlığı ekipleri bu 
kokuyu duymuyorlar mı?

Burunları mı tıkalı.
Eğer duyuyorlarsa ne gibi 

işlemler yaptılar acaba?
Bize gelen bir duyum yok.
Bu konu biraz da Kayma

kamlığı ilgilendiriyor.
Dereye pislik atan işletme 

leri bulmak zor değil.

Yapılacak basit bir incele 
me, kimin zeytin salamurasını, 
kimin fabrika atıklarını, kimin 
kanalizasyon borularını dereye 
saldıklarını saptarlar ve yasal 
uygulama başlatırlar.

Dün yapılan Belediye Meclis 
toplantısında muhalefet dere 
kokusu konusunu gündeme 
getirmiş;

Belediye Başkanı Sayın Meh 
met Turgut ise bu konunun 
BUSKİ’yi ilgilendirdiği belir 
terek, “Bizim sorumluluğumuz
da olsaydı, yazılmadık, söylen
medik şey kalmazdı” gibisin
den sözler etmiş!

Eğer burada taş bize yani ba 
sına atılıyorsa haksızlık edili 
yor.

Arşivlerine baksınlar Karsak 
Deresi’nin pisliğini kaç kez dile 
getirdiğimizi görürler.

Herkes görevini yaparsa bu 
sorun doğmadan ortadan 
kalkar.

Biraz kımıldayın beyler..

liiyiikşehir Belediye Başkanı’ndan 
CumhurbaskanıGül’e tebrikziyareti

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 11. 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ü 
makamında 
ziyaret etti. 
Başkan Şahin, 
Çankaya'daki 
makamında 
ziyaret ettiği yeni 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül 
ile yaklaşık 
45 dakika görüştü. 
Cumhurbaşkanı 
Gül'e hayırlı 
olsun dileklerinde 
bulunan

Şahin'e, 
Cumhurbaşkanı 
Gül başarılı

çalışmalarını 
yakından takip 
ettiğini söyledi.

Giil; “Yetki kısıtlaması rahatsız etmez”
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Çankaya Köşkü'nde 
verdiği resepsiyonda 
gazetecilerin soru
larını da yanıtladı. 
Cumhurbaşkanı Gül, 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt'ın 
Pazartesi günü 
yapacağı tebrik 
ziyaretine ilişkin 
soruları yanıtlarken, 
“Komutanların kıta
ları gezi programı 30 
Ağustos'ta itibaren 
biliniyordu. Her şey 
normal cereyan 
ediyor” dedi. 
Anayasa değişikliği 
ile ilgili bir soruya da 
Gül, “Geniş katılımlı 
açık şeffaf Türkiye 
ileriye taşıyacak bir

anayasa yapılmalı. 
Benim için önemli 
olan bu çalışmaya 
pozitif katkıda bulun
maktır” diye konuş
tu. “Anayasada 
Cumhurbaşkanlığı 
yetkilerinin 
kısıtlanması sizi 
rahatsız eder mi?” 
şeklindeki bir soruya 
Gül, “Hayır. Beni 
rahatsız etmez” 
karşılığını verdi.

Gül, Adlı Yıl nede 
niyle verilen resep
siyona katılmama 
sının nedeninin so 
rulması üzerine de, 
“Her resepsiyona 
gideceğim diye bir 
şey yok. Resepsiyon 
lara davet edilip edil 
memek gibi bir şey 
de söz konusu değil. 
Her davete de katıla
cağım diye bir şey 
yok” diye konuştu.

‘Gemlik Körfez’ internette www. gemlik korfezgazetesi.com

II R" ■■■ vMmra Bonesi için yağmur uyarısı
Edirne,Tekirdağ, 
Kırklareli, Çanakkale 
ve İstanbul'da yağış 
bekleniyor 
Meteoroloji'den 
Marmara Bölgesi 
için yağmur uyarısı 
geldi. Bölgede 

sağanak yağış 
bekleniyor.
Meteorolojiden 
yapılan açıklamada, 
halen Balkanlar 
üzerinde bulunan 
yağışlı hava 
.kütlesinin

Marmara'nın 
batısında Edirne, 
Tekirdağ, Kırklareli, 
Çanakkale ve 
İstanbul'un 
Avrupa yakasında 
etkili yağmurlara 
neden olacağı

bildirildi.
Meydana gelmesi 
muhtemel 
olumsuzluklara 
karşı ilgililerin 
ve vatandaşların 
tedbirli olmaları 
istendi

SATILIK
1991 Model RENO FLASH 

Uzaktan Kumanda, Merkezi Kilit, Alarm, Sis Farı 
CD DVD Çalar, Çelik Jant GSM: (O 538) 588 37 14

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadrl_guler@hotmail.com
korfezgazetesi.com
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Vekile kırmızı plaka yok
Milletvekillerinin 
kendilerine bir 
sekreter ve bir 
danışmandan sonra 
bir de kırmızı plaka 
ve şoför verilmesi 
yönündeki taleplerine 
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan'dan

ılık geldi.
Can, Mecliste 
»fecilerin sorusu 
ine, “Böyle bir 
3 Başkanlığa 
liş değil.

öyle bir konu yok. 
BMM olarak böyle 
ıir imkanımız da yok. 
kırmızı plaka da 
oför tahsisi 
nkanımız yok. 
leşyüz elli tane 
oför alıp istihdam 
tmemiz şu an 
nkansız” dedi.
’optan, TBMM 
fare Amiri ve AKP 
ıdıyaman Milletvekili 
lüsrev Kutlu'nun, 
»öyle bir arzusu 
ılduğunu ancak bu 
.onuda bir çalışması

Gül, Büyükanıt’ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Gül, Pazartesi günü 

Genelkurmay Başkam'm kabul edecek.
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Genelkurmay 
Başkam Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt’ı 
10 Eylül Pazartesi 
günü Çankaya 
Köşkü'nde 
kabul edecek. 
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezi'nden 
yapılan açıklamada, 
şöyle denildi: 
"Sayın 
Cumhurbaşkanımız, 
10 Eylül 2007 
günü saat 
14.30'da Sayın 
Genelkurmay 
Başkam'm

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Karfez
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olduğunu 
zannetmediğini 
söyledi.
ÜZÜCÜ KAZALAR 
AKP Grup 
Başkanvekili 
Sadullah Ergin de 
gazetecilerin 
sorusu üzerine 
şöyle dedi: 
“Şu anda ortada 
herhangi bir şey yok. 
Arkadaşlar çok 
yola gidip geliyor, 
kırmızı plakalı 
araçtan çok şoför 

kabul edeceklerdir.
Sayın Genelkurmay 
Başkam'mn 
ziyaretinin

amacı, Sayın 
Cumhurbaşkanımıza 
tebriklerini 
sunmaktır."

talebi daha makul 
gelebilirdi ama 
şu anda böyle bir 
çalışma yok. 
Milletvekillerimiz 
parlamentoda yoğun 
çalışıyorlar, seçim 
bölgelerine gidiş 
gelişlerinde üzücü 
kazalar meydana 
gelebiliyor, bunları 
değerlendirmek 
gerekir. Ama 
Grubumuzun 
bu yönde bir 
çalışması yok.” .

Erdoğan; tte kapılmayın'
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
AKP'nin, Türk mil
letine dayatmada 
bulunan herkesin 
karşısında dimdik 
duracağını söyledi. 
Erdoğan, "Bu 
millete, bu milletin 
değerlerine , bu 
milletin farklı inanç 
ve kültürlerine, 
farklı siyasi tercih 
lerine en ufak 
bir saygısızlıkta 
bulunanın bizim 
aramızda yeri 
yoktur" dedi.
22 Temmuz'da elde 
edilen sonucu 
partisi için "tarihi 
bir başarı" olarak 
nitelendiren 
Erdoğan, AKP'nin il 
başkanlarından da 
başarı sarhoşluğuna, 
gurura ve kibire ka 
pılmamalarını istedi. 
Başbakan Erdoğan, 
AKP Genel Merke 
zi'nde, "İl Başkanları 
ToplantısTnın açılış 
konuşmasını yaptı. 
Halkla iyi iletişim 
kurmanın önemine 
değinen Erdoğan 
buna örnek verirken, 
"Komşularından 
birinin çocuğu beni 
evlerine mantı ye 
meye davet etti, ben 
de gidip yedim" dedi. 
"Başbakan veya 
Cumhurbaşkanı 
Erişilmez Olmamalı" 
Erdoğan, 
şunları söyledi: 
"Başbakan erişile- 
mez birisi olmamalı, 
Cumhurbaşkanı eri

Gül’in ilk ziyareti Van’a
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
ilk yurt gezisini 
gelecek hafta Van'a 
yapması bekleniyor. 
Gül'ün daha 
sonra 4 Güneydoğu 
ilini daha ziyaret 
etmesi de 
planlanıyor.
Cumhurbaşkanı 
Abdullah. Gül'ün 
ilk yurt gezisini 
Van'a yapacağını 
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik açıkladı.
11 Eylül'de Van'a 
gideceği belirtilen 
Gül'ün, daha sonra 
Diyarbakır, Siirt, 
Şırnak ve Hakkari'yi 
de ziyaret edeceği 
öğrenildi.
Cumhurbaşkanı

şilemez birisi olma
malı. Zaten AKP'nin 
asli misyonu bu, bu 
nu başarmak olmalı. 
Bunu başardığımızın 
da kısmen de olsa 
cevabını halk 22 Tem 
muz'da verdi. Erişile 
meyen arkadaşlarım 
yok mu? Kusura bak
masınlar var. Onlar 
da erişilemez olmak
tan çıkmalı erişilecek 
ler, erişilmesini bek
lemeyecekler, kendi
leri erişecekler." 
"Gurura ve Kibire 
Kapılmayın"
22 Temmuz'da ortaya 
çıkan tablonun 
sorumluluklarını 
artırdığını söyleyen

^Başbakan Erdoğan, '* 
partililere, "Grura ve 
kibire kapılmayın" 
uyarısında bulundu. 
Erdoğan, şöyle 
devam etti:
"Bu ülke milletten 
aldığı gücü millete 
karşı kullanan mil
letin oylarıyla geldiği 
makamlarda gururla, 
kibirle oturanları çok

Gül'ün ilk yurtdışı 
seyahatleri ile 
ilgili çalışmalar 
ise sürüyor. 
Gül'ün, bu ay 
içinde Kuzey 

gördü, saati vakti 
geldiğinde dersini 
verdi, geldiği yere 
gönderdi. Biz mil
letimizden uzaklaşa- 
mayız. Oturduğumuz 
makamların, araba 
larımıza takılan o kır
mızı plakaların bizi 
milletimizden farklı 
yerlere konum
landırılmasına izin 
veremeyiz." 
"Dayatmacıların 
Aramızda 
Yeri Yok" 
Dayatma zihniyetine 
karşı olduklarını ve 
dayatmalara karşı 
bundan sonra da 
dimdik duracaklarını 
yineleyen Erdoğan, 
"Buradan açıkça ildtı 
ediyorum, bu millete, 
bu milletin değerler
ine, farklı inanç ve 
kültürlerine farklı 
siyasi tercihlerine en 
ufak saygısızlıkta 
bulunanın, en ufak 
bir dayatmacı tavır 
ortaya koyanın 
bizim aramızda yeri 
yoktur" dedi.

Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti 
ve Azerbaycan'a 
resmi ziyaretlerde 
bulunabileceği 
ifade edildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Memur zamlarına artış sinyali
Toplu görüşmelerden 
sorumlu Devlet 
Bakanı Murat 
Başesgioğlu, Kamu 
İşveren Kurulu ile 
memur sendikaları 
arasında yapılan 
toplu görüşmelerin 
uzlaşmazlık ile 
sonuçlandığını hatır
latarak, Uzlaştırma 
Kurulu'nun vereceği 
karar doğrultusunda 
rakamların yukarıya 
çekilebileceği sinyali
ni verdi. Memurlara 

-grevli toplu sözleşme 
hakkı verilmesinden 
yana olduğunu 
belirten Başesgioğlu, 
"Kamu çalışanlarına 
daha çok imkan ver
mek istiyoruz" dedi. 
Türkiye Kâmu-Sen 
Genel Başkanı Bircan 
Akyıldız ve beraberin 
deki heyet, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı görevinden 
Devlet Bakanlığı 
görevine atanan 
Murat Başesgioğ 
lu'na 'hayırlı olsun' 
ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette v 
Başgesgioğlu, toplu 
görüşmelere ilişkin 
gazetecilerin soru
larını yanıtladı.

AYASûfil
Görüşmelerde anlaş
ma sağlanamadığı 
için sendikaların Uz 
laştırma Kurulu'na 
müracaat ettiğini 
belirten Başgesgioğ 
lu, Kurul’un kararını 
açıklayacağını söyle
di. Yasa gereği 
Kurul’un kararını 
kamuoyuna ilan etme 
sinden sonra tarafla 
rın tekrar masaya 
geleceğini ifade eden 
Başgesgioğlu, "Ben 
toplu görüşme süreci 
nin son bölümüne 
müdahil oldum. 
Sendikalar kamu 
çalışanlarının sosyal 
ve özlük haklarını ■ 

dile getiriyorlar. 
Görüşmeleri 5-10 
puana endeksle- 
memek gerekir. 
Uzlaştırma Kurulu 
kararının ardından 
yeniden bir araya 
geleceğiz. Ardından 
konuyu hükümete 
taşıyacağız ve son 
kararı Bakanlar 
Kurulu verecek. 
Amacımız kamu 
çalışlarının çok daha 
rahat fiziki koşullarda 
görev yapmasını sağ 
lamak ve verimliliği 
artırıcı tedbirler al 
mak. Bunun için 
gereken yapılacaktır" 
diye konuştu.

Başgesgioğlu, 
memurlara grev ve 
toplu sözleşme hakkı 
verilmesi konusunda
ki bir soruya ise, "Bu 
nun için bazı adımlar 
atıldı. Ancak Kamu 
Personel Rejimi'nde 
değişikliğe gidilmesi 
gerekiyor. Bununla 
birlikte Anayasa'da 
değişiklik gerekiyor. 
Ben grevli toplu söz 
leşmeyi hak olarak 
görüyorum. Bunun 
işçi ve memur ayırımı 
yapılmadan uygulan
masını düşünüyo
rum. Çalışanlarımıza 
daha çok imkan ver
mek istiyoruz" yanıtı 
m verdi. Bakan 
Başesgioğlu, bir 
gazetecinin, 
"Rakamları tekrar 
yukarıya çekebilir 
misiniz?" şeklindeki 
sorusuna, gülerek, 
"Bunu söylemek için 
çok erken" cevabını 
verdi. Türkiye 
Kamu-Sen Genel 
Başkanı Bircan 
Akyıldız ise ziyarette 
yaptığı konuşmada, 
toplu görüşme 
sürecinde sendika 
lara yöneltilen eleşti 
rilere tepki gösterdi.

Cumhurbaskanlıgı’nda
2, Resepsiyon

Cumhurbaşkanı, 
STK, medya ve iş 
dünyasının temsilci
lerini ağırladı.
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
devlet protokolünün 
katıldığı ilk 
resepsiyonun 
ardından sivil 
toplum örgütleri, 
medya ve iş 
dünyası temsilcileri
ni Çankaya 

cKöşkü'nde a 
ğırlıyor.

'Gemlik Körfez'internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gül'ün ikinci 
resmi kabulü dün 
16.00*da başladı. 
Kabulde, işadamları, 
sivil toplum 
örgütleri, 
sendikalar, 
meslek örgütleri 
ve yardım • 
kuruluşlarının 
temsilcileri 
bulunuyor 
Yazılı ve görsel 
medyadan üst 
düzey temsilciler de; 
kabule katılıyor.

V

I^Vaillanl ulukay* dogmgaz ısı san. cem.T, / ■ 8 HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞIGEMLİK ANA BAYİİ — . ....

►DOGALGAZ
►KOMBİ
> KAT KALORİFERİ
> MERKEZİ ISITMA

►SPLIT KLİMALAR
► DOGALGAZ SOBASI
► TESİSAT ve PROJE

►RADYATÖR

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com
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Direksiyon 
hakimiyetini 
kaybedince 

çocuğa çarptı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bayan sürücünün 
kullandığı otomobil, 
kaldırımda oturan 
8 yaşındaki 
çocuğa çarptı.
Kazada bacağından 
yaralanan çocuk, 
Yüksek İhtisas
Eğitim ve 
Araştırma . 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, dün öğle 
saatlerinde 
Yeşilyayla Caddesi 
üzerinde G.K.'nin 
(25) kullandığı 
06 YM 929 
plakalı otomobil

sürücünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesiyle 
kaldırımda oturan 
8 yaşındaki 
İsmail l.'ya çarptı. 
Kazada kaldırımla 
otomobil 
arasında sıkışan 
İsmail l.'nın 
bacağı diz 
kapağından 
kopma noktasına 
geldi. İsmail I., 
olay yerine gelen 
ambulansla 
Yüksek ihtisas 
Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Gemlik '«■ HE

SÜ Sayfa 8

Sahte belgelerle kredi çeken 4 kişi tutuklandı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen operasyonda, 
düzenledikleri sahte 
belgelerle banka kre
disi aldıkları iddia

edilen 1'i bayan 
4 kişi, çıkarıldıkları 
nöbetçi mahkemece 
tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Mali Büro 
Amirliği ekipleri,

bazı kişilerin 
sahte belgelerle 
bankalardan kredi 
çektiği bilgisi 
üzerine operasyon 
için harekete geçti. 
Düzenledikleri 
sahte belgelerle 
bir bankadan
10 bin YTL kredi alan

tekstil işletmecisi 
Gonca A. (21), 
Mustafa Y. (51), Abdo 
G. (45) ve Ramazan 
E.'yi (54) gözaltına 
aldı. Şüphelilerin 
başka bir bankadan 
da 30 bin YTL kredi 
başvurusu yaptıkları 
tespit edildi. '

Kız meselesini konuşmaya giden gence darp
Bursa'nın merkez • 
Osmangazi ilçesinde 
gelen bir telefon 
üzerine kız meselesi
ni konuşmak için 
gittiği yerde darp

edilen genç ve • 
arkadaşı polise 
müracaat etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ali U. (27), ken
disini telefonla

arayan Yusuf isimli 
bir kişi tarafından 
'Kız meselesini 
konuşmak için 
görüşebilir miyiz?' 
çağrısı üzerine arka

daşı Kamil K. (26)'yi 
de yanına alarak 
Hamitler Mahalle 
si'nde belirtilen 
adrese gitti. Darp 
edildiğini iddia etti.

Kendisini tehdit eden kişiyi otobüse kilitledi
Bursa'da elindeki 
içki şişesiyle belediye 
özel halk otobüsüne 
binmesine izin 
verilmeyen kişi,

otobüs şoförünü 
bıçakla tehdit 
edince otobüse 
kilitlendi.
Alkollü şahsın

tehdit ettiği otobüs 
şoförü korktuğu için 
otobüsten inerek 
kapıları kitlediğini 
söyledi.

Olay yerine gelen 
polis, servis aracı 
şoförlüğü yaptığı 
belirlenen kişiyi oto
büsten indirdi.

-‘Gemlik Körfez’İnternette ;www.gemlikkorfezgazetesi.com

BMSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I 2
Kene ısıran çocuk hastanede

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

.ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ İ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi ı

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

Ş Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe içindejYeni Devlet Hastanesi Altı I
'_______ 2

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
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax:51410 21

Bursa'da, kene 
tarafından ısırıldığı 
iddia edilen çocuk, 
Kırım Kongo 
Kanamalı Ateş 
Hastalığı şüphesiyle 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi

Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Fakülte yetkilileri, 
ergenlik dönemindeki 
bir çocuğun
Kırım Kongo 
Kanamalı Ateş 
Hastalığı şüphesiyle

hastaneye getirildiği 
ni, gerekli müda
halenin yapıldığını 
açıkladı. Hastanın 
ismi ise hasta hak
larına duyulan saygı 
nedeniyle 
açıklanmadı.

4 bileziğe kocasını öldürttü
Gaziantep'te 26 
Ağustos 2007 günü 
tren rayları üzerinde 
boğazı kesilmiş şe 
kilde bulunan oto 
tamircisinin katil zan
lısı olarak eşi yaka
landı. İşlediği cinaye 
ti itiraf ettiği iddia 
edilen eşin, kocasını 
sevgilisine 4 bilezik 
karşılığında öldürt
tüğü öne sürüldü. 
Edinilen bilgiye göre, 
26 Ağustos 2007 
günü sabah 05.45 
sularında Gollüce 
Mahallesi 18 No'lu 
Sokak'taki tren ray
ları üzerinde bıçakla
narak boğazı kesil 
miş halde bir ceset 
bulundu. Olay yerine 
gelen polisin yaptığı 
incelemede cesedin 
oto tamirciliği yapan

ve 3 aylık evli olan 
Mehmet Ali Ö.'ye (22) 
ait olduğu belirlendi. 
Polisin yaptığı araştır 
malar neticesinde 
katil zanlısı olarak 
H.D. (19) ile M.B. (19) 
gözaltına alındı. 
H.D.'nin, polise verdi 
ği ifadesinde, olay 
gecesi cep telefonuy
la Mehmet Ali Ö.'yü 
arayarak, "Otomobili 
mizin arızası var, ba 
kabilir misiniz?" diye 
rek dışarı çağırdığını 
ve yanındaki arkada 
şı M.B. ile birlikte 
Mehmet Ali ö.'yü tren 
rayları üzerinde 
bıçaklayarak boğazını 
kesip öldürdüklerini 
itiraf ettiği öne sürül 
dü. H.D.'nin. cinayeti 
sevgilisi E.O. ile bir
likte planladıklarını

ve E.Ö.'den kocası 
Mehmet Ali Ö.'yü öl 
dürmesi karşılığında 
4 bilezik aldığını da 
itiraf ettiği öğrenildi. 
Doğan'ın ifadesi son
rasında gözaltına alı
nan E.Ö., H.D. ve 
M.B.'nin Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki 
sorgulamalarında 
cinayeti işlediklerini 
itiraf ettikleri bildiril
di. Bu arada H.D.'nin 
daha önce Mehmet 
Ali Ö.’nün eşi 
E.Ö. (20) ile aşk 
yaşadığı ve 
evlenmek istediği 

ancak parası 
olmadığı için 
evlenemediği iddia 
edildi. Zanlılar, 
sorgularının ardından 
mahkemeye 
sevk edildi.

•t

i 
$
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Yıl sonu enflasyon 
beklentisi indi

Merkez Bankası 
tarafından düzenle
nen beklenti anke
tine göre, yıl sonu 
enflasyon beklentisi 
yüzde 7,13'e indi. 
Merkez Bankası, 
Eylül ayı ilk dönem 
beklenti anketi 
Sonuçlarını açık- 
ladı.Buna göre yıl 
sonu enflasyon bek
lentisi, tüketici fiyat
ları endeksi (TÜFE) 
bazında yüzde 7,13 
olarak belirlendi. 
Beklenti, bir önceki 
ankette yüzde 7,16 
oranında bulunuyor- 
du.Yıl sonu cari 
işlemler dengesinde 
meydana gelecek 
açık beklentisi, 32 
milyar 958,2 milyon 
dolara yükseldi. Cari 
açık beklentisi 32 
milyar 486,1 milyon 
dolar düzeyindeydi. 
Merkez Bankası 
tarafından her ay iki 
kez düzenlenen

Beklenti Anketinin, 
Eylül ayı ilk dönem 
sonuçları 
açıklandı.lki ay son
rasına ait tüketici fiy
atları endeksinde 
(TÜFE), Ağustos 
ayının son anketinde 
yüzde 0,94 olan bek
lenti, Eylül ayının ilk 
anketinde yüzde 
0,83'e, yıl sonu 
TÜFE'de yüzde 
7,16'dan 7,13'e indi. 
Gelecek 12 aylık 
döneme ilişkin 
yüzde 6,37 olan 
TÜFE beklentisi 
Eylül ayının ilk 
anketinde yüzde 
6,27'ye indi.Gelecek 
ayın yüzde 0,86 olan 
TÜFE beklentisi 
yüzde 0,96'ya, cari 
ay TÜFE beklentisi 
yüzde 0,13'den 
yüzde 0,93'e, 24 ay 
sonrasının yıllık 
TÜFE beklentisi ise 
yüzde 5,40'dan 
yüzde 5,44'e çıktı.

€L€MRN ARANIYOR
Orhangazi Döktaş Fabrikast’nda 
İç Taşeron (Müteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır. 
NET 500.00 YTL Maaş + 
SSK + Servis + Yemek
GSM: 0.533 768 66 45

TEL 6.224 573 42 63 Dahili: 1135)

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

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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
TEMİZLİK İŞLERİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

BAYALELEMANARANrffi 
UMURBEY ÇOK AMAÇLI SALON

Müracat Tel: 525 00 17

Cumhuriyet Mahallesinde 
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

■Hıı tMU
Kendi Özel besimiz Kıırbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.
liiftnöiMn

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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TEMA Gönüllülerinden
Su Tasarrufu çağrısı

Türkiye Erozyonla 
Mücadele Vakfı 
(TEMA) gönüllüleri, 
Bursa'nın Karacabey 
ilçesindeki cadde ve 
sokaklarda 'Suyunu 
Boşa Harcama' 
broşürleri dağıtarak 
halkı su kullanımında 
tasarruflu olmaya 
davet etti.
TEMA Karacabey 
Temsilciliği düzen
lediği organizasyonla 
hazırlanan binlerce 
broşürü Karacabey 
sokaklarında 
dağıtarak, hayat

“1 hafta erken açmayla okul fobisi çözülmez”
Eğitim ve Bilim 
Emekçileri Sendikası 
(Eğitim-Sen), 
okulların erken 
açılmasıyla okula 
yehi başlayacak 
öğrencilerin 
okul fobisinin 
giderilemeyeceğini 
savundu.
Yazılı bir açıklama 
yapan Eğitim-Sen, 
“Okul fobisi, " 
okullar bir hafta 
erken açılarak 
çözülemez” dedi. 
Eğitim-Sen, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın, 
okul fobisi olan 
çocuklara okulu 
sevdirmek, 
yaşadıkları korkuyu 
gidermek iddiasıyla 

kaynağı suyun daha 
bilinçli tüketimi için 
uyarıda bulundu. 
TEMA gönüllüsü 
öğrencilerin dağıttık
ları broşürlerde, 
"Petrolsüz milyonlar
ca yıl yaşadık; ama 
susuz birkaç gün 
yaşayabilir miyiz? 
Yılda 140 ton suyu 
kurtarmak sizin 
elinizde. Türkiye'nin 
suyu tükenmek 
üzere. Ve bu suyun 
önemli bir bölümü 
evlerde boşa har
canıyor. Alınacak 

ilköğretim birinci 
sınıfların
18 Eylül yerine
10 Eylül de 
açılacağı yönündeki 
Açıklamasının 
sorunun çözümü 
için yeterli 
olmadığını belirtti. 
Okul fobisinin 
aşılması için en 
etkili yolun okul 
öncesi eğitimin 
geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması 
olduğunu belirten 
Eğitim-Sen, 
yaptığı yazılı 
açıklamada, 
“Okul öncesi eğitim 
almamış çocuklar 
okula ne kadar 
erken başlatılırsa 
başlatılsın sorun

birkaç basit önlemle 
kendi evinizde, bir 
yılda 140 ton suyu

kurtarabilirsiniz, 
ifadeleri yer 
alıyor.

çözüyormuş gibi 
yapılır ama çocuğun 
yaşadığı korkuyu 
yok etmez.
Geçtiğimiz yıl 
Türkiye de 3 bin 
222'si anaokulunda 
toplam 640 bin 849 
öğrenci okulöncesi 

eğitimden 
yararlanabilmiştir. 
Okul öncesi 
eğitimin bu kadar 
düşük olduğu bir 
ülkede okul fobisinin 
bu kadar yaygın 
olması şaşırtıcı 
değildir” denildi.

Bursa polisi, 
okul önlerinde 

denetimleri 
arttıracak

Bursa Emniyet 
Müdürü Tahsin 
Demir, 2007-2008 
eğitim öğretim 
yılının heyecanının 
yaşandığı şu gün
lerde velilerin 
gönlüne su serpti. 
Okul önlerinde 
alınacak tedbirleri 
artırma karah 
aldıklarını belirten 
Demir, öğrencilere 
yönelik eğitim 
kurumlarında 
alınacak önlemler 
konusunda 
planlamaların 
tamamlandığını 
kaydetti. 
"Ailelerimizin 
içi rahat olsun. 
Okul önlerinde 
ve çevresinde 
gerekli tedbirleri 
alacağız; ama 
çocuğunuzun polisi 
siz olun" uyarısında 
bulunan Emniyet 
Müdürü Demir, 
vatandaşların 
okul çevresinde 
duydukları, 

gördükleri her 
türlü olumsuzluğu 
da vakit geçirmeden 
'155 Polis 
İmdat Hattı'na 
bildirmelerini 
istedi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, okul 
önlerinde alınacak 
tedbirleri masaya 
yatırdı. Emniyet 
Müdürlüğü, 
Çocuk Koruma, 
Asayiş, Terörle 
Mücadele, 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
müdürleriyle ve 
ilçe emniyet 
tnüdürlerinin 
katılımıyla yapılan 
toplantılarda 
okul önlerindeki 
önlemler değer
lendirildi.
Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir, 
"Velilerimiz rahat 
olsun. Tüm birimler
imizle birlikte,çahş- 
malarımızı plan
ladık." dedi

DUYURU ELEMAN ARANIYOR 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

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

RTÜK’ün Bursa bölgesindeki frekans 
düzenleme çalışmaları kapsamında 
daha önce 98.00 frekansında olan 
radyomuz, 9 Eylül 2007 gününden 

itibaren yeni frekansımız 98.1 olarak 
yayınlarımıza devam edecektir.

Değerli halkımız ve 
esnafımıza duyurulur.

KÖRFEZ FM 98.1

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden 
aldığım ehliyetimi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ÖMER AKCEYLAN
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iursa'tla Hayvan Hakları masaya yatırıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı'na 
bağlı Veteriner 
Hizmetleri ve 
Hayvanat Bahçesi 
Şube Müdürlüğü 
tarafından ev ve 
süs hayvanı satıcıları 
ile bakıcılarına 
yönelik olarak 
Şehir Kütüphanesi 
Öftade Gösteri ve 
Sergi Salonu'nda 
düzenlenen eğitimler, 
BursalI hayvan 
dostlarından 
büyük ilgi gördü. 
Hayvanları Koruma 
Kanunu gereği 
bu yıl ikinci kez 
gerçekleştirilen ve 
iki gün süren 
eğitimlerde, ev ve 
süs hayvanlarıyla 
ilgilenen vatan
daşların yeni kanun
lar hakkında bilgi 
sahibi olmaları 
sağlandı. Ayrıca 
çalışmalarını daha 
bilinçli sürdüre
bilmeleri için evcil 
hayvan satıcıları da 
yeni bilgiler ile 
donatıldı. Büyükşehir 
Belediyesi Veteriner

Şube Müdürlüğü 
hekimlerinden 
Dr. Hatice Karaku 
zulu, Uludağ Üniver
sitesi Veteriner 
Fakültesi İç Hastalık 
lan Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Dr. 
Ebru Yalçın, Tarım İl 
Müdürlüğü Veterineri 
Gönül Subaşıoğlu ve 
İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü Veteriner 
Hekimi Özgür Kollu, 
sunumlarıyla her 
alanda hayvan sever
leri bilgilendirdi, 
iki gün süren 
eğitimler sonunda 
katılımcılar, 'Ev 
ve Süs Hayvanlarının

Korunmasına Dair 
Avrupa Sözleşmesi', 
'Hayvan Ekolojisi', 
'Hayvan Davranışı', 
'Ev ve Süs 
Hayvanları Satış, 
Barınma ve Eğitim 
Yerlerinin, Kuruluş, 
Açılış, Ruhsat, Çalış
ma ve Denetleme 
Yönetmeliği', 
'CITES Sözleşmesi', 
'5199 Sayılı Kanun 
ve Yönetmelik' ve 
'Hayvan Bakımı ve 
Beslenmesi' konu
larında bilgi sahibi 
oldu.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı

Sabri Yalın, 
toplantıların 
açılışında yaptığı 
konuşmada, 
hayvanların yaşam
larının da insanlar 
kadar önemli 
olduğunu dile 
getirdi. Yalın, "Bizler 
nasıl sevgiye ve 
ilgiyle muhtaçsak, 
bizimle aynı yaşam 
alanlarını paylaşan 
hayvanların da en az 
bizim kadar sevgiye, 
ilgiye ve bakıma 
muhtaçtır. Türkiye'de 
5199 sayılı kanun, 
'Hayvan Haklarını 
Koruma' başlığında 
bir yönetmenlik 
olarak düzenlen
miştir. Bu yönet
meliğe göre de, 
ev ve süs hayvan
larıyla ilgili ticari 
işler yapacak olanlar 
önce birtakım eğitim
lerden geçmek zorun
dadır. Burada alınan 

-eğitim sayesinde 
insanlara ve 
hayvanlara 
daha farklı 
bir bakış geliştire
ceğinize inanıyoruz " 
diyerek eğitimin 
önemine değindi.

Türk Belediyeler 
Tusenet kapsamında 

İsveç’e gitti

Mali kaynakların 
etkin kullanılması, 
insan kaynaklarının 
geliştirilmesi ve 
kültürel alışverişin 
üst düzeye çıkarıl
ması için Türk 
Belediyeler ile 
İsveç Belediyeleri 
arasında kurulan 
işbirliği, Türk 
Belediyelerin 
İsveç'i ziyareti ile 
farklı bir noktaya

‘Gemlik Körfez? internetle www.gemlikkoıfezgazeteâxOTi

geldi.
Bursa merkez 
Yıldırım, Osmangazi, 
Nilüfer, Altındağ 
ve Tepebaşı 
Belediyeleri ve 
İsveç'in Umea 
Belediyesi arasında 
yapılan işbirliği kap
samında Türk 
belediyeleri 
geçtiğimiz günlerde 
İsveç'e bir çalışma 
ziyareti düzenledi.

an
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ü
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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 & irsaliye & Eı İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

lsiBCiiBonSıttitaMo:!IBSEII«Iıl:U
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Galatasaray, İtalya'ya gitti
Beko Basketbol 
Ligi'nde yer alan 
Galatasaray Cafe 
Crovvn, kamp ve 
hazırlık maçları 
yapmak üzere 
İtalya'ya gitti. 
Sarı-kırmızıhlar, 
Bormio kentindeki 
kamp süresince 
3 hazırlık maçı 
oynayacak.
10 Eylül Pazartesi 
günü Mariupol,

Basketbol Federasyonu’ndan açıklama
Türkiye Basketbol 
Federasyonu, Beko 
Basketbol Ligi'nde 
mücadele edecek 16 
takımın katılımlarıyla 
1-6 Ekim 2007 tarih
lerinde, 2007-08 
sezonunda oynana 
cak olan Erkekler 
Türkiye Kupası 1/16 
Eleme Turu müsaba 
katarının programı ile 
ilgili çıkan haberlere 
açıklık getirdi.
Basketbpl Federasyo 
nu'nun resmi sitesin
den yapılan açıkla
mada, Beşiktaş Jim 
nastik Kulübü tarafın 
dan Şeref Yalçın 
imzasıyla yapılan 
basın açıklamasının 
kamuoyunu 
yanılttığı belirtilerek 
şöyle denildi; 
"Federasyonumuz 
konunun açıklığa 
kavuşması ve kamuo 
yunun aydınlanması 
adına bir açıklama 
yapma gereği hisset
miştir. Federasyonu 
muz, 26 Haziran ve 4 
Temmuz tarihlerinde 
Beko Basketbol Ligi 
kulüpleri ile iki kez 
biraraya gelmiş,söz

Ma» Fenerbahçe'ye ceza
UEFA Anderlecht 
maçındaki 
olaylar nedeni ile 
Şampiyonlar 
Ligindeki 
Fenerbahçe'ye 
ceza verdi.
UEFA Sarı 
Lacivertlilere 
vereceği paranın 
bir kısmını 
şimdiden geri aldı.. 
Şampiyonlar Ligi Ön 
Eleme maçında 
Anderlecht ile 
karşılaşan 
Fenerbahçe'ye 
UEFA'dan para 
cezası geldi. UEFA 
Belçika'daki maç

11 Eylül Sah günü 
Sibenik, 13 Eylül 
Perşembe günü 
de Toulon ile 
karşılaşacak olan 
Galatasaray Cafe 
Crovvn, 14 Eylül 
tarihinde ise 
Sicilya'ya geçerek 
burada dörtlü 
turnuvada 
mücadele edecek 
Turnuvada 15 Eylül 
Cumartesi günü 

konusu toplantılarda 
görüşülen birçok ko 
nu ve gündem mad
desi arasında Erkek 
ler Türkiye Kupası 
1/16 Eleme Turu 
müsabakalarının 
takvimi de yer almış 
ve kabul edilen se 
zon takvimi dahilinde 
Erkekler Türkiye 
Kupası 1/16 Eleme 
Turu müsabakaları 
mn 1-6 Ekim tarihleri 
arasında 4 grup ha 
linde, 4 ayrı ilde oy 
nanması karar
laştırılmıştır.
Efes Pilsen Kulübü 
toplantılar sırasında 
6 Ekim tarihinde 
İstanbul'da NBA 
takımı Minnesota 
Timbervvolves ile 
özel bir müsabaka 
oynayacağını 
belirterek, Türkiye 
Kupası 1/16 Eleme 
Turu müsabakalarını 
1-3 Ekim tarihlerinde 
oynamak için Fede 
rasyonumuzun izni
ni, diğer kulüplerin 
olurunu istemiş, bu 
istek kabul edilmiştir. 
26 Ağustos tarihinde 
İzmir'de gerçekleşti

sırasında 
Fenerbahçeli, taraftar
ların meşale yaktık
larını gerekçe göster
erek sarı lacivertlilere 
8000 İsviçre Frankı 
para cezası verdi.

Partizan ile karşı 
karşıya gelecek olan 
sarı-kırmızılı ekip, bu 
maçın sonucuna 
göre 16 Eylül Pazar 
günü final ya da 
üçüncülük maçına 
çıkacak. 
Galatasaray Cafe 
Crovvn, İtalya'daki 
çalışmaların ardından 
17 Eylül Pazartesi 
günü İstanbul'a 
dönecek.

rilen Erkekler Türki 
ye Kupası kura çeki
mi sırasında; biri 
Efes Pilsen takımının 
yer alacağı grup ol 
mak üzere belirlene 
cek iki gruptaki müs
abakaların 1-3 Ekim 
tarihlerinde, diğer iki 
gruptaki müsabaka 
ların ise 4-6 Ekim ta 
rihlerinde oynanaca 
ğı ilan edilmiştir. 
Kura çekimi bu esa 
sa göre gerçekleştir
ilmiş, grupların oyna 
nacağı iller ve tarih
ler bu şekilde belir
lenmiştir. Kura çeki
mini takip eden bir 
tarihte ise A 
Grubu'nda yer alan 
ve müsabakalarını 1- 
3 Ekim tarihlerinde 
Yozgat'ta oynayacağı 
belirlenen 
Fenerbahçe, Antalya 
Büyükşehir Belediye, 
Alpella ve Casa Ted 
Kolejliler kulüpleri 
Federasyo numuza 
yazılı başvuruda 
bulunarak grup mü 
sabakalarını 4-6 
Ekim tarihlerinde 
oynamak istedikleri- 
ni ifade etmişlerdir.”

Aynı maçta 
Belçikalı taraftarların 
yaptıkları 
taşkınlıklar için de 
Anderlecht'e 20.000 
İsviçre Frankı ceza 
kesti.

Malta kadrosunda
Fenerbahçeli yok

Milli Takımlar Teknik 
Direktörü Fatih 
Terim, bugün Avrupa 
Futbol Şampiyonası 
grup elemelerinde 
Malta ile yapacakları 
karşılaşma için hazır 
olduklarını söyledi. 
Terim düzenlediği 
toplantıda maç 
kadrosunu da açık
larken, ilk 11'de 
hiçbir Fenerbahçeli 
futbolcunun olmayışı 
dikkatleri çekti. 
Karşılaşmanın yarın 
oynanacağı Ta Qali 
Stadı'nda basın 
toplantısı düzenleyen 
Fatih Terim, Malta'da 
umduklarından daha 
güzel bir hava ile 
karşılaştıklarını 
belirterek, "Havanın 
çok sıcak olmaması 
bir hayli güzel. Şu 
ana kadar bilinenlerin 
dışında yalnızca 
'Emre'nin hafif bir 
sakatlığı vardı ama 
bir şeyi yok.
Malta'yla ikinci yarı 
maçlarına başlamaya 
hazırız" dedi.
Malta Milli Takımı 
teknik direktörü ve 
basın tarafından 
Türkiye'nin favori 
olarak gösterildiğinin 
hatırlatılması üzerine 
tecrübeli teknik 
adam, favori olmak 
ile maçı kazanmanın 
farklı şeyler 
olduğunu belirterek, 
şunları söyledi:

Hakan Şükür yeni rekor reşinıe
Milli Futbol Takımf 
forması altında 
birçok başarıya 
imza atan, son 
olarak da 241 
golle, lig tarihinin 
en golcü oyuncusu 
rekorunu eline 
geçiren Hakan 
Şükür, şimdi de

GEMİİK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
ROBİNSON AİLESİ
MR. BEAR 14.15 • 16.30 • 20.30
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"Bu durum bizi 
kesinlikle lakaytlığa 
veyahut kendi 
kendimizi büyük 
görmenin verdiği 
bazı hareketlere 
götürmeyecektir. 
Uç puanların önemi
nin bilincindeyiz. 
Antrenmanda 
gördünüz ki, çok 
neşeli, çok ciddi, çok 
hırslı bir arkadaş 
topluluğu oradaydı. 
Konsantrasyonları 
en üst düzeyde. 
Önümüzdeki 2 maçta 
6 puan almanın öne
mini biliyorlar. Favori 
olmanın gerektiği 
gibi oynamalı ve 
bunun karşılığını 
almalıyız. Ne kadar 
Malta hocası ve fut
bolcuları favori bizi 
gösterdiyse de futbol 
sahada oynanıyor. 
Oyuncularıma 
telkinim, en az rakip 

gözünü ay-yıldızh 
forma altındaki 
kaptanlık rekoruna 
dikti. Türk Milli 
Futbol Takımı'nda 
şimdiye dek 
32 kez kaptahhk 
pazubandını takan 
Hakan Şükür, 
bugünkü Malta 

(Rezervasyon Tel s 513 33 21) 
Seanslar
12.00- 14.00-16.15

kadar koşmak ve 
mücadele etmek ve 
daha sonra kalitem
izin ortaya çıkması. 
Böyle olduğu zaman 
Türk Milli Takımı'nın 
zaten hangi rakibe 
karşı oynarsa 
oynasın üstünlüğü 
ve kalitesi ortaya 
çıkıyor. Malta her 
ne kadar bizi favori 
gösterse de burada 
Bosna Hersek 
karşısında 2 gol 
buldukları unutulma
malı. Macaristan'ı 
yendiğini, Moldova 
ile deplasmanda - 
berabere kaldığını ve 
Yunanistan'ın 1-0 zor 
yendiğini hatırlamak 
lazım. Favoriliğin 
esas göstergesi 
sahada. Favori takım
lar da ona görev 
davranmalıdır. Benim 
oyuncularımdan bek
lediğim bu." 

maçında da kaptanlık 
yaparsa, aynı 
sayıda bu gururu 
yaşayan Milli 
Takımlar Teknik 
Direktörü Fatih 
Terim ve yardımcı 
antrenör Oğuz 
Çetih’i geride .. . 
bırakacak.
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Eklem hastalıklarında erken tanı
Hacettepe Üniversite
si Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Romatoloji Üni 
tesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ihsan Erten 
li, Türkiye'de her 200 
kişiden birinde halk 
arasında eklem has 
talığı olarak bilinen 
'Romatoid Artrit' 
hastalığı görüldü 
ğünü belirterek, 
erken tanı ile kalıcı 
sakatlığın önlenebile
ceğini söyledi.
Muğla'nın Fethiye 
ilçesine bağlı Ölüd- 
eniz'de düzenlenen 
Romatoloji Kongre 
si'nde konuşan Prof. 
Dr. Ertenli, eklem 
hastalığı olan kişi
lerin bir romatolog 
tarafından takip 
edilmesi halinde, 
uzun dönemde tedavi 
sonuçlarının çok 
iyi olacağını ifade 
ederek, "Bu gerçek
leşirse hastaların 
yaşam kaliteleri 
düzeliyor, sakatlıkları 
azalıyor, ölüm oran
ları azalıyor" değer
lendirmesinde bulun
du. Ertenli, 'Romatoid 
AYtrit* (RA) hastalığı 

ı nın aslında iltihaplı 
I eklem romatizmaları 

I nın en sık görüleni 
olduğunu vurguladı. 
Vücudun bağışıklık 
sisteminin yaptığı 
romatizmalara 'ilti
haplı romatizmalar' 
adı verildiğinin altını 
çizen Prof. Dr.
Ertenli, "Romatoid

Artrit eklemlerde şiş
lik ve ağrı yapan bir 
hastalıktır. El ve aya 
ğın küçük eklemleri 
başta olmak üzere, 
eller, dizler ve dirsek
ler gibi orta boy 
eklemleri de tutabilen 
bir hastalık çeşididir. 
Genel sıklığı dünyada 
hep yüzde 1 gibi ama 
ülkemizde yapılan 
çalışmalarda her 200 
kişiden birinde bu 
hastalık görülüyor. 
Sabah kalktığında 
‘elde tutukluk olması 
çok önemli bir şey. 
Romatizma! hastalık
lara bağlı sakatlık
ların büyük bir kıs
mını oluşturan hasta 
hktır. Hem sıklığı 
nedeniyle, hem de 
tedavideki sonuçları 
yüz güldürücü olma
ması nedeniyle. Son 
10 yılda Romatoid 
Artritin tedavisinde 
çok büyük değişiklik
ler oldu. Bizim klin
iğin de içinde bulun
duğu bazı kliniklerin 
bunda büyük katkıları 
oldu" dedi.
Hastalığın erken 

tanısının çok büyük 
önemi olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. 
Ertenli, tedaviye ne 
kadar erken başlanır
sa başarı oranının 
o kadar yüksek 
olduğunu kaydetti. 
Ertenli, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Erken tanıyla birçok 
hastalığın sakatlığa 
gitmediği görüldü. 
Son yıllarda geliştir
ilmiş biyolojik ilaçlar
la da bu hastaların 
klasik tedavilere ce 
vap vermeyenlerin bir 
kısmında önemli 
yararlar sağladı. Bu 
kadar ilerlemeye rağ
men her şey çok da 
ideal değil. Herhangi 
bir kliniğin izlediği^ 
Romatoid Artrit popü 
lasyonuna bakıldığı 
zaman hastalarımızın 
üçte ikisi iyi durumda 
olmasına rağmen, 
belki bir yüzde onluk 
kısmı da hala tüm te 
davilere ceVbp verme 
yip kötüye gidebil! 
yor. Gene son yıllar
da şu görüldü ki; 
hastalar eğer sık 

görülürse, ayhk-iki 
aylık aralarla görülür 
se, tedavileri de aktif 
olarak bir romatolog 
tarafından takip edilir 
se uzun dönemde 
bunların tedavilerinin 
sonuçları çok iyi 
oluyor. Yaşam kalite 
leri düzeliyor, sakatlık 
lan azalıyor, Ölüm 
oranları azalıyor, bura 
da erken tanının ve 
romatolog tarafından 
düzenli izlenmenin 
çok önemi var. Hasta 
ya ilaç verip, 6 ayda, 
1 senede görmekle, 
olmuyor. Hastanın 
düzenli görmek, aktif 
olarak izlemek gerek! 
yor. Bunlar yapılırsa 
ve hastanın tam kont 
rolü amaçlanırsa, 
buna yönelik aktif bir 
girişimde bulunulur
sa hastalarda yüz 
güldürücü sonuçlar 
alabiliyoruz. Hastala 
nn bir romatoloğa 
başvurmasını ve 
yakın takipte olması 
m öneriyoruz." 
Romatoid Artrit, 
en sık görülen 
iltihabi eklem 
hastalığıdır.
Eklemlerin iç yüzünü 
döşeyen "Slnovyum" 
adlı dokunun (zarın) 
libnaoı ıı'e oaşıarvu 
kıkırdak, kemik, ten
den (kiriş) ve bağlar
da harabiyet yapa
bilir. Giderek ilerle 
yen hastalık, eklem
lerin yanında 
iç organları da 
etkileyebilir.” dedi.

Kalp aritmisine
karşı yeni ilaç

Kalp aritmisine karşı 
yeni geliştirilen bir 
ilacın klinik deney
lerinde organizma 
üzerinde toksik etk
isinin bulunmadığı 
anlaşıldı.
Fransız Sanofi- 
Aventis firmasınca 
geliştirilen ve klinik 
deney sonuçları New 
England Journal of 
Medicine (NEJM) 
dergisinde yayım
lanan ilaç, kalp 
kasılmalarında 
düzenliliği korumak 
için plasebodan çok 
daha etkili bulundu. 
İlacın klinik 
deneylerinin ilki 
Avrupa'da, İkincisi

ABD, Kanada, 
Avustralya ve 
Arjantin'de 1200 
denek üzerinde bir 
yıl süreyle yapıldı. 
Avrupa'daki klinik 
deneyler sırasında, 
ilacın, tedavi uygu
lanan denekleri 96 
gün süreyle aritmi
den koruduğu 
gözlenirken, ilaç ye 
rine sadece plasebo 
verilen deneklerde 
sadece 41 gün kalp 
aritmisi görülmedi. 
İkinci grup klinik 
deneylerdeyse 
bunun karşılıklı 
olarak 158 gün 
ve 59 gün olduğu 
tespit edildi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 2o 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. 51310 57
Karayollart 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 5İ3 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tanm Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT

IV KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 665 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

________ OTOBÜS_________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Ukitgaz 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 işlet 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
8 Eylül 2007 Cumartesi 

SENA ECZANESİ 513 0102
9 Eylül 2007 Pazar ■ 

BAYER ECZANESİ 513 0143

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2849

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Büyükşehir Belediyesi Huzurevi 
sakinleri piknikte moral depoladı
Bursa’nın yanı sıra 
Türkiye’nin en 
modern tesislerinden 
biri olan Büyükşehir 
Belediyesi
Huzurevi, yaşlılara 
en iyi hizmeti 
sunarken, sosyal 
aktiviteler ile moral
lerini yüksek tutmayı 
da ihmal etmiyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Huzurevi 
sakinleri, bu 
çerçevede 
yazın güneşli son 
günlerini tesis 
bahçesinde 
düzenlenen piknik 
ile değerlendirdiler. 
Yeşil alanlara serilen 
kilimlerin üzerinde 
ikramlardan yiyen 
huzurevi sakinleri, 
dostlarıyla keyifli 
sohbetler ettiler. 
Rahatsızlıklarından 
dolayı tesislerin dışı
na çıkamayan 
yaşlılar, huzurevinin 
doğal atmosferinde 
keyifli saatler geçirdi. 
Demli çay eşliğinde 
sıcacık poğaçalarını 
afiyetle yiyen 
yaşlıların neşeli soh
betlerine renk katan 
şen kahkahaları da 
etkinliğin coşkusunu 
ikiye katladı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Huzurevi

Müdürü Mehmet 
Şişman, yaşlıların 
huzurevinde kesifli 
günler geçirmesi için 
farklı organizasyon
lar düzenlediklerini 
belirterek, “Sağlığı 
yerinde olan sakin
lerimiz, deniz kenarı-a 
na veya kentin farklı 
mekanlarına giderek 
eğleniyorlar.
Rahatsızlıklarından 
dolayı huzurevinin 

dışına çıkamayan 
yaşlılarımızı 
da bu tür '* 
aktiviteler ile 
dostlarıyla bir 
araya getiriyoruz ve 
hoş bir gün 
geçırmeıerı'sagli 
yoruz. 2007 yazının 
bu son güneşli gün
lerini değerlendirmek 
hem onlar hem de 
bizim için moral 
oldu” dedi.

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin 
yaptığı “HidromobiFi 

Bursa’da görücüye çıkıyor
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Mühendislik- 
Mimarlık Fakültesi 
Makine Mühendisliği 
Bölümü öğrencileri, 
güneş enerjisiyle 
çalışan otomobilden 
sonra, şimdi de 
hidrojenle çalışan 
otomobil yaptı. 
UÜ’den yapılan 
yazılı açıklamada, 
öğrencilerin, 
tasarımını kendim 
ierinin yaptığı 
ve kısaca 
"Timsah H1" 
adını verdikleri I 
otomobille, ■ 
TÜBİTAK’ın 
Ankara'da düzen
lediği "Hidromobil" 
yarışlarına katılarak, 
22 takım arasında 
9. oldukları bildirildi. 
Geleceğin tasarım
cısı olan öğrenci

Kredi ve burs başvurularına ek süre tanındı
Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (YURTKUR) 

Ge nel Müdürü 
Haşan Albayrak, 
kredi ve burs 
müracaatlarını 
daha önce belirtilen 
dönemlerde 
yapamayan 

lerin, aynı yarışların 
bir başka etabı 
olan "Başkent 
Kupası"nda da 
ikinciliği elde 
ettikleri ifade edilen 
açıklamada, üç 
tekerlekli tasarimıyla 
büyük ilgi çeken 
"Timsah HT’in, 
ağırlıklı olarak son 
sınıf öğrencilerinden 
oluşan 12 kişilik 
bir ekip tarafından 
hazırlandığı 
kaydedildi. 
Öğrencilerin 10 ay 
boyunca gece 
gündüz çalışarak 
ürettikleri aracin 
yaklaşık 80 bin 
YTL'ye mal olduğu 
bildirilen açıklamaya 
göre, önce yoğun 
bir araştırma 
yaparak aracıri 
dünyadaki 

öğrenciler içini ek 
süre tanındığını 
bildirdi.
Albayrak, ilk defa 
bir yükseköğrenim 
programına kayıt 
yaptıranlar ile ara 
sınıf öğrencilerinden 
değişik nedenlerle 
burs, öğrenim ve 

benzerleri hakkında 
bilgi edinen proje 
ekibi, hidrojenin 
uçucu ve yanıcı 
bir gaz olduğunun 
bilincinde hareket 
ederek, ütetihı 
ve denemeleh 
sırasında güvenlik 
önlemlerine 
titizlikle uydu. 
Tasarımını 
görenlerden çok 
olumlu tepkiler 
aldığı belirtilen 
"Timsah H1'\ 
20 yıl içinde 
yollardaki araçların 
neye benzeyeceğine 
ilişkin önemli ip 
uçları veriyor. 
Timsah araçları, 
8-9 Eylül 2007 
tarihlerinde 
CarrefourSa Bursa 
mağazasında 
sergilenecek.

katkı kredisi müra
caatlarında buluna
mayanların
24 Eylûl-5 Ekim 
2007 tarihleri 
arasında kurumun 
"www.hyk.gov.tr" 
internet adresinden 
başvuruda bulun
abileceklerini belirtti.

RAMAZAN YAKLAŞIYOR-..
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN KfiRRR VERMEYİN

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
İMSAKİYELER EN UYGUN 

FİYATLARLA ...

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Atak Aralığı No: 3ı'B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

http://www.hyk.gov.tr
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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 geçirir,Süreç odaklıdır,Paylaşımcıdır, başarıyı, mutluluğu, 

sevgiyi, hüznü, acıyı paylaşmayı blllr.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..

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 

sizlere 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.aykentilkogretim.k12.tr

Kuruluş:1973

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

10 Eylül 2007 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Uzun yıllardır yapılmayan alt geçit nihayet bitiriliyor

Küçük Şaliyi ile alt geçil sevinci

B6YHRNLRR OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ R.Ş. 
SİZE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

/ Trafik / Kasko / Yol Belgesi 
/Plaka/Nakil/Devir 

/ Muayene / Kayıl Tescil / Temiz Kağıdı 
İbrahim Akıt Cad.

Şirin Plaza No:7 GEMLİK 
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Otomobiliyle zeytinliğe 
girip takla attı

n 

en 

irtti.

V Adalet ve 
Kalkınma Partisi İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
Küçük Sanayi Sitesi 
Yönetimini ziyaret ede 
rek çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Şahin, ödene 
ğin bittiğini ancak hiz 
metin devamının sağlan
ması için devreye girdik 
lerini söyledi. Alt geçit 
istinat duvarı yapımı ve 
asfalt dökülmesinden 
sonra trafiğe açılacak. 
Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yalova istikametine giden Abdullah 
Öztok adlı şahıs Namlı Zeyinleri yakın
larında kavşağa 300 metre kala direk
siyon hakimiyetini kaybedince zeytin 
tarlasına uçtu. Kazada, sürücü hayatını 
kaybederken, eşi ve kayınvalidesi de 
ağır yaralandı. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Mecliste rant kavgası

% Gemlik Belediye Meclisi’nin Cuma günü 
yapılan toplantısına katılmak isterdim.

AKP’li Belediye Başkanı ile AKP'lilerin 
çoğunluğunu oluşturduğu İmar Komisyonu 
ve meclis üyeleri arasında rant tartışması 
yüksek sesle dile getiriliyor.

Getiren kim?
İlçenin Belediye Başkanı Mehmet Turgut.
Suçlanan kim?
AKP’li Belediye Meclis üyeleri!
AKP İlçe Yönetimi ve bazı meclis üyeleri 

ile Belediye Başkanının arasının hiç de hoş 
olmadığını bilmeyen yok. Devamı sayfa 5’de

Kızılay, 
Ramazan 
yardımı 
bekliyor

Gemlik Kızılay Derne 
ği Başkanı Gökhan 
özler, ramazan ayın
da her gün 400 kişi 
ye sıcak yemek 
dağıtılacağını, bir 
günlük yemek 
bedelinin 450 YTL 
olacağını belirterek, 
hayırsever vatan
daşlardan maddi 
yardım beklediklerini 
söyledi. Sayfa 2’de

n/JULDA
| twırtr Anut rr pa»c«>

YETKİLİ BAYİ
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

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

Bursa’da birliğinden izin alan asker, kız 
ardaşını öldürdükten sonra intihar etti

Kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, 5 katlı bir inşaattan atlayarak intihar etti. 8*de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M' .« j Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Ahlak çöktü
Ekonomik alandaki "daralma", toplumsal 

yapıyı bozuyor..
Ahlak değerleri giderek yok oluyor..
Saygıdan sevgiden geçtik..
Darp, şiddet, taciz, tecavüz, gasp olayları 

giderek artıyor..
Büyük kentlerde gece sokağa çıkılmaza 

oldu artık..
Gündüz ise ıssız yerlerde dolaşmak sorun 

yaratıyor.
Bu durum..
Dışa dayalı ekonomik ve sosyal poli

tikaların sonucunda gerçekleşti.
Sağ siyasal otoritenin dışarıdan medet 

uman yaklaşımları ve uygulamaları bugünkü 
Türkiye fotoğrafının ön hazırlıkları oldu..

Isa’ya da Musa’ya da yaranamayan politik 
yapı...

Radikal islamın ılımlısını Türkiye 
Cumhuriyeti'nin yönetim merkezine oturttu.

Dün inanarak söylediklerini bugün yaşa
ma geçirmek için...

"Avını üfleyerek yiyen" fare gibi fincancı 
katırlarını ürkütmeyecek tavırlar sergiliyor.

Eski solcularla liberal sağcıları terkisine 
alan sırası geldiğinde toplumun önüne 
çıkaran yapı...

Bugün..
Cumhurbaşkanlığı makamında 'oturuyor.
Başbakanlık koltuğundan kalkmıyor..
Şimdi de...
Ânayasa'yı değiştirmek için...
Liberallerle eski solcu bilim insanlarından 

yararlanıyor..
Zafer Üskül.^, 
Ergun Özbudun..
Dünün ateşli solcuları..
Bugünün AKP silahşörleri...
Demek ki.;.
"İnsan" bukalemun gibi..
Duruma ve koşullara göre değişkenlik 

gösteriyor..
Gerçi..
Bukalemuna haksızlık ediyoruz..
Onun yaptığı genetik oluşumundan kay

naklanıyor.
insanın ki ise..
Karakter zaafiyetinden..
"İnsan" değişir ini?
Değişir..
Gelişir mi..
Gelişir..
Asıl olan...
Değişim...
Gelişim ve değişim ...
İleriye bakar..
Dereler de hep ileri akar..
Hiç ters akan dere gördünüz mü?
Peki hiç geri giden insan gördünüz mü ?
Ben gördüm..
Ama...
Hangi birisini sayayım..
O kadar çok ki...

KUŞAM BCKLCMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224)5139683 Fax: 5133595

Kızılay, Ramazan yardımı bekliyor
Seyfettin SEKERSÖZ 
Ramazan ayının 
başlamasına az 
bir zaman kala 
çalışmalarını hız
landıran Kızılay 
Gemlik Şubesi 
Orhangazi Caddesi 
üzerinde bulunan 
yerinde dağıtacağı 
sıcak yemek için 
çalışmalara başladı. 
Dernek Başkanı 
Gökhan Özler, 
Ramazan ayında 
muhtaç ailelere 
her gün 400 
kişilik yemek 
dağıtılacağını 
belirtirken, 
hayırsever 
insanlarımızdan 
maddi yardım bek
lediklerini söyledi. 
Bir günlük sıcak 
yemek bedelinin 
450 YTL olacağını 
söyleyen Gökhan 
Özler, yardımda 
bulunmak isteyen 
vatandaşların 
kendisine ait 
0.53^3610322 nolu 
telefonu arayarak 
irtibat kurabilecek
lerini duyurdu. 
Hayırsever vatan-

daşların gönül
lerinden ve 
bütçelerinden 
vermeyi düşündük
leri küçükte olsa 
her türlü maddi 
yardımı alabilecek
lerini ifade eden 
Kızılay Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Gökhan özler, 
"Ramazan ayında 
evlerinde sıcak 
yemek bulabilen 
vatandaşlarımız 
sofralarında 
yemek bulamayan 
insanlarımızı da 
düşünsünler. 
Onlara Ramazan 
ayında sıcak 
yemek yemelerini 
sağlamak için 
hayırsever 
insanlarımızın 
maddi desteklerini 
bekliyoruz" 
dedi.
Gökhan Özler, 
ayrıca Ramazan 
ayı içinde ve 
Bayrama yakın 
günlerde yoksul 
vatandaşlara ve 
çocuklarına kıyafet 
yardımında bulu
nacaklarını söyledi.

Dernek Başkanı Gökhan Özler, 
ramazan ayında her gün 400 kişilik yemek 

dağıtılacağını söyledi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

SATlUK-KİRALIKLÜMDAİRELERyeİŞYlBlEBİ
LtJİ GAYRİMENKUL DMH te DEĞERLEME HİZMETLERİ VERİLİR 

baytaş* Detaylı Bilgi İçin: www.baytaslnsaat.com
SIFIR DAİRELER 

^Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk llkokulü'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 
bafıçeli 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 yakıh, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublex daire seçenekleri

Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okuilan'na yakın, 4+1 dublex 
daire ve işyteti seçenekleri 

v»ww1 iytasinsaat.com
Tel: 513 42 21 Fax:51317 94

İKİNCİ El DAİRELER
SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 

Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi, 
Asasansörlû, Kaloriferli, 3+1,140 m2 
Z 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 
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 IşyeriJSemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 m2
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http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytaslnsaat.com
iytasinsaat.com
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Uzun yıllardır yapılmayan altgeçit nihayet bitiriliyor

Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Enver Şahin, 
Küçük Sanayi Sitesi Yönetimini ziyaret ederek çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Şahin, ödeneğin bittiğini ancak 
hizmetin devamının sağlanması için devreye girdiklerini 
söyledi. Altgeçit istinat duvarı yapımı ve asfalt dökülmesin
den sonra trafiğe açılacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Küçük 
*Sanayi Sitesi 
kavşağında yaşanan 
ölümlü kazaları 
önlemek ve sanayiye 
giriş çıkışları 
rahatlatmak amacıyla 
yapılan alt geçidin 
bitme aşamasına 
gelmesi, yönetim 
kurulu ile esnafın 
yüzünü güldürüyor. 
Alt geçidin yapımında 
ve bitirilmesinde 
destek veren AKP 
ilçe Başkanı Enver 
Şahin, Küçük Sanayi 
Sitesi Yönetim Kuru 
lu Başkanı yiehmet 
Fıstık ve Sanayi 
Sitesi yönetimiyle 
biraraya gelerek 
Gemlik'te yapılan ve 
yapılması düşünülen 
hizmetler hakkında 
bilgi yerdi.
Görüşmede Sanayi 
Sitesi Yönetim Kuru 
lu Başkanı Mehmet 
Fıstık, "Uzun yıllar
dan bu yana müca 
dele ettiğimiz 
alt geçit nihayet 

' bitiriliyor. Emeği 
geçenlere teşekkür 
ediyoruz" dedi. 
Genel seçimler son

Otomobiliyle zeytinliğe girip takla attı 
Yalova istikametine giden Abdullah Öztok adlı-şahıs kavşağa 300 metre 
kala direksiyon hakimiyetini kaybedince zeytin tarlasına uçtu. Kazada, 
sürücü hayatını kaybederken, eşi ve kayınvalidesi de ağır yaralandı.

Yalova yolu üzerinde 
bulunan Namlı 
Zeytinleri yakınların
da meydana gelen 
kazada, otomobili ile 
zeytinliğe girip takla 
atan sürücü hayatını 
kaybetti. Otomobilde 
bulunan sürücünün 
eşi ve kayınvalidesi 
ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 
İstanbul yolu 35. kilo
metrede meydana 
gelen kazada, Abdul 
lah Öztok (58) yöneti
mindeki 34HL02 
plakalı özel otomobil 
Yalova istikametine 
seyrederken kavşağa 
^00 metre kala direk- 
s yon hakimiyetini 
kaybederek yolun

YazıYORUM

rasında kendilerini 
ziyaret eden Küçük 
Sanayi Sitesi 
Yönetim Kurulu’nun 
alt geçidin bitirilmesi 
için yardım talep 
ettiklerini söyleyen 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, iadei 
ziyarette bulunduk
larını belirterek, 
"Alt geçit için ayrılan 
ödeneğin bir kısmı 
Umurbey altında 
yapılmakta olan alt 
geçide aktarıldı. 
Buradaki istinat 
duvarlarına para 
ayrılınca ödenek bitti. 
Alt geçidin yarım 

solundaki zeytin 
tarlasına uçtu. Takla 
atan otomobilin 
sürücüsü Abdullah 
Öztok olay yerinde 
hayatını kaybeder 
ken, eşi Değer Öztok 
(52) ile kayınvalidesi 

kalmaması için 
dev reye girdik ve 
hızlandırarak biti 
rilmesini sağlıyoruz. 
Yola taban dolgusu 
yapılıyor, arkasından 
da asfalt çalışması 
başlatılarak araç 
geçişlerine açılacak" > 
şeklinde konuştu.
Yıllardır sanayi 
önünde bir çok 
ölümlü kazanın 
yaşandığına dikkat 
çeken Küçük Sanayi 
Sitesi Yönetim Kuru 
lu Başkanı Mehmet 
Fıstık, iki yol 
arasındaki geçişin 
Karayolları

Nevin Bahar (79) ağır 
yaralandı. Yaralı 
şahıslar olay yerine 
gelen 112 ambulansı 
ile Uludağ Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı, ölen 

tarafından 
kapatılacağını ve 
yeni yapılan alt 
geçit kullanılarak 
Gemlik ve Bursa 
yönüne giriş ve 
çıkışların daha rahat 
olacağını söyledi. 
Alt geçin önünde 
yapılan çalışmaları 
izleyen Enver Şahin 
ve Belediye Meclis 
üyeleri ile yönetim 
kurulu üyelerine 
Sanayi Sitesi 
Yönetim Kurulu 
tarafından 
esnaf adına 
teşekkür edildi.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvUral1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Yiyelim, içelim!...
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki mil

letvekilleri bir haftadır mücadele içinde.
Yeni seçilip gelenler acemiliklerinden 

dolayı biraz uzak dursalar da, bu işin tadı 
nı bilen eski milletvekillerinden gördükleri 
koşuşturmalardan anlayıp, sonra onlarda 
heyecanla bu işe giriştiler..

İş; Komisyonlara girmek, hele gezme 
imkanı olan komisyonlara..

Bir de Dostluk grupları var..
Fransız Parlamento dostluk grubu veya 

Japonya Dostluk grubu..
Burada devlet kesesinden (aslında 

senin kesenden fakir halkım) Paris’te veya 
Tokyo’da 30-40 kişilik gruplarla gidip gez 
mek, yiyip içip gelmek, daha sonra da 
oradan gelecekleri yine devlet kesesinden 
ağırlamak, hediyeler vermektir..

Eski bir milletvekili vicdanı sonradan 
rahatsız olan biri; o kadar çok para harca 
nıyordu ki içim sızlardı diyor..

Bilhassa turisttik illerimize ziyaretler 
çok yapılır.

Bir Bakanı düşünün sudan bir sebeple 
böyle yerlere sık sık gider. Kendisi, eşi 
varsa çocukları hatta aile yakınları, koru-k 
maları, ilgili -ilgisiz kendi sevdiği memur 
lar, şoförleri, sekreterler, kısaca küçük bir 
ordu devlet kesesinden yer içer, hediyeler 
alıp bundan sonra nereye gidebileceklerini 
hesaplayarak dönerler...

Yine emekl^bir vali; bu ziyaretlerin har
cama evraklarını imzalarken sonradan 
bazen gözlerim dolardı diyor..

“Ayranı yok, içmeye; atla gider .... “ bu 
ata sözü bizim için söylenmiş, tam yerine 
oturmuş bir deyim..

Resepsiyonlar, bir kurum veriyor. Bir 
zaman sonra da başka bir kuruluş resep
siyon verir.. Binlerce kişi ayakta ellerinde 
içki bardakları salınarak geziniyor, veya 
bir küme olmuşlar siyasi dedikodu yapı 
yor, yine binlerce hizmetkar onlara hizmet 
için çalışıyor. (Senin paranla benim gari 
ban halkım)

Evine akşam iki ekmek götürebilmek 
için ter döken insanım, akşam televizyon
larda bu şaşayı, kendi kesesinden yiyip, 
içenleri görüyor .. Ama o kadar yorgun ki 
bu israfın kendi kesesinden olduğunu an 
layamıyor, anlatıyoruz yine anlayamıyor.. *

Bir uyanık çıkıp ta;
“Hop durun bakalım, bu değirmenin 

suyu nereden geliyor” demiyor, diyemi 
yor..

Devran akıp gidiyor..
“Biri yer, bir bakar, kıyamet ondan ko 

par” diye de bir atasözümüzün olduğunu 
da biliyorum..

Sizde biliyor musunuz?
Bazen çok bilmekte iyi olmuyor.
Sen ne dersin benim garip -fakir 

halkım....

sürücünün cesedi 
cumhuriyet 
savcısının inceleme 
sinin ardından 
morga kaldırıldı. 
Kaza ile ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürdürülüyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN 
OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvUral1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kumla’da başıboş 
köpekler tehlike saçıyor
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
llçn girişinde 
bulunan Belediye 
Kantarına büyük 
araçların girmeleri 
zorlaşınca 
işler durma 
noktasına geldi. 
Kantara giriş 
çıkışların yapıldığı 
yerin sahipleri 
olan Alemdar 
varislerinin tapulu 
arsalarının 
etrafını çitle 
çevirmelerinden 
sonra büyük 
araçların kantara 
girmeleri ve 
manevra yapmaları 
zorlaştı.
Bir çok TIR aracı 
kantara girip 
çıkarken, arkada 
bulunan belediyeye 
ait taş parke 
binasına çarpması 
sonucu maddi 
hasar ödemek

Tema ▲ “suyunu boşa feJWAQ HARCAMA”

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

kaldıklarından 
çareyi yakın 
yerlerde bulunan 
başka kantarlara 
gitmekte buluyorlar. 
İşlerin en yoğun 
olduğu dönemde 
bile birkaç 
kamyonun kantara 
geldiğini söyleyen 
kantar çalışanı 
Ufuk Güney, işlerin 
azaldığını söyledi. 
Belediyeye ait 

kantarın kira 
bedelinin aylık 
bin 500 YTL olduğu 
belirtilirken, son 
zamanlarda bu 
kirayı karşılamak 
için yeterli aracın 
girmediği 
belirtilirken, 
soruna 
Belediyenin 
biran önce 
çözüm bulması 
isteniyor.

Berkay KARABULUT 
Küçük Kumla'da 
başı boş bırakılmış 
sokak köpekleri 
tehlike saçıyor. 
Neredeyse her 
mahallede görülen 
köpekler, yoldan ge 
çen insanlara ve ara
balara saldırıyorlar. 
Geçtiğimiz günler de 
Kumla 10. Durakta 
çöp atmak isteyen 
bir tatilciye saldıran 
köpekler, talihsiz 
adamı bacağından 
ısırırken vatandaşlar 
belediyenin önlem 
almasını istediler. 
Kumla'mn neredeyse 
her köşesinde görü 
len sokak köpekleri 
için önlem alınma
ması ise yazlıkçıların 
tepkisine neden 
oluyor.
Konu hakkında 
görüşlerini aldığımız 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, "Özellik
le hafta sonlarında 
artan nüfusa paralel 
olarak ara mahalle 
lerde ki düzensiz 
parklardan dolayı 
belediyemiz biriken 
çöpleri almakta zor
lanıyor. Sokak köpek 
leri de bu çöplerden

yiyeceklerini temin 
ediyorlar. Bu esnada 
da çöp atmak isteyen 
insanlara saldırıyor
lar. Bizler geçtiğimiz 
yıllarda alınan şika 
yetler üzerine çözüm 
yolları aradık ve bele 
diye olarak Kumla 
köyü içerisinde ki 
mezbahanın yanına 
başı boş dolaşan 
sokak köpekleri için 
barınak yaptık. Fakat 
Gemlik'te ve çevre 
de faaliyet gösteren 
hayvan severler der 
nekleri gerekli sağlık 
koşullarını sağlama 
dığımızı iddia ederek 
sokak köpeklerinin 
burada barındırıl- 
masına karşı çıktılar. 
Barınağa kısırlaştır
ma için ameliyathane 
kurulmasını istediler. 
İstedikleri Avrupa 
Standartlarında ki 

barınaklar, yaklaşık 
50.000 ile 100.000 
bin euro arasında 
değişen bir sistem. 
Bu yıl itibariyle aza
lan gelirlerimizden 
dolayı bütçede buna 
pay ayıramayacağı 
mızı belirttik.
Dernek yetkilileri 
bize dünya 
bankasından kredi 
çekme konusunda 
aracı olabileceklerini 
söylediler ancak 
herhangi bir somut 
sonuç alınamadı.
Mevcut barınak kış 
şartlarını geçirmek 
için yeterliydi.
Köpeklerin mevcut 
barınağa gönderil 
meşini biz belediye 
olarak istiyoruz. 
Gerekli anlayış 
gösterilirse bunu 
sağlayacağız. ” 
şeklinde konuştu.

K AŞEDC 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



10 Eylül 2007 Pazartesi Gemlik Karf ez Sayfa 5

Mecliste rant kavgası
Her zaman olduğu gibi Eylül 

ayında toplanan Belediye 
Meclisi’nde bu kez de imarla 
ilgili konuların görüşülmesi 
sırasında tartışma yaşanıyor.

İmar Komisyonu’na gönde
rilen Çevre Yolu üzerindeki 
hurdalık depoları çevresinde 
yapılacak Kapalı Pazar yeri ve 
açık otopark alanına Belediye 
Başkanı olumsuz bakıyor.

Başkan Kapalı Pazar Yeri 
yerine semt pazarları kurul
masını istiyor.

11 Eylül İlköğretim Okulu 
yakınında muhtarlara yapıla
cak binanın onarımını, İmar 
Komisyonu uygun bulmuyor.

Komisyon Başkanı Vedat 
Büyükgölcügezli, bu yerin 
uygun olmadığını, başka yer 
aranması için ek süre istiyor.

Başkan ise buna kızıyor. 
Mevcut yerin uygun olduğunu 
savunuyor.

Yapılan oylamada komisyon 
üyelerinin oyu 11, başkanın

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadrl_guler@hotmall.com

oyu ise 10 da kalınca öneri red 
ediliyor.

Bunun üzerine Başkan 
Turgut yaptığı konuşmada 
Vatandaşa yapılacak hizmetin 
meclis tarafından engellendiği
ni öne sürerek, AKP’lilerin 
aldığı grup kararını eleştiriyor.

İşte eleştiriler: “Vatandaşa 
•yapılacak hizmetlerin engellen
mesi hiç kimseye birşey 
kazandırmaz.

Grup kararı ile başkanı 
yönetmek meclisin aldığı en 
büyük hatadır. Siyasi tarihte 
bunun benzerlerini yapanlar 
karşılığını ödemişlerdir"

İşler böylesine geriliyor. 
Başkan aba altından sopa gös

teriyor.
Tüm bu tartışmalar AKP’liler 

arasında geçiyor.
Sonra devam ediyor..
Bir süre önce meclise gelen 

ancak görüşülmeyen Çarşı 
Deresi civarındaki bir arsanın 
ticari alana sokulmasına da 
Başkan Turgut büyük tepki 
gösteriyor.
“Halka getirilecek hizmete 
‘Hayır’, binlerine rant sağla 
nacak karara ise ‘evet’ de 
necek.

Böyle bir şey yok. Rant 
sağlamaya EVET demiyorum. 
Başkalarının talimatıyla karar 
veriyorsunuz."

Bunlar Belediye Başkanının 

sözleri, muhalefetin değil.
Ağır ve itham edici sözler 

bunlar.
Meclisin AKP’li İmar Korniş 

yonu üyelerinin binlerine rant 
sağladığını iddia ediyor Bele 
diye Başkanı..

Bu ağır suçlamadır.
AKP’li İmar Komisyonu bu 

na cevap vermelidir.
Yoksa zan altında kalırlar.
Yerel seçimlere az bir za 

man kala Belediye Başkanı hiz 
met atağına geçti.

Asfalt çalışmaları, inşaatlar, 
istimlaklar..

Bunlar başkanın çalışma 
stratejilerinden..

Ama, Başkan ile AKP’li 
yönetimin yıldızları barışmıyor.

Başkanı AKP’li çoğunluk 
meclis üyesi ‘sen istediğini 
değil, meclisin çoğunluğun 
istediğini yapmak zorundasın’ 
diyorlar.

AKP’de seçim öncesi kavga 
büyüyor. Seyrediyoruz.

Gemlik’in kurtuluşu 
| yarın kutlanacak

I Seyfettin ŞEKERSÖZ
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik’in düşman 
işgalinden kurtuluşu
nun 85. yıldönümü 
yarın düzenlenecek 
törenle kutlanacak. 
Sabah saat 08.30 da 
yapılacak top 
atışlarıyla başlayacak 
olan tören etkinlik
lerinde Atatürk 
Anıtına çelenklerin 
sunumu ile saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okun
masıyla sürecek. 
Kaymakam, Garnizon 
Komutanı ve 
Belediye Başkanı'nın 
Belediye Sergi 
Salonu’nda tebrikleri 
kabulünün ardından

SATILIK 1991 Model RENO FLASH 
Uzaktan Kumanda, Merkezi Kilit, Alarm, Sis Farı 

CD DVD Çalar, Çelik Jant GSM: (0 538) 588 37 14

Kurtuluş Kokteyl'i 
verilecek.
İskele Meydam’nda 
saat 10.00 da başla 
yacak olan törende 
Kaymakam ile 
Garnizon Komutanı 
ve Belediye Başkanı 
törene katılan 
birliklerin, kuru
luşların ve halkın 
Kurtuluş Günü'nü 
kutlayacaklar.
Saygı duruşu ve İstik 
lal Marşı’nın ardın
dan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut günün 
anlamını belirten bir 
konuşma yapacak. 
Şiirlerin okunmasın
dan sonra Askeri 
Birlikler ile törene 

katılan kuruluşlarla 
resmi geçit 
töreni yapılacak. 
Protokol tarafından 
Gemlik’in kurtuluşun
da şehit düşen 
Yüzbaşı Cemal Beyin 
Lise Caddesi’ndeki 
Emetullah Hatun 
Camii bahçesinde 
bulunan mezarı 
ziyaret edilecek. 
Saat 16.00 da ise 
Çarşı Camiinde 
Atatürk ve Şehitleri 
mizin ruhuna mevlit 
okutulacak.
Akşam ise İskele 
Meydam’nda Şehir 
Bandosu konseri, 
Folklor gösterisi ve 
havai fişek gösterisi 
yapılacak.

Bu yıl İlköğretim 
okulu birinci 
sınıfına başlayacak 
öğrenciler ile Ana 
okulu öğrencileri 
bugün ders başı 
yaptı. 
İlköğretim ve 
ortaöğretim kurumu 
öğrencileri için 2007- 
2008 eğitim ve öğre
tim yılı ise 17 Eylül 
2007 Pazartesi günü 
başlayacak.
Ülke genelinde 
yaklaşık 1 milyon 
600 bin öğrenci 
okula uyum 
kapsamında bir 
hafta erken ders 
başı yaparken, 
ilk kez tanışırken 
ailelerini de kıyafet 
telaşı sardı.
Veliler okul kıyafeti 
satan mağazalara 
akın ettiler.
Bütçelerine

uygun kıyafetleri 
çocuklarına
alan veliler onları 
okula göndermenin 
mutluluğunu da 
yaşıyorlar.
Pantolon fiyatının 
17.5 ile 20 YTL 

arasında değiştiği 
öğrenci kıyafetleri 
ise önlük 20-30, 
çanta 15-100, 
etek 17-22, gömlek 
7-15 ve Hırka ile 
süeter ise 27.5-32.5 
YTL’den satılıyor.

mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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Oymen; “AKP anayasa 
değişikliğiyle rejimi mi

değiştiriyor?”

Muhaliflerden CHP Genel
Başkanlığı önünde eylem

AKP'nin, 1982 Anaya 
sasının bugüne 
kadar değiştirilmiş 
maddeleri de dahil, 
tüm maddelerini 
değiştirmek için 
başlattığı çalışma, 
ana muhalefet partisi 
CHP'de, “AKP, rejim 
değişikliğine mi 
gidiyor?” şeklinde 
değerlendirildi. 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
Öymen, AKP'nin 
anayasa değişikliği 
çalışmalarıyla ilgili 
olarak yaptığı açıkla
mada, “Anayasanın 
değiştirilmesinde katı 
bir tutumda değiliz, 
hangi maddelerden 
rahatsızlık varsa otu
rup konuşuruz. Ama 
anayasanın tümüyle 
kaldırılıp yepyeni bir 
anayasa değişikliğine 
gidilmesinin anlamı, 
rejim değişikliğidir. 
Rejim değişikliğine 
gidildiği kuşkusu 
taşıyoruz. Atatürk 
Cumhuriyetini bitirip, 
İkinci Cumhuriyeti mi 
kurmaya mı karar 
verdik?” dedi.
Öymen, 1958'de Fran 
sa'da 4. Cumhuriyet 
ten 5. Cumhuriyete 
geçerken, 1947'den 
sonra Almanya'da 
“federal bir demok 
rasi” için, anayasala 
rını tümüyle değişti 
rerek, her iki ülkenin 
de rejim değişikliğine

TBMM’de diksiyon tartışması
TBMM Başkanlık 
Divanında katip üye 
olarak görev yapan 
AKP Adana Millet 
vekili Fatoş Gürkan, 
"Spiker olsa da hata 
yapabilir. Gereki 
yorsa, kurs alınabilir. 
Ancak bana göre 
gerek yok" dedi.
Katip üyelerin, Genel 
Kurulda evrak okur 
ken zaman zaman 
ortaya çıkan "diksi 
yon hataları", 23. 
Dönem Parlamen 
tosunda da tartışma 
konusu oldu. TBMM 
Başkanı Köksal Top 
tan'ın, evrak okuma 
görevinin katip üye

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

gittiklerini hatırlattı. 
Oymen, anayasanın 
tümüyle değiştirilme 
sinin doğal olduğu 
gibi bir hava yaratıl 
dığını belirterek, 
geçen yasama döne
minde Anayasanın 
90. maddesinin 
değiştirilmesiyle, 
uluslar arası hüküm
lerin milli hükümlere 
üstün gelmesinin ka 
bul edildiğine dikkat 
çekti. Öymen, buna 
göre, uluslar arası 
hükümlerin Türki 
ye'de kanun hükmün 
de olduğunu belirtti. 
“LOZAN YERİNE 
OSMANLI DÜZENİ” 
Öymen, AKP'nin 
hedefinin, Anaya 
sanın değiştirilemez 
maddelerini ve laik
liği “sulandırmak” 
olduğunu ifade etti. 
Öymen, “Kuşku lan 

lerden alınarak, pro
fesyonel kişilere ve 
rilmesi isteğiyle ilgili 
çalışma yapan 
Meclis bürokratları, 
bu kişilerin, Genel 
Kurulda evrak okuya 
bilmeleri için İçtüzük 
değişikliğine ihtiyaç 
olduğuna dikkati 
çektiler. İçtüzük 
"engeli" dolayısıyla, 
kısa sürede gerekir 
se üniversitelerden 
kurs alınabileceği 
belirtildi.
TBMM Başkanlık 
Divanında görev ya 
pan katip üyelerden 
bazıları, konuyla 
ilgili soruları yanıt- 

mız, AKP'nin rejim 
değişikliğine gidece 
ği yönünde. Bu ülke 
yi dinselleştirme, 
adım adım din devle
tine dönüştürme 
zemini hazırlamaya 
çalışıyorlar. 
Yabancıların 
baskısıyla, Lozan'da 
azınlıklarla ilgili 
kurulmuş dengeleri '• 
değiştirip, Os manii 
düzenine geç meyi 
hedefliyorlar” dedi. 
Öymen, AKP'de 
Lo zan'la bağdaş
mayan bazı 
yaklaşımları 
gördüklerini belirte 
rek, Lozan'a aykırı 
olarak azınlıklara 
bazı hakların 
verilmesinin, Türki 
ye'nin “eğitim 
birliği” anlayışını 
tehlikeye 
sokacağını belirtti.

ladı. MHP Giresun 
Milletvekili Murat 
Özkan, konuyu daha 
önce TBMM Başkanı 
Köksal Toptan ile 
görüştüklerini, Top 
tan'ın konuyla ilgili 
inceleme yaptırdığını 
söyledi. Konunun, 
incelemeden sonra 
Başkanlık Divanı 
toplantısında ele alı
nacağını bildiren 
Özkan, "Stenograf 
lar, Genel Kurulda 
not tutuyor. Başka 
birine de evrak oku- 
tulabilir. Diksiyonu 
güzel birinin okuma 
yapmasından onur 
duyarız” dedi.

Şişli Belediye 
Başkanı Mustafa 
Sarıgül'ün öncülü 
ğünde gerçekleşen 
"Parolamız 999 
Hedefimiz İktidar" 
mitingi CHP'nin kuru
luş yıldönümünde 
Parti Genel Merkezi 
önünde yapıldı. 
Sabahın erken saat
lerinden itibaren ge 
niş güvenlik önlemi
nin alındığı CHP Ge 
nel Merkezi'nin önün 
de toplanan muha 
lifler sık sık "Baykal 
istifa", "Sarıgül bura
da Baykal nerede" 
sloganları attı.
Parti genel merke 
zinin tam önüne yer
leştirilen kampanya 
otobüsünden sürekli 
anonslar yapılarak 
CHP yönetimi istifaya 
davet edildi. Genel 
Merkez'de yönetici 
nin bulunmadığı saat 
lerde gerçekleştirilen 
gösteri sırasında, 
parti görevlilerinin 

ı genel merkez binası 
parti bayraklarıyla 
süslediği sırada, 
alanı dolduranların 
protestolarını 
artırdığı görüldü. 
Polis kaynaklarına 
göre alana yaklaşık 
800 otobüsün giriş 
yaptı. Parti genel 
merkezinin önüne 
Türkiye'nin çeşitli 
illerinden gelen 
partililer, genel 
merkezin önünde 
boş bulanan yaklaşık 
40 bin kişilik alanın 
büyük bölümünü 
doldurduğu görüldü. 
Dev pankartların 
yanı sıra Atatürk ve 
Sarıgül'ün posterle 
riyle donatılan genel 
merkezin önündeki 
meydanı dolduranlar 
partililere üzerinde

TBMM’de güvenlik önlemleri artırılıyor
Meclis Başkanlık 
Divam'nda Meclis'teki 
güvenlik sisteminin 
güçlendirilmesi 
amacıyla kameralı 
sistem kurulması 
kararlaş tırıldı 
TBMM bahçesi, 
milletvekillerinin 
odalarının bulunduğu 
ve ziyaretçi yoğun
luğunun fazla olduğu 
halkla ilişkiler bina 
larına 'mobesa' sis
temiyle kameralı takip 
sistemi kurulacak. 
Sistem, Meclis 
güvenlik amirliği, Mec 
lis başkanı ve genel 
sekreterin odasından

"Artık gitme vaktin 
geldi Baykal" yazılı 
şemsiye, tişört, bay 
rak ve şapkalar 
dağıtıldı.
SARIGÜL: 
DAYANAMAZLAR 
Mustafa Sarıgül, 
"Başarısız olduğu 
halde, başarılı diye 
orada oturanlar bo 
şaltın o koltukları, 
son kullanma tari
hiniz geçti, Mustafa 
Kemaller, Mustafa 
Sarıgüller geliyor" 
anonsuyla kürsüye 
çıktı. Konuşmasına 
"emanetinize sahip 
çıkıp" diye başlayan 
Sarıgül, CHP yöne
timine yönelik 
eleştirilerini yineledi. 
"CHP'nin kuruluş 
yıldönümü böyle mi 
kutlanmalıydı" diye 
alanı dolduranlara 
coşkulu kalabalığa 
seslenen Sarıgül 
konuşmasına şöyle 
devam etti: 
"Seçimlerde başa 
rısız olan CHP nere 
de. Cumhurbaşkan 
lığı, TBMM Başkan 
lığı, Başbakanlık, 

izlenebileceği gibi 
kayda da alınacak. 
Bu konuda önümüz 
deki dönemlerde bir 
ihale yapılmasının 
gündemde olduğu 
öğrenildi. Ayrıca aynı 
kameralı sistemlerin 
parti gruplarına da 
kurulması gündemde. 
Bu gerçekleşirse 
parti gruplarından 
doğrudan canlı yayın 
yapılması imkanı ola
bilecek. Eski TBMM 
Başkanı Bülent Arınç 
döneminde Meclis'in 
ziyaretçi girişinin 
yapıldığı Dikmen, 
Güvenlik ve Çankaya 

komisyon seçimlerin 
de yok. Türkiye'nin 
gündeminde yok. 
Biz bunu içimize 
sindiremiyoruz. 
Hepinize tüm Türkiye 
önünde söz veriyo
rum, böyle gelmiş 
böyle gitmeyecek. 
Kırgın ve kızgınız. 
Bu kırgınlık ve 
kızgınlık gelecek 
güzel günlerin haber
cisidir. Bu hareket bîr 
Mustafa Sarıgül 
hareketi değil, bir 
birey hareketi değil, 
taban ve demokrasi 
haraketi, CHP 
hareketidir. Bunun 
karşısında Bay kal 
ve CHP yönetimi 
dayanamaz 
duramaz. Halkın ve , 
hakkın gücü 
karşısında CHP 
yönetimi ve Baykal 
dayanamaz, gidecek
ler, ama gidiş vaktini 
geçiriyorlar. Artık 
sabrımız yok. Ama 
sakin ve sabırlıyız. 
Bu hareket bunları 
götürecek, bundan 
hiç şüpheniz 
olmasın." 

kapılarına güvenlik j 
kamerası kurulmuştu. 
Kameradaki görün
tüler anında Meclis 
Başkam'mn odasın- | 
dan izlenebiliyordu. ■ 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ve 
eski TBMM Başkanı j 
Bülent Arınç'ın Mec 
lis'te başkanlığını üst 
lendiği Karadeniz Eko 
nomik İşbirliği Parla ı 
menterler Asamblesi 
nin alışma ofislerinin 
yer aldığı Dolmabah 
çe Sarayı'na da bir 
süre önce özel 
güvenlik sistemi 
kurulmuştu
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CHP'nin 84. kuruluş yıldönümü nedeniyle binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret etti

BaykaPdan gövde gösterisi
CHP'nin 84. Kuruluş 
Yıldönümü Genel 
Başkan Deniz Bay 
kal'ın gövde gösteri
sine dönüştü. 
Anıtkabir'deki tören 
de büyük bir izdiham 
yaşanırken, Baykal 
zor anlar yaşadı, bazı 
milletvekilleri de 
kalabalığın arasında 
ezilme tehlikesi 
geçirdi.
CHP'nin 84. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle 
Türkiye'nin çeşitli 
illerinden binlerce 
partili sabah saat
lerinden itibaren 
Ankara'ya geldiler. 
Tandoğan Meydam'n 
da toplanan partililer 
buradan Anıtkabir'e 
doğru yürüyüşe 
geçtiler.
Anıtkabir girişinde 
"Antalya Denizsiz, 
Türkiye Baykalsız, 
Manisa Yetençsiz 
Olmaz" ve "İnadına 
Sol İnadına Baykal" 
pankartları açıldı. 
Partililer Anıtkabir'e 
girişte ellerindeki 
CHP bayraklarını ve 
tüm pankartları kapı
da bırakırken sadece

Türk bayrakları içeri 
alındı. Partililerin 
ardından Deniz Bay 
kal ve parti yönetici
leri ise 11.10'da 
Anıtkabir'e geldiler. 
Baykal ve parti yöneti 
çileri ile CHP Milletve 
killeri Aslanlı Yol'da 
yürüdüler. Baykal ve 
partililer, mozoleye 
üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi yazan 
çelenk bıraktı ve 
saygı duruşunda, 
bulunuldu. 
ZOR ANLAR YAŞADI 
Anıtkabir'deki tören 
sırasında büyük izdi

ham yaşandı. Bay 
kal'ın Anıtkabir'e 
girmesiyle birlikte 
partililer büyük bir 
alkış eşliğinde sık sık 
"Türkiye laiktir laik 
kalacak", "inadına 
CHP İnadına Sol" slo
ganlarını attılar. 
Partililerin Baykal'la 
birlikte mozelenin 
bulunduğu bölüme 
girmek istemeleri 
üzerine meydana 
gelen kargaşada 
Baykal ve korumaları - 
zor anlar yaşadı. 
Atatürk'ün mozole
sine çelenk koyma 

sırasında da büyük 
bir izdiham yaşanır 
ken aralarında CHP 
İstanbul Milletvekili 
Nur Serter'ın bulun
duğu bazı milletvekil
lerinin ve parti yöne 
ticilörinin ezilme tehli 
keşi geçirdiler.
-"ULUSAL 
BİRLİĞİMİZ 
TEHDİT ALTINDA"- 
Baykal Anıtkabir 
Özel Defteri'ne 
Cumhuriyetin dış 
saldırılara karşı 
koymada başarılı 
olduğunu belirterek 
şimdi de içerden 
saldırılarla 
karşı karşı ya 
olduğunu söyledi. 
Baykal deftere, 
"İçeriği boşaltılmış, 
biçimsel bir kalıba 
dönüştürülmüş, bir 
demokrasi anlayışı 
Cumhuriyetimizi ve 
ulusal birliğimizi 
tehdit ediyor" diye 
yazdı. CHP'lilerin 
millet söz konusu 
olduğunda Hiçbir 
zaman "gaflet, 
delalet ve hıyanet 
içinde olmadığını" 
belirtti.

Gümrüklerde oy 
verme işlemi 
yarın başlıyor

Cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçil 
meşini de içeren 
Anayasa değişikliği 
paketi için yapılacak 
halk oylaması 
dolayısıyla gümrük 
kapılarında oy verme 
işlemi 11 Eylül 
2007 Salı günü 
başlayacak.
11 Eylül'de başlaya
cak oy verme işlemi 
için gümrük kapıları
na oy pusulaları, 
sandık tutanakları ve 
parmak boyaları 
gönderildi.
Yüksek Seçim Kuru 

lu, Anayasa değişik
liği paketine ilişkin 
21 Ekim günü yapıla
cak referandum için 
seçmen listelerini 
güncelledi. Buna 
göre, referandumda 
42 milyon 629 bin 
733 seçmen oy 
kullanabilecek.
Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik 
numarası tespit 
edilemeyen seçmen
ler, genel seçimde 
olduğu gibi halk 
oylamasında da 
nüfus cüzdanı 
ile oy kullanabilecek

ık- 
ni
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Trafik canavarı
Bursa’da 2 can

Bursa’da birliğinden izin alan asker, kız 
ardasını öldürdükten sonra intihar etti

daha aldı
Bursa'da iki ayrı 
ilçede meydana 
gelen trafik 
kazasında 2 kişi 

hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre 
ilk kaza, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Yavuzselim 
Mahallesi Okul 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi.
16 U 9572 plakalı 
motosikletiyle 
cadde üzerinde 
gitmekte olan 
Erdinç Köken'e (39), 
Ömer Y'nin (44) 
kullandığı
34 CJH 34 plakalı 
kamyonet çarptı. 
Olay yerine gelen 
*112 ambulansı ile 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Köken 

gemlik Körfef internette ww.gemlikkorfezgazelesi.com

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

yapılan tüm 
müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı. 
Diğer kaza ise 
Karacabey ilçesi 
Bandırma yolu 
üzerinde meydana 
geldi. Bursa 
istikametine 
gitmekte olan Zafer 
Aykutlu'nun (38) 
kullandığı 
,16 SB 624 plakalı 
kamyonet ile 
Süreyya Ömer 
E.'nin (43) kullandığı 
17 EZ 791 plakalı 
çekici çarpıştı.
Kaza sonrası kamyo
net sürücüsü Zafer 
Aykutlu olay yerinde 
hayatını kaybeder 
ken, polis her iki ka 
zayla ilgili soruştur
mayı sürdürüyor.

Samsun'da üniversite 
öğrencisi kız arka 
daşını bıçaklayarak 
öldüren asker, olay 
sonrası 5 katlı bir 
inşaattan atlayarak 
intihar etti.
Olay, önceki gün saat 
16.00 sıralarında 
Atakum beldesinde 
meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 
Devnizevleri Mahalle 
si Onur Sokak Onur 
Apartmanı'nda intihar 
vakası olduğu ihbarı 
nı alan emniyet güç
leri, olay yerine gittik
lerinde apartmanın 2. 
katının merdivenlerin 
de Ondokuz Mayış 
Üniversitesi (OMÜ) 
Fransızca Bölümü 
son sınıf öğrencisi 
Özge Zeybek'in (21) 
cesediyle karşılaştı. 
Genç kızın boyun, 
karın, sırt ve el gibi 
noktalarından bıçak 
darbesi aldığını tespit 
eden polis, gerekli 
delilleri topladı.
Arkadaşlarının 
öldürüldüğünü öğre
nen öğrenciler fenalık 
geçirirken, bir öğren-

5

ci hastaneye kaldırıl 
dı. Görgü tanıklarının 
ifadesi doğrultusun
da zanlının yakalan
ması için çalışma 
başlatan polis, saat 
17.30 sıralarında 
olay yerine yaklaşık 
500 metre uzaklıktaki 
213 Sokak'ta bulunan 
5 katlı inşaat halinde
ki bir apartmanda 
intihar girişimi 
olduğu haberini aldı. 
Binanın en üst katın
da inşaat vincinin 
yanında aşağı 
atlayacağı tehdidin 
de bulunan Bursa’da 
ki birliğinden izin 
alarak Samsun'a 
geldiği öğrenilen 
Alper Kubilay'ı 
(31), polis yaklaşık 
45 dakika ikna 

etmeye çalıştı. Elinde 
ekmek bıçağı bulu
nan Alper Kubilay 
ikna edil meye 
çalışılırken, itfaiye 
ekipleri olay yerine 
geldi. Ekiplerin 
branda açmak için 
inşaatın önüne gittiği 
sırada Klıbilay, elin
deki ekmek bıçağını 
yere atarak onlarca 
vatandaşın gözleri 
önünde kendini 
boşluğa bıraktı.
Olay yerine çağrılan 
ambulansının gelme 
mesi nedeniyle Kubi 
İay, yaklaşık 25 daki
ka yerde can çekişti. 
Vatandaşlar duruma 
tepki gösterdi. Bekle 
nen ambulansın 
gelmesinin ardından 
OMÜ Tıp Fakültesi'ne 

kaldırılan Kubilay, 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı. Her iki olayla 
ilgili görgü tanıklan, 
Cinayeti işleyen 
kişinin intihar 
eden şahıs olduğu 
yönünde bilgi verdi. 
Emniyet güçleri, 
görgü tanıklarının 
ifadesi doğrultusun
da olayın cinayetle 
bağlantısı olup 
olmadığı konusunda 
inceleme başlattı. 
Cinayete kurban 
giden Özge 
Zeybek'in, Alper 
Kubilay'ın kız 
arkadaşı olduğu, 
şahsın yaklaşık 
1 ay önce asker 
kaçağı olduğu için 
ihbar edildiği, 
bunun üzerine 
güvenlik güçleri 
tarafından 
yakalandığı 
yönünde mahalle 
sakinleri bilgi 
verdi. Olay yerine 
gelen il Emniyet 
Müdürü Mustafa 
İlhan, her iki olayla 
ilgili geniş kapsamlı 
soruşturma 
başlatıldığını, 
cinayet ve intihar 
olayı arasındaki 
bağlantının 
araştırıldığını 
kaydetti.

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

ACİLSATILIKveKİRAlIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ
Bursa’da yine şüpheli ölüm

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 
Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 ni2 Kiralık boş arsa

Kayhan Mahallesinde 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
i i

Bursa’da komşuları 
tarafından evinde 
cesedi bulunan şah
sın ölümü üzerine 
soruşturma 
başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, 
önceki gün saat 
13.00 sıralarında

Yıldırım Mahallesi 
Beyazıt Caddesi 
üzerinde meydana 
gelen olayda, 53 
yaşındaki Eroğah 
Güçlü, komşuları 
tarafından evinde ölü 
olarak bulundu. 
Savcı, evde yaptığı

incelemede 
Güçlü'nün ölümünü 
şüpheli bularak 
cesedin otopsi • 
için Adli Tıp 
Kurumu'na kaldırıl
masına karar verdi. 
Olayla alakalı soruş-' 
turma sürdürülüyor.

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

t
I

Çay yaparken canından oldu

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

Macicfe ÖZALP

?

Bursa'nın Burgaz 
ilçesinde elektrikli 
su ısıtıcısı ile çay 
yapmak isteyen 
inşaat işçisi elektrik 
akıma kapılarak 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre 
olay önceki gün saat

19.00 sıralarında 
Burgaz ilçesinde bir 
inşaatta meydana 
geldi, inşaat işçisi 
olan Ahmet Dağ (53) 
çay demlemek için 
su ısıtıcısı çalıştırdı. 
Isıtıcıda bulunan 
elektrik kaçağı

nedeniyle akıma 
kapılan Dağ, 
olay yerinde hayatını 
kaybetti. Polis 
ekipleri müteahhit | 
A.H.D'nin ifadesine 
başvururken olayla 
alakalı soruşturma j 
sürüyor.

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21
I TEMA a “SUYUHU BOŞA HARCAMA”

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

ww.gemlikkorfezgazelesi.com
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İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

ELEMAN ARANIYOR

KİRALIK DAİRESATILIK DAİRE

ELEMAN ARANIYOR
€l€MRN ARANIYOR

SATILIK VİLLA

TESİSİMİZDEÛaîEISİZKESİMHİZMrâZV^

Kişi başına gelir 6 
bin doları aşacak

Dolar kuru böyle 
düşük seyretmeye 
devam ederse, kişi 
başına yurtiçi milli 
gelir rakamı 2007 
yılında 6 bin doları 
aşacak.
Yıllık programda 
410,7 milyar dolar 
olacağı öngörülen 
2007 gayri safi yur
tiçi hasıla (GSYH) 
rakamı, 2006 yılı 
rakamlarının tahmin
lerin 9,6 milyar dolar 
üzerinde çıkması 
nedeniyle program 
hedefini geçecek. 
Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
henüz tamamlama 
dığı Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Siste 
minde nüfusun 
programdaki gibi 
73 milyon 875 
bin yerine 70 milyon 
dolaylarında 
kalması, düşük 
kurun devamı,

büyüme hızının 
da ilk çeyrekteki 
(Ocak-Mart) gibi 
yüzde 6,8'i 
bulması halinde 
kişi başına milli 
gelir rakamı 2007 
yılında 7 bin 
dolara dayanacak. 
2007 Programında, 
Türkiye'nin 2006 yılı 
nüfusu 72 milyon 
974 bin, GSYH'si 
562,9 milyar YTL 
(390,4 milyar dolar), 
kişi başına GSYH'si 
5349 dolar, yıllık 
ortalama dolar 
kuru 1,442 YTL, 
2007 yılı için de 
nüfusu 73 milyon 
875 bin, GSYH'si 
632,4 milyar YTL 
(410,7 milyar dolar), 
kişi başına 
GSYH'si 5560 
dolar, yıllık ortalama 
dolar kuru ise 
1,5398 olacağı 
tahmin edilmişti.

Orhangazi Döktaş Fabrikası ’nda 
İç Taşeron (Miiteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır. 
NET 500.00 YTL Mm» + 
SSK + Servis + Yemek
GSM: 0.533 768 06 45

TEL 0.224 573 42 63 Dahili: (1351

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

‘Gemlik Körfez’ internette 
U www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

yazlık daire SATILIKTIR. 
KKumla - Namtaş 2 Daire 21 

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Cep: 0.533 356 44 39

TEMİZLİK İŞLERİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
BmELEMALARAMYOR^ 
UMURBEY ÇOK AMAÇLI SALON

Müracat Tel: 525 00 17

Cumhuriyet Mahallesinde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

■HlhMUK
Kendi Özel besimiz Karbanlıklarunıa 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’nın Arıtma Tesislerinde
yağmur suyu sıkıntısı

Bursa’nın Doğu 
Bölgesindeki sanayi 
atıklarını arıtan 
Yeşil Çevre Arıtma 
Tesisinde BUSKİ 
tarafından yapılması 
gereken yağmur 
suyu kolektör 
hattının hayata 
geçirilememesi, 
tesisin işleme kapa
sitesini arttırıyor. 
Gürsu, Kestel ve 
Barakfakih Sanayi 
Bölgesindeki fir
maların atık sularını 
arıtan Yeşil Çevre 
Arıtma Tesisinde, 
yağmur suyu sıkıntısı 
devam ediyor.
Yeşil Çevre Arıtma 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim 
Burkay, 2006 yılında 
BUSKİ tarafından 
ihale edilen, 
yağmur suyu 
kolektör hattının

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimizin

Gemlik Şubesine 
Bayan yönetici alınacaktır. 
Seyahat engeli olmayan 

tercih sebebidir.
Maaş dolgundur.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
Gürle İş Merkezi 
Kat: 3 No : 125 

Tel s 513 02 01 GEMLİK

daha kurulmamasının 
tesisin kapasitesini 
arttırdığını belirtti.
Yağmurlu havaların 
ileri ki günlerde 
kendini göstereceğini

kaydeden Burkay, 
tesis olarak görev
lerinin Gürsu, 
Kestel ve 
Barakfakih’teki 
firmaların atıklarını 

Büyükşehir Belediyesi 
bugün Ramazan Özel 
programını tanıtacak

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal 
belediyecilik anlayışı kapsamında hayata 
geçirdiği, ramazan ayına özel Temaşa-i 
Ramazan, aşevi, erzak ve kırtasiye yardım
larıyla ilgili programın tanıtımı bugün saat 
11.30’da Tarihi Belediye Binası’nda düzen
lenecek toplantıda yapılacak. Programın 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin 
tarafından açıklanacağı bildirildi.

arıtmak olduğunu 
dile getirdi. 2004 
yılından bugüne 
kadar BUSKİ’ye 
sözlü ve yazılı olarak 
yağmur suyu kolek
tör çalışmalarını 
hızlandırmaları 
konusunda başvuru
lar yaptıklarını ifade 
eden Burkay, "Biz 
sadece bize üye olan . 
300'ün üzerindeki fir
manın atık suyunu 
arıtmakla görevliyiz. 
Önümüz kış mevsimi. 
Atık sularımızın 
içerisine yağmur 
sulan da karışacak. 
Yağmur suları 
bizim kapasitemizi 
çok fazla arttıracak. 
Yağmur suyu ile 
atık suları ayırmasını 
sağlayacak yağmur 
suyu kolektör 
projesinin 
hızlandırılması 
gerekir" dedi.

Şahin, en başarılı 
Büyükşehir 1 

Başkanı seçildi

Şehir ve Başkan 
Dergisi tarafından, 
her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen 
“Türkiye Kent 
Ödülleri” anketi 
sonuçlarına göre 3 
bin 226 belediye 
başkanı arasından 
38 tanesi ödüle layık 
görüldü. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin de, 2 bin 37 
gazetecinin oy kul
landığı ankette en... 
çok oy alan ikinci 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı oldu.
Yılın en başarılı 
belediye bâşkânlari- 
na’ ödülleri İzmir’de 
Tepe Kule Kongre , 
ve Sergi Merkezi’nde 
düzenlenen törenle 
verildi. En başarılı 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı ödülünü 
Başkan Hikmet Şa 
hin adına alan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si Meclis Grup Söz 
cüsü Oktay Erdem, 
Türkiye’nin parlayan 
yıldızı Bursa’nın 

yeni hizmetlerle göz
leri kamaştırmaya 
devam edeceğini 
söyledi. Başarıyı 
ödüllendiren gazete
cilere de teşekkür 
eden Erdem, “Tüm 
belediye başkan- 
larının il, ilçe ve 
beldelerinde hizmet 
adına üzerlerine 
düşeni yaptığına 
eminim. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Hikmet 
Şahin’in önder- 
liğinde biz de 
kentimize 3,5 yıl gibi 
kısa bir dönemli 
önemli kazanımlar 
sağladık, ulaşım 
çilesi çeken Bursa 
bugün kavşakları» 
köprüleri, yeni toplu 
taşım araçlarıyla 
marka kent olma 
yolunda hızlı 
adımlarla ilerliyor.
Yaptıklarımızın 
artık sadece 
Bursa’da değil, 
il sınırında da 
takdir görmesi bizi 
çok mutlu ediyor” 
dedi.

DUYURU ELEMAN ARAMYOR DUYURU
GEMLİK 

TİCARET BORSASI'NA 
AİT GÜRLE İS MERKEZİ

KAT: 3 
I06-107VE 113N0LU 
BÜROLAR KİRALIKTIR
TEL: 513 46 00

513 43 73

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

RTÜK’ün Bursa bölgesindeki frekans, 
düzenleme çalışmaları kapsamında 
daha önce 98.00 frekansında olan ' 
radyomuz, 9 Eylül 2007 gününden ! 

itibaren yeni frekansımız 98.1 olarak | 
yayınlarımıza devam edecektir, j I

Değerli halkımız ve ] I 
esnafımıza duyurulur. j I

KÖRF6Z FM 98.1 j|

‘Gemlik Körfez’ internette! f
www.gemlikkorfezgazetesi.comw

http://www.gemlikkorfezgazetesi.comw
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Kuiîîla’dalOYTL’yeavakkabıizdihamyarattı
Berkay KARABULUT 
İlçemizin yazlık 
beldesi Küçük 
Kumla, havaların 
serinlemesi, ramazan 
ayının yaklaşması ve 
okulların açılmasına 
az bir süre kala 
hareketli günlerini 
geride bıraktı. 
Hafta sonunda belde 
esnafı ellerinde 
kalan parçaları 
satabilmek için 
ilginç kampanyalara 
imza attılar.
Küçük Kumla'da 
uzun yıllardır hizmet 
veren Okan Shop, 
yaz sonu boyunca 
tüketemediği 
ayakkabılarında 
büyük indirime gitti. 
Yaz sezonunun 
başında kışlık 
çizmeleri 60 diğer 
ayakkabı çeşitlerini 
50,40,30 YTL arasın
da satan işletme, 
tüm ayakkabıları 
10 YTL’ye 
indirince, bir anda 
ucuzluktan *. 
yararlanmak isteyen 
bay ve bayan 
müşterilerle 
akınına uğradı.

Yapılan indirim 
anonsunun 
ardından dükkanda 
fırsatlardan 
yararlanmak için 
büyük bir jzdiham 
yaşanırken, işyeri 
birkaç dakika 
içinde adım 
atılamaz hale geldi.

Bazı müşterilerin 
ikişer, üçer 
çift ayakkabı aldığı 
gözlenirken, 
indirimli 
ayakkabıların 
büyük bölümü 
kısa süre 
içerisinde tükendi. 
Dükkan sahipleri . 

böyle bir indirime 
gelecek yaz 
sezonunda da 
devam edeceklerini 
belirterek, Kumla'ya 
modaya uygun 
ayakkabılar 
getirerek ucuzluk 
yapacaklarını 
söylediler.

Üniversiteye kayıtlar 
bugün sona eriyor

Üniversitelerde, 
3 Eylül'de başlayan 
kayıtlar bugün 
sona erecek.
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sistemi 
(ÖSYS) sonuçlarına 
göre, 2007-2008 
akademik yılında, 
bir programa kayıt 
hakkı kazanan 
adayların kayıt 
işlemleri için 
gerekli belgeleri 
tamamlayarak bugün 
mesai bitimine kadar 
ilgili üniversitelere 
başvurmaları 
gerekiyor.
Bu sürede kayıt için 
başvurmayan veya 
kayıt işlemlerini 

.tamamlamayan 
adaylar haklarını 
kaybedecek.

Üniversitelere 
kayıtlar ile ÖSYM'nin 
yaptığı merkezi 
yerleştirme sonu
cunda boş kalan 
kontenjanlara ek 
yerleştirme yapıla
cak. ÖSYM, ek 
yerleştirme 
takvimini daha 
sonra açıklayacak. 
Öte yandan, bir 
yüksek öğretim 
programına girmeye 
hak kazanan 
hazırlık ve 1. sınıf 
öğrencileri ile ara 
sınıf öğrencilerinden 
yurtlara asıl 
listeden girmeye 
hak kazanan öğren
cilerin kayıtları da 
sürüyor. Yurtlara 
kayıtlar 14 Eylüle 
kadar yapılabilecek

sa
a I
>plu TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 

DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 

ÖZEL TASARIMLAR...
DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ,

iâ

)izi

GÜNDE DAVETİYE BASILIR
<ans 
nda 
lan 
len 
arak 
ir.

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

itte' 
.coml

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Avrupa Bayanlar Masa Tenisi Turnuvası Sona Erdi

Büyükşehir Belediyespor
takımı üçüncü oldu

Bursaspor Başkam f 
fc
WKarasu’ya ağır suçlama

Uluslararası Masa 
Tenisi Federasyonu 
tarafından Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi ev sahipliğinde 
düzenlenen ETTU 
Cup Avrupa 
Bayanlar Kulüpler 
Arası Masa Tenisi 
Turnuvasında, 
Hollanda takımı 
Bonema Westa 
birincilik sevincini 
yaşarken, 
turnuvada 
Bursa'yı temsil 
eden Büyükşehir 
Belediyespor Takımı 
da üçüncü oldu 
Büyükşehir 
Belediyespor

t

Ispanya'da yapılan 
35. Erkekler Avrupa 
Basketbol Şampiyo 
nası'nda ikinci tur F 
Grubu'nda bugün 
saat 17.30'da İtalya 
ile karşılaşacak 
Türkiye, rakibini 
resmi maçlarda 
tam 50 yıldır 
yenemiyor.
İtalya'yı 
Bulgaristan'da 
yapılan Avrupa 
Şampiyonası'nda 
29 Haziran 1957'de 
57-50 yenen milliler, 
rakibi karşısında 
resmi maçlardaki 
ilk ve tek galibiyetini 
aldı. Milliler, bu 
tarihten sonra İtalya 
ile yaptığı 22 resmi 
maçı da yitirdi.
35. Erkekler Avrupa 
Basketbol 
Şampiyonası'nda 
İtalya ile oynayacak 
Türkiye, rakibiyle 51. 
kez karşı karşıya 
gelecek. Milliler, rak
ibi ile yaptığı 50 
maçın Sadece 7’sini 
kazanırken, 43 
maplubiyet aldı.

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS sim ASI

Filmin Adı 
ROBİNSON AİLESİ 

MR. BEAN

Salonu'nda 
gerçekleştirilen 
ve sporcuların 
birincilik için ter dök
tüğü müsabakalar, 
heyecanlı görün
tülere sahne oldu. 
Hollanda takımı 
Bonema Westa, 
Bosna Hersek 
takımı STK 
Perucica-Foca 
karşısında 
3 - 0'lık galibiyet 
elde ederek 
yarışmada 
birinciliği göğüsledi. 
Turnuvada 
Bursa'yı temsil 
eden Büyükşehir 
Belediyespor

55«is

Türkiye, baş antrenör 
Bogdan Tanjeviç 
döneminde rakibiyle 
yaptığı 8 maçta 
6 yenilgi, 
2 galibiyet aldı. 
Tanjeviç döneminde 
İstanbul'da 3 Eylül 
2005'te Efes Pilsen 
World Cup 4'ün 
finalinde İtalya'yı 81- 
56 yenerek şampiyon 
olan Türkiye, rakibini 
tam 40 yıl sonra 
mağlup etmeyi 
başarmıştı.
A Milliler, İtalya 
karşısında en farklı

(Rezervasyon Tel : 513 33 21) 
Seanslar
12.00* 14.00- 16.15
14.15* 16.30*20.30

Masa Tenisi 
Bayan Takımı 
oyuncuları 
ile zorlu bir müca 
deleye giren 
Portekiz ekibi 
Grupo Desportivo 
do Estreito, 
3-1'lik skorla 
ikinciliğe hak 
kazandı. 
Büyükşehir 
Belediyespor'un 
üçüncü olduğu 
Avrupa 
Turnuvası'nda, 
Bosna Hersek 
takımı STK 
Perucica-Foca da 
dördüncü 
oldu

P?> 

yenilgisini 
1993 yılında aldı. 
Fransa'da 12.
Akdeniz Oyunlan'nda 
15 Haziran 1993'de 
Türkiye, İtalya'ya 35 
sayı farkla 95-60 
mağlup oldu.
Milliler, İtalya 
karşısında en farklı 
skorlü galibiyetini 
3 Eylül 2005'de 
Efes Pilsen
World Cup 4'ün 
finalinde 
rakibini 25 sayı 
farkla yenerek 
(81-56) elde etti.

Bursaspor Başkanı 
Ali Karasu'nun, Kani 
Kudu ve Zekeriya 
Önaldı ile birlikte 
istifasını istediği 
yönetici Miraç 
Şimşek ağır 
konuştu.
Başkanın, takıma

Engellilerin Masa Tenisi heyecanı
Bedensel Engelliler 
Federasyonu 
tarafından Yıldırım 
Belediyesinin ev 
sahipliğinde düzenle
nen Engelliler 
Masa Tenisi Türkiye 
Şampiyonası, 
Yavuz Selim Spor 
Kompleksi'nde 
başladı.
3 gün sürecek orga
nizasyona Bursa, 
İstanbul, Ankara, 
Eskişehir, Sakarya, 
Şanlıurfa; Mersin, 
Adana, Mardin, İğdır, 
İskenderun ve 
Kırkİareli'nden, 
11 ile 58 yaşları 
arasında toplam 85 
sporcu katıldı. 
Bedensel Engelliler 
Federasyonu 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Engin Avcı, 
sporcuların yaşa 
göre değil, engel 
derecesine göre 
gruplandırılarak 
şampiyonada 
mücadele ettiğini 
belirtti. Türkiye'de

A Milli Takım yurda döndü
2008 Avrupa Futbol 
Şampiyonası Eleme 
leri C Grubu'ndaki 
mücadelesinde Malta 
ile berabere kalan 
Türk Milli Takımı 
yurda döndü.
Gruptaki 7. maçında 
deplasmanda 
karşılaştığı Malta ile 
2-2 berabere kalan 
Milli Takım 
futbolcuları ve 
teknik heyet 
dün Atatürk 
Havalimam'na indi. 
Haluk Ulusoy ve 
futbolcuların 
üzgün olduğu 
gözlemlenirken, 
Arda ve Sabri'nin 
sekerek yürümesi 

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.cqnj]

getirmek istediği 
futbolcu yeğenini 
engelledikleri 
için hedef olduklarım 
belirten Şimşek, 
Karasu'nun 
bir futbolcuya 
gerçek değerinin 
4 katı fiyata

ı»

M 
Mİ 
W

p 
İH
S® 
tn

engellilerin masa 
tenisi sporunu 
yapabildiği konusun
da yeni yeni bilgi

* sahibi olduğunu 
belirten Engin Avcı, 
"İlk şampiyonada 
müsabakalara 45 
sporcu kâtıldı.
Şu an ise Türkiye'de 
172 lisanslı engelli 
masa tenisi oyun
cusu bulunuyor. 
Bursa'daki şam 
piyonaya 85 sporcu 
iştirak etti. Turnava, 
Pazar günü yapıla
cak şampiyonluk 
maçlarıyla sona 

Milli takım oyuncuları, 
kendilerini bekleyen I 
otobüse binerek, 
havalimanından 
ayrıldı.

dikkat çekti.
Bu arada futbolcular 
kendilerine yöneltilen 
soruları yanıtsız 
bıraktı.

dükkan sattığını ve 
parasını kulüp 
kasasından 
"transfer ücreti" 
deyip aldığını, 
muhalif oldukları 
için de istenmedik
lerini öne 
sürdü.

%

W 
K! p»

erecek. Yıldırım 
Belediyesinin 
konukseverliğinde, 
çok güzel bir ortam
da müsabakaları 
gerçekleştiriyoruz" 
dedi.
Şampiyonada 
tekerlekli sandal 
yelerine, ellerinde 
koltuk değneklerine 
rağmen inanılmaz 
bir mücadele 
sergileyen engelli 
sporcular, sayı 
yapabilmek için 
bütün gayretlerini j 
ortaya koyuyorlar.

tat 
te 
İB 
I» 
EŞ 
E 
IH 
Şİİ

h

I
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Depresyondan uzak durun uyarısı
Dünya Sağlık 
örgütünün (DSÖ) 
60 ülkede yaptığı 
araştırma, geçen 
yıl boyunca 245 bin 
404 kişiden ortalama 
yüzde 3,2'sinin 
depresyon, yüzde 
3,3'ünün astım, 
4,5'inin göğüs anjini, 
yüzde 4,1'inin eklem 
iltihabı ve yüzde 
2'sinin şeker 
hastalığına yaka
landığını gösterdi. 
Bu DSÖ verilerine 

1

dayanarak yapılan 
ve Ingiliz The Lancet 
tıp dergisinde yayım
lanan araştırmada, 
depresyon, astım, 
göğüs anjini, eklem 
iltihabı ve şeker

le, 
am-

İZ

le 
rine 
ız

Uçuk çıkınca kaşımayın
Ağrıya neden ola
bilen uçuk, vücut 
dengesini de 
derinden 
sarsabiliyor.
Kimi hassas 
bünyelerde ciddi 
enfeksiyonlara yol 
açabilen uçuğun 
bulaşıcı olduğuna 
dikkat çeken 
uzmanlar, şu 
uyanlarda 
bulunuyor: 
* Eğer uçuğu olan 
bir kişinin havlu, bar
dak, çatal ve kaşık 
gibi eşyalarını kul
lanırsanız uçuk

hastalığı yaşam 
kalitesini 100 
üzerinden ne kadar 
etkilediğine bakıldı. 
Araştırma, depreş 
yona yakalanan 
kişilerin yaşam 

lerine, göze ve 
vücudun diğer 
kısımlarına da geçer.

size de bulaşabiliyor. 
* Uçuğa dokunulursa 
yüzün diğer bölüm-

kalitesinin 72,Te, 
diğer 4 hastalığa 
yakalananlarınkinin 
ise 80 civarına indiği
ni ortaya koydu. 
Bu hastalıkların 
hiçbirine yakalan

mamış kişilerin 
yaşam kalitesi 
yaklaşık 91 çıktı. 
İlk kez dünya çapında 
bu 5 kronik hastalığı 
karşılaştırılarak 
yapılan araştırma, 
depresyonun insanın 
sağlıklı yaşam 
süreceği yıllarda 
yüzde ,12'lik bir 
azalmaya neden 
olduğunu da 
gösterdi. Bu nedenle 
araştırmacılar 
doktorlara, tedavisi 
oldukça kolay 
olan depresyonun 
teşhisi ve 
tedavisinde daha 
dikkatli davranmaları 
çağrısında 
bulundu.

Bu nedenle uçuğa 
dokunmayın, doku 
nursanız ellerinizi 
çok iyi yıkayın.
* Uçukluyken 
kesinlikle gözlere 
dokunmaktan 
kaçının. 
Makyajınızı 
temizlerken 
dikkat edin.
* Özellikle bebekleri, 
çocukları ve diğer 
insanları öpmeyin, 
yakın temastan 
kaçının.
* Uçuk ve uçuk 
yarasının kabuğu 
ile oynamayın.

Gülün, uzun ve 
sağlıklı yaşayın

Sağlıklı hayat 
konusunda çeşitli 
araştırmalar 
yapılırken, hiçbir 
masrafı olmayan 
içten gelen sıcak 
gülümsemeler mutlu 
ve sağlıklı yaşamın 
habercisi.
Gülmenin insan 
sağlığı üzerindeki 
sayısız faydalarına 
işaret eden uzman
lar, gülerek daha 
uzun ve mutlu bir 
hayat sürdürülebile
ceğine dikkat çekiy
or. İçten gelerek, 
kahkahalarla gülmek 
kalpten bağışıklık 
sistemine kadar 
bütün sağlık 
üzerinde büyük 
ölçüde etkili.
Gülme konusunda 
birçok araştırma 
yapılırken, çeşitli 
kitaplar da yazılarak 
gülmenin faydaları 
anlatılmaya 
çalışılıyor.

Gülme öfke ve 
kin duygusu 
bağışıklık sistemini 
zayıflatıyor, neşeli, 
bol kahkaha atan 
kişilerin ise bağışık
lık sistemi daha 
kuvvetli oluyor. 
Güldüğümüzde 
yüzümüzde 15 kas 
birlikte çalışıyor. 
Güldüğümüz zaman 
tümör ve virüslerle 
savaşan hücrelerim
izin sayısı da artıyor. 
Özellikle ruhsal 
bazı hastalıkların 
tedavisinde gülme 
terapisi kullanılıyor. 
Hastalar üzerinde 
olumlu etkileri 
olduğu gözleniyor. 
Gülme cinsel 
yaşamın daha iyi 
olmasını sağlıyor, 
soğuk algınlığı, 
şeker hastalığına 
karşı koruyor, 
tansiyonun 
dengede kalmasını 
sağlıyor.

ni 
ar.

İli

ıncul^ 
deyen 
ek,
ın

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

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

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

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE
TEK Arıza 
TEK İşletme 

Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet.
BUSKİ
İtfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
51314 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
51318 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

613 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226)811 13 23

İDO İmam Aslan ■ 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 1079
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 51417 00

AKCAN PETROL 
MAR-PET 
TUNCAY OTO GAZ

10 Eylül 2007 Pazartesi 
OZAN ECZANESİ 

İstiklal Cd. No: 121/3 
Tel: 512 18 54 GEMLİK

Gemlik Körfez

Yazı İşi. Md. 

Su Arıza
513 45 21 -111

Yalnız 185

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2850

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Bursa’da Gülben Ergen ve 
Anadolu Ateşi rüzgarı esti

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
(BTSO) 3. Bursa 
Alışveriş Şenliği, 
Gülben Ergen kon
seri ve Anadolu Ateşi 
dans grubunun 
muhteşem gösterisi 
ile sona erdi. Ünlü 
şarkıcı Gülben Er 
gen, artık polemikle 
re girmediğini söyle 
yerek "Hiç bir pole 
mikte yokum" dedi. 
Bursa Atatürk Stadyu 
mu'nda düzenlenen 
konsere yaklaşık 7 
bin kişi katıldı. 
Sahneye 'Lay la Lay 
Lalay' isimli parça 
sıyla çıkan Gülben 
Ergen, stadı doldu
ran seyircilere Bur 
sa'ya büyük bir 
özlemle geldiğini 
söyledi. Konser önce 
sinde basın mensup 
larının sorularını 
yanıtlayan Ergen, 
bundan sonra hiçbir 
polemikte olmadığı 
belirtti. Polemiklerde 
kendisi ile söylenen 
hiçbir lafa hiçbir şey 
de karşılamak verme 
yeceğini kaydeden 
Ergen, "Hiçbirşey 
söylemeyeceğim. Ba 
şan ile ilgili, kariyer 
ile ilgili olağanüstü 
çabalarım yok.
Benim oturtulmuş bir 
düzenim var, mutlu
luğu ön plana almı 
şım. Dolayısı ile artı

bir şekilde çaba sarf 
ettirecek bir şey yok, 
panik halinde değil
im, işimle ilgili, ailem 
le ilgili. Benim evim 
de ve hayatımda her 
şey yolunda" dedi. 
Gazetelerde ünlü 
isimlerin türban 
tartışmalarının ve tür
banlı fotoğraflarının 
yer alması ile ilgili bir 
soruya ise Ergen, 
"Bu resimleri doğru 
bulmam. Türban 
benim yüreğimdedir. 
İnsanın inancı Allah 
ile kendi arasındadır. 
Nasıl düşündüğünüz 
önemlidir" şeklinde 
cevap verdi. 
Çocuğunun disiplin 
içinde büyümesini 
istediğini kaydeden 
Ergen, "Bebeğimin 
bana yaşattığı mutlu
luğun üzerine hiç bir 
şey geçemez. O ka 

dar güzel bir şey ya 
şıyorum ki hiç birşey 
onun üstünde değil. 
Burdan hemen yanı
na gideceğim. Haya 
tın bütün önceliği 
insanın evladı oluyor. 
Daha önce işim gelir
di, şimdi programlar 
yer değiştirdi. 
Canımdan bir parça, 
hiç bir sevgi onun 
üzerinde değil. Çok 
güzel bir gülüşü var. 
Bir gülmesi, yeniden 

v doğmuş gibi beni .
çok mutlu ediyor" 
diye konuştu. Gülben 
Ergen'in ardından 
sahneyi kocası 
Mustafa Erdoğan'ın 
grubu 'Anadolu 
Ateşi' aldı* 
Dansçılar yaptığı 
gösterilerle, stadı 
dolduran seyirciler 
tarafından ayakta 
alkışlandı.

Konuşan çizgiler 
ödüllerine yarın kavuşuyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Türkiye'de ilk kez 
düzenlenen Ulusla 
rarası Karikatür 
Bienali kapsamında 
gerçekleştirilen 'Mavi 
Altın; Su' konulu kari 
katür yarışmasının 
ödül töreni, 11 
Eylül'de Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
yapılacak. 
Avrupa'nın ünlü 
karikatür sanatçıla 
rım bir araya getiren 
bienalde, "Susuzluk 
’Son'dur" sloganıyla 
düzenlenen yarış
maya dünyanın 48 
ülkesinden bini aş 
kın eser katıldı. Yaşa 
mim karikatüre ada

Sonbahar kendini hissettiriyor
Sonbahar kendini . 
yurdun kuzey vp 
iç kesimlerinde 
hissettirmeye 
başladı.
Yeni haftada, 
Marmara ve Karade 
niz'de yağmur 
görülecek.
İç bölgelerde 
sıcaklık düşecek. 
Güneyde ise yaz 
havası sürüyor. 
Balkanlar üzerinden

yan sanatçıların küre 
sel ısınma nedeniyle 
artan 'su'yun önem
ine vurgu yaptığı 
eserler arasından 
seçilen başarılı 
karikatürlerin sahip
leri, ödüllerini 

gelen serin ve 
yağışlı hava . 
yurdun kuzey 
kesimlerinde aralık- ’ 
larla yağışlara
neden oluyor.
Hava sıcaklığı da 
özellikle Marmara, 
Karadeniz ve iç 
Anadolu'da hissedilir 
derecede azaldı.
Kuzey ve iç bölge 
lerde azalan hava 
sıcaklığının,

Bursa'nın düşman 
işgalinden kurtuluşu
nun 85. yıldönümü 
olan 11 Eylül Sah 
günü Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
yapılacak törende 
alacaklar.

bugün ve yarın 
güney bölgelerde 
2 ile 4 derece 
artması bekleniyor. 
Hava sıcaklığı, 
hafta boyunca 
kuzey kesimlerde 
mevsim normalleri 
civarında ve yer 
yer altında, güney 
ve iç bölgelerde ise 
mevsim normalleri 
civarında 
seyredecek.

RAMAZAN YAKLAŞIYOR—.
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN KflRfiR VERMEYİN

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
İMSAKİYELER EN UYGUN 

FİYATLARLA ...

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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



Belediye Meclisi’nde satın alınarak üzerine Anfi Tiyatro yapılması kararı alınmıştı.

Kalafat arazisi satışa çıkarıldı
Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplan

tısında ilçeye Anfi Tiyatro yapılması için 
satın alınması yönünde karar alınan 47 
hissedarlı Kalafat Yeri arazisi, Gemlik Sulh 
Hukuk Mahkemesi tarafından İzale-i Şuyu 
yoluyla satışa çıkarıldı. Arazi ve üzerindeki 
müşteminata 540 bin YTL değer kondu. İlk 
satış 16 Ekim 2007 Sah günü yapılacak. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kurtuluş
Bugün 11 Eylül 2007

* Bundan 85 yıl önce Gemlik, Yunan asker
lerinin işgalinden kurtarılmıştı.

Birinci Dünya Savaşı'nın yenilmiş Osmanh 
İmparatorluğu, Sevr Antlaşmasıyla Ingiliz, 
Fransız ve italyanlar tarafından işgal edildi.

Yunan askerlerinin 16 Mayıs 1919 günü 
İzmir'e asker çıkarmasından sonra, Yunan 
işgali Fransız, Ingiliz ve İtalyanların desteğiyle 
Anadolu'ya yayıldı.

Ingiliz askerleri 24 Haziran 1920 tarihinde 
asker çıkarma girişiminde bulunduğunda şun- 

I lar yaşandı: Devamı sayfa 5’de

7 can alan 
seri katillere 
ceza yağdı

Türkiye'yi sarsan 7 
seri cinayetin zanlı 
lan Mehmet Karaha 
san ve Yiğit Bekçe, 
Bursa'dakl cinayet
ten dolayı ömür 
boyu ağırlaştırılmış 
hapis, gasp 
olayından dolayı İse 
13'er yıl hapis ceza
sına çarptırıldılar. 
Haberi sayfa 2’de

YETKİLİ BAYİ
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

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

Polis, hırsız sandı karısını vurdu
Yalova’da bir polis memuru, su içmek için mutfağa giden karısını öldürdü. 8’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik... Narlı.. .Selimiye...

Dünyada eşine ender rastlanır üç doğa , 
harikası..

Körfezin ucu Gemlik.. Kendisini dağlara 
yaslamış.. İklimiyle, deniziyle, coğrafik yapi 
siy la, her şeye inat ben buradayım diyor....ve 
Orhan Veli'nin deyimini biraz, değiştirerek 
ekliyor ' •. •: A•;

"Beni görünce sakın şaşırma"
Sonra Kumla...
inşan akıninâ ve anlaşılamaz yönetim, bi • 

çimlerine maruz kalmasına rağmen direni 
yor.. ' . •' - \ ■

Karacaali.... İlgi çekmek jçih'çabalıyor.. /
Ve Narlı... . '
Yörenin en az ihsan katliamına maruz . 

kalmış tatil beldesi..
Sakin..
Çevresiyle İnsanın duygularını tetikleyen : 

bir doğal yapıya sahip.
Çay bahçeleri.. Köftecileri.. Balıkçıları..
Bir de ilgisizlikden yoksuhlaşmaya yüz 

tutmuş marinası..
Tabii.... Oto park yerine dönüşmüş yaya

kaldırımlarını da unutmamak gerek. •
Narlı'yı geçer geçmez: sağa dönünce...
Dağlara tırmanan bir yola giriyorsunuz..
Mavi-Yeşil Yol..
Sağda deniz...
Solda dağlar..
Yukarıda gök.. ;
Yol bu kadar güzel anlatılamaz,.

I Yaklaşık 10 km sonra sağa dönüp...
5-6 km daha gittiğinizde Selimiye Koyu'ne 

| varıyorsunuz..
Doğa Selimiye'den hiçbir güzelliği esirge

memiş..
Selimiye'de ilk durak..
Mahir Abi'nin (Gencer) "köy evi".
Köy'ün karakterine uygun olarak yapılan 

taş ev kocaman bir bahçe içinde...
Meyva ağaçları... sebzeler ve illada 

böğürtlen..
Böğürtlenin her çeşidi.. Aşılısı doğalı... 

Kara ve diri duruşuyla insanın nefsini 
harekete geçiriyor.

10 dk da.. Kan değişimini gerçekleştirip 
yeniledikten sonra..

Yola çıkıyorsunuz..
5 dk sonra dar ve uzun bir mini kanyonun 

içine kurulmuş Ali Mete'nin yerindesiniz..
Derenin üzerine kurulmuş köprünün 

üzefınde..
Doğal olan ne varsa.. Sizi bekliyor..
işlerseniz; Köy ekmeği, tereyağ, kestane 

bâh‘ keçi peyniri, köy yumurtasından oluşan 
köy /»hvaltısı yapın..

Arterseniz etin tüm çeşitlerini... Sucuğu 
da Ali kendisi yapıyor ve diyor ki sucuk 
yapan adam da Allah korkusu olacak.. Her 
neyse?.. Fazla da derine dalmayalım.. . 
Sadece kulaklara kar suyu kaçırıp devam 
edelim.

Kârnınız tok da olsa...
Dayşnma olanağınız yok..
Ha b.u arada..
Delmece Yaylası'na giderken sadece çay 

içip yolunuza da devam edebilirsiniz..
Ali çay parası almıyor..
Sonra da gidenler gitmeyenlere anlatsın.. 
Ben öyle yapıyorum.

KflŞEDC (İ€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_UYGUN FİYATLARLA 
MjSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Gemlik KHrf ez Sayfa 2

7 can alan seri katillere ceza »ağılı
Türkiye'yi sarsan 
7 seri cinayetin 

zanlıları Mehmet 
Karabasan ve 
Yiğit Bekçe, 
Bursa'daki 
cinayetten dolayı 
örhür boyu ağır
laştırılmış hapis, 
gasp olayından 
dolayi ise 
13'er yıl hapis 
cezasına çarp- 

- tırıldılar.;
' Geçen yıl Ramazan, 

ayında Bürşa'dan 
başlayıp İzmit, 
Sakarya, Mersin, 
Adana ve 
Ankara'da' 
7 kişiyi öldüren 
Mehmet Karabasan 
ye Yiğit Bekçe,, 
bugün Bursa 
1; Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde

■ Öldürülen Hüseyin '■ hapis cezasiHüseyin Çâlişkân'ı 
öldürojıJVlehmet 

.^^vKârâhasah. ve.
.şöh defa yafğilâhdı.■». Bekçe'ye, ömür .
Ovaakça

Çajışkan'fn avukat"/ . • verildi; .
Mahkeme, sanıklarınlarının hazır ■: 

bulunduğu

beldesinde bir 
. kestane satış

mağazasında 
tezgahtarlık 
yapan uriiviersite

, "öğrehcişi. V.

boyu hapis talebiyle duruşmada,
yargılandıkları sanıklara Cinayet
davada son sözleri . suçundan 
soruldu. ağırlaştırılmış

çok sayıda.■' 
cinayeti olduğu \

. için herhangi bir 
rindirim yapmadı; . f■, 

Seri katiller,
ömür boyu, gasp İzmit'te yargılandık- 

bir şey söylemeye- suçundan da . lan davadan da ■
• çeklerini bildirdi.< 13'er.yıl âğir . ceza alrriışth: ?

Zanlılar, herhangi

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

V^Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu'na yakın, 3+1 normal 
ve 4+1 çatı dublex daire seçenekleri

Manâstır Zümrüt Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Otoparklı, 
Anayola sıfır, Otobüs durağı yanında, 
3+1 normal, 4+1 çatıdublexve müstakil 
bahçeli dublex dâire seçenekleri

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

Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2+1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4+1 dublek daire seçenekleri 
S Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'ha yakın, 4+1 dublex 
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 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, 
Beniz manzaralı, Anayola sıfır, Otoparklı, 
Site içinde, 3+1,110 m2
Z KİRALIK Daire1 Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapaiı 
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, Oy un parklı, 4+1,200 mİ 
Z KİRALIK IşyerLGemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparklı, 110 rn2
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http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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। Belediye Meclisi'nde satın alınarak üzerine Anfi Tiyatro yapılması kararı alınmıştı.

Kalafat arazisi
YazıYORUM

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

Diş Hekimi
Özcan VURAL

satışa çıkarıldı
S Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında ilçeye Anfi 
Tiyatro yapılması için satın alınması yönünde karar alman 
47 hissedarlı Kalafat Yeri arazisi, Gemlik Sulh Hukuk 
Mahkemesi tarafından İzale-i Şuyu yoluyla satışa çıkarıldı. 
Arazi ve üzerindeki müşteminata 540 bin YTL değer kondu. 
İlk satış 16 Ekim 2007 günü yapılacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde Anfi 
Tiyatro yapılması 
için satın alınması 
yönünde karar 
alınan Orhaniye 
Mahallesi sınırları 
içinde bulunan 
Kalafat arazisi 
miras sahiplerinin 
anlaşmazlıkları 
nedeniyle Mahkeme 
tarafından izale-i 
şuyu ile satışa 
çıkarıldı.
Gemlik Sulh 
Hukuk 
Mahkemesi’nin 
kesinleşmiş kararı 
ile satışına karar 

ı verilen 6626 
metrekare alanda 
47 hissedar 
hak sahibi bulunuyor. 
5 KAT İMARI VAR 
Zeytinlik vasıflı 
olan ve Gemlik

Belediye imar 
planına göre 
ayrık nizam 5 kat 
konut alanı ve 
yeşil alanda kalan 
ve halen üzerinde 
gayrimenkule 
tecavüzlü kargir 
bina bulunan taşın
mazın bina değeri 
toplam değerinin 
yüzde 5,75'ine 
tekabül eden 
31.050.00 YTL 
arsa ve üzerindeki 
zeytin ve meyve 
ağaçlarının değeri 
toplam değerinin 
yüzde 94,25'ine 
tekabül eden 
508 bin 950 YTL 
olmak üzere 
toplam 540 bin YTL. 
(Beşyüzkırkbin YTL) 
değerle satışa 
satışa çıkarıldı. 
Arazı, halen 
gemi çekek ve 
bakım yeri olarak

kullanılan, denize 
sıfır konumda 
bulunan yer 
belediye imar 
planında ayrık 
nizam 5 kat konut 
alanı ve yeşil alan 
olarak görülüyor. 
Arazi içinde 
zeytin ağaçlarının 
yanı sıra çam, 
dut, çınar, selvi 
ağaçlarının 
bulununuyor. 
Belediyenin atımına 
istekli olduğu 
Kalafat Yeri ve 
müştemilatı 
16 Ekim 2007 
Salı günü saat 14.00 
den 14.20'ye kadar 
Gemlik Adliyesi

, Hukuk Mahkemeleri 
Yazı İşleri 
Müdürü Odasında 
açık arttırma 
suretiyle satılacak. 
Tahmin edilen 
bedelle alıcı

çıkmadığı taktirde 
ihalede en çok 
artıranın taahhüdü 
baki kalmak 
koşuluyla 
26 Ekim 2007 
Cuma günü aynı 
yer ve saatlerde 
ikinci artırma ile 
satışı yapılacak. 
Gemlik Belediye 
Meclisinde 
Başkan Mehmet 
Turgut'un ihaleye 
girilerek alımı 
için teklif verilmesini 
istediği ve alınması 
halinde ise buraya 
sosyal tesisler ile 
anfi tiyatro 
yapılması 
düşünülüyor. 
Dün, İzale-i şuyu 
ile satılacak olan 
arazinin Türkiye 
genelinde yayın 
yapan büyük 
trajlı bir gazetede 
ilanı yayınlandı.

Kızmayın ve sevin...
Bu gün Hekim olduğumuzu hatırlayıp size 

sağlıktan bahsedeceğim.
Uzmanlık alanımın dışındaki bilgileri araştırarak 

sizlere naklediyorum.
Onun için Ozcan Vural çizmeyi aşıyor, her şeyi 

yazıyor demeyin diye söylüyorum..
Uyku bölünmeleri, çarpıntılar yürek sıkışmaları 

nızın, sırt-bel-boyun-göğüs ağrılarınızın, kaşıntı ve 
egzamanızın kaynağını ruhsal elektriğinizdeki kon
tak atmalarında aramalısınız.

Bu süreçleri olumsuz ya da olumlu etkileyen pek 
çok faktör vardır: Yaşınız, cinsiyetiniz, hormonal 
metabolik yetenekleriniz, genetik mirasınız ve 
kişisel sağlık hikayeniz bunlardan bazılarıdır.

Hayat bir enerjidir. İhtiyacı olan enerjiyi beden ve 
ruhun o müthiş işbirliğinden alır.

Vücudunuz benzersiz bir enerji üretim 
merkezidir. Sahip olduğunuz trilyonlarca "akıllı" 
hücre, besinlerden aldığınız gücü enerjiye 
çevrilebilen becerikli organcıklarda donatılmıştır. 
Hayat; yürümek, koşmak, konuşmak, duymak, uyu
mak, gülmek, kızmak, yazmak gibi hayata ilişkin pek 
çok şey bu enerjiyi kullanır. Ne vücudunuzun bol 
bol enerji üretmesi, ne de aşırı kalori yüklenmesi, 
kendinizi canlı ve güçlü hissetmenize yetmez.

"Enerji" ve "canlılık hissi" arayışındaki ilişkiyi 
sadece kaloriler belirlemez.

Can boğazdan gelmez ve dikkat edilmezse belli 
de "gider!.. Formda ve güçlü kalmayı, eskilerin de 
yişi ile "taş gibi olmayı" istiyorsanız, "hayatın 
gücü"nü sadece yediklerinizde, içtiklerinizde ara
mayın.

Hayat enerjisinin sadece yedikleriniz, içtikleri 
nizde gizli olmadığının farkına varın. "Hayat çorba 
sı"nın içine birer tutam huzur, coşku, sevinç ve 
birer parmak keyip, heyecan ve ümit katmaya bakın! 
Saydığımız bu ve benzeri sorunlar, çoğu kez beden
den kaynaklanmıyor.

Tıp bilimi bu sorunların çoğunu "psikosomatik 
hastalıklar" grubuna alıyor.

Biraz korku, endişe, üzüntü veya güvensizlik, 
dolu olan tabancayı birden patlatıyor.

Daha çok hayat enerjisi üretmenin en kolay yolu 
daha çok sevmektir.

Sınırsız, karşılıksız sevmektir. Sevgi, oktanı en 
yüksek, fiyatı en ucuz enerji kaynağıdır.

Bagajınıza daha çok sevgi yükleyin.
Hayat sonsuz bir enerjidir. Bu enerjiyi sürekli 

olarak üretmek, üretirken tükenmemektir. Onu, kir
letmemek, karmaşık bir hale getir memek ve iyi 
yönetmek gerekiyor. Marifet ha yatı uzatmakta değil, 
hayatı mutlu kılmakta, ona yem ve farklı hayatlar 
ekleyip ritmini ve hızını bozmamaktır.

Kaliteli, formda, iyi ve güzel bir hayat istiyor 
sanız yapmanız gereken çok şey Var: Karam sarhk, 
korku, endişe, panfk, hiddet, kızgınlık, kin ve nefret 
hayatınıza sokmayın. Kızmayın, sinirlenmeyin. 
Çevrenizde sizi üzen, bunaltan şeyler bazen yoğun
laşabilir.

Marifet, bu durumlarda da sinirlenmemektir.
Yavaşlayın. Sağlıklı bir ruh, bedeni ile yan yana 

yürüyen, ona gecede gündüzde, korkuda sevgide, 
tasada, endişede eşlik edendir.

Ruhunuzu bedeninizden ayırmayın; onu korkut
up yormayın. İşe "yavaşlayarak başlayın." Daha 
yavaş yemeye, dinlenmeye, uyumaya, zamanı uza
tıp daha fazla yaşamaya, hayatı daha çok paylaş
maya bakın.

Ruhunuzu hayatın doğal hızına, olağan ritmine 
bırakın. Yemenizi içmenizi, aşık olup sevmenizi, 
yürümenizi, mümkün olduğu kadar yavaşlatın.

Acele etmeyin, aceleci davranmayın. Beden ve 
ruhunuza baş başa kalmaları, konuşup anlaşmaları 
için zaman bırakın. Bazen boyun eğin, kabul edin! 
Gerektiğinde direnmelisiniz.

Ama uzun süreli dirençlerin, beyhude karşı 
gelmelerin, uzamış streslerin adrenalin, kortizon ve 
ensülin gibi fazlası can yakan hormonları artırdığını 
bilmelisiniz.

Biraz şans, kader, kısmet ve biraz da ilahi takdir 
hayatın içinde mutlaka yer almalıdır.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milllyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Demirci’den Erdoğan’a 
zeytin konulu soru önergesi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Başbakan 
Recep Tayip 
Erdoğan'a 
yazılı olarak 
cevaplandırması 
için zeytin konusun
da önerge verdi. 
Demirel, yazılı olarak 
cevaplandırılmak 
üzere verdiği soru 
önergesinde, 
önümüzdeki 
günlerde yeni 
zeytin haşatının 
başlayacağını, 
ancak zeytin üretici
lerinin geçtiğimiz 
yıllarda yaşadıkları 
kötü tabloyu bir. 
daha yaşamamak 
için zeytin ve 
zeytinyağı konusun
da şimdiden . , 
önlemlerin alınmasını 
üreticinin istediğini 
belirtti.
Zeytinin, Bursa 
ilinde başta 
Orhangazi, İznik, 
Gemlik ve Mudanya 
ilçeleri olmak üzere 
temel tarım ürünü 
olarak yetiştirildiğini 
ifade, eden Demirci, 
"Bu bölge özellikle 
sofralık zeytinde 

. ülkemizin, 
hatta dünyanın 
eh kaliteli zeytinini 
üretmektedir" 
ifadelerini kullandık 
Zeytinciliğin önceki 

' yıllarda iyi bir gelir 
kaynağı olurken 
birkaç yıldır zarar 
edilen bir ürün •_ 

. konumuna geçtiğinin 
altım çizen Demirel, 
yaptığı açıklamada; 
“Son beş yıldır 
zeytin alım fiyatları 
sürekli olarak

düşmektedir. 
Bugünün alım, 
fiyatları 5 yıl 
öncesinden daha 
düşüktür.
Girdiler her geçen * 
gün artmaktadır.
Yalnız ilaçtaki artış 
yıllık olarak yüzde 
50'nin üzerine çık
mıştır. Gübre ve 
akaryakıt fiyatları 
kesintisiz olarak 
yükselmektedir. 
Ayrıca, bu yıl 
yaşanan kuraklık 
ürünü olumsuz 
olarak etkilemiştir. 
Sofralık olarak 
pazarlanması 
gereken ürün 
tanelerdeki barem 
düşüklüğü nedeniyle 
yağlık sınıfına 
girmiştir. Bu da 
üretici ve köylüleriri 
daha kötü bir 
duruma düşeceğinin 
sinyallerini vermekte
dir. Ülkemizin, iyi ; 
değerlendirdiği 
taktirde, çok iyi bir 
gelir kaynağı olan 
zeytinin hak ettiği 
değeri alması 

için acil 
çalışmalara ihtiyaç 
bulunmaktadır" 
dedi.
Bu görüşler 
doğrultusunda 
vakit geçirilmeden 
önlem alınmasını 
isteyen Kemal 
Demirel, Başbakan 
Recep Tayip. 
Erdoğan'a verdiği 
yazılı olarak’cevap- 
landırılmasını istediği 
soru önergesinde 
1- Özellikle zeytin ve 
zeytinyağı konusun
da ülkemizin dünya
da sahip olduğu 
kalitenin korunması 
ve daha tanınır ve 
aranır hale gelmesi 
için, "zeytin ve 
zeytinyağı politika 
ve stratejileri"nin 
belirlenmesi nok
tasında acil olarak 
neler yapmayı plan
lıyorsunuz?
2- Zeytin ve 
zeytinyağı konusun
da ulusal ye uluslar 
arası çalışmaları 
yürütüp, ülkemizdeki 
zeytin ve zeytinyağı 

politikalarını 
belirleyecek kurum
sal bir yapılaşmaya 
gidilmesi yönünde 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
3- Zeytinin sahip 

olduğu özellikler 
nedeni ile; hem 
besin, hem sağlık, 
hem de sanayi ürünü 
olması nedeniyle 
yaşanan karışıklık
ların çözülmesi adına 
neler yapmayı plan
lıyorsunuz?
4- Zeytinde taban 
fiyat uygulamasına 
geçilmesi konusunda 
acil olarak neler yap
mayı planlıyorsunuz? 
5- Bu yıl yaşanan 
iklim değişiklikleri ve 
kuraklık sonucu, 
zeytinde yaşanan 
rekolte düşüklüğü ve 
tanelerin küçük 
olması nedeniyle 
üretici ve köylülerin 
yaşayacakları 
ekonomik kayıpların 
giderilmesi için 
acilen neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
6- Köylülerin ve 
üreticilerin son yıllar
da yaşadığı fiyat 
belirsizliğini yeniden 
yaşamaması adına; 
baş fiyat ve barem 
fiyatlarının önceden 
belirlenmesi yönünde 
acilen neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
7- Zeytin üreticisi ve 
köylülerin üretim 
aşamasında kul
landıkları, ilaç ve 
gübre giderlerinin 
aza indirilmesi ve bu 
yönde destek
lemelerin yapılması 
için neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
Soruları bulunuyor.

Bursa’da Maden 
Ocaklarına 

1 milyon 
710 bin YTL ceza
Bursa sınırları içinde 
kum-çakıl üretiminde 
bulunan madenlerin 
denetimleri devam 
ediyor.
İl özel İdaresi 
tarafından ruhsat 
verilen 54 maden 
sahası, Sağlık 
Ve Çevre Yönetim 
Daire Başkanlığı 
denetim elemanları 
tarafından kontrol 
edilerek, maden 
sahalarına gerekli 
uyarılarda 
bulunuldu.
İlgili yasa maddesi 
gereğince 6 
madene toplam 1 
milyon 710 bin YTL 
para cezası 
uygulandı.
Maden şirketlerinin 
kendilerine tahsis

Hekim, ebe ve 
hemşirelere eğitim
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü 
tarafından Çocuğun 
Psikosoşyal 
Gelişimini 
Destekleme 
Programı
(ÇPGD) kapsamında 
hekim, ebe ve 
hemşirelere 
yönelik temel 
eğitimler yapıldı. 

İl Sağlık 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, eğitim 
seminerine
Keleş ve Harmancık 
ilçelerinde 
görevli personel 
ile daha önce prog 
ram kapsamına 

edilen alanların 
dışına çıkmaması 
ve çevreye zarar 
verilmemesi adına 
gerçekleştirilen 
denetlemelerde 
çalışma koşullarının 
tehlike doğurabile
ceği konular 
göz önünde 
bulunduruldu.
Yapılan 
denetlemeler 
sonucunda 
ruhsatlı alan dışında 
faaliyet gösteren 
6 adet ruhsat 
sahibine maden 
kanununun ilgili 
yasa maddesi 
gereğince toplam 
1 milyon 
710 bin YTL 
para cezası 
uygulandı.

alınan sağlık 
ocaklarına yeni 
atanan personel 
katıldı.
Eğitimlerde 
programla ilişkili 
temel bilgiler 
aktarıldı. Küçük 
grup çalışmaları ve 
ÇPGD Programı'nın 
uygulanmasına 
yönelik rol oyunları 
ile programın pratik 
anlamda kavranıl
ması sağlanmaya 
çalışıldı.
Eğitim gruplarının 
temel eğitimleri 
tamamlanmasıyla 
son günde katılım
cılara "Katılım 
Belgeleri" verildi

KAŞCDC B€KL6M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK II Ij 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95 |
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Kurtuluş
İlçenin önde gelenlerinden 

Dr. Ziya Kaya, Kaymakam Meh 
met Cemil, Yüzbaşı İbrahim 
Bey İngiliz Gemi Kumandanına 
şunları söylerler:

“Gemlik nüfusunun büyük 
çoğunluğu Rum. Eğer çıkarma
da ısrar ederseniz, kasabanın 
her yerine benzin tenekeleri 
yerleştirdik. Bunları ateşleriz.”

Bu tehdit üzerine İngilizler 
Gemlik’e çıkarma yapmaktan 
vazgeçerler.

Ne var, ki; 6 Temmuz 1920 
günü İngiliz donanması deniz
den ve havadan kasabanın kri
tik bölgelerin bombalama baş 
İar. Zayıf olan karşı koyma 
kırılır ve İngiliz askeri Gemlik’e 
çıkar.

8 Temmuz günü ise Bursa 
işgal edilir. Daha sonra Yunan 
askerleri Gemlik’e girer.

Yunan işgali sırasında ilçede 
Foti, Yorgi ve Simon adlı Rum 
çeteleri Küçük Kumla, Karaca 
ali, Narlı, Kapaklı, Fıstıklı, 
Sultaniye, İhsaniye, Mecidiye, 
Hamidiye, Muratoba köyleri ile 
Armutlu’da önemli ölçüde can 
ve mal kaybına neden olurlar.

Baskına uğrayan köy halkı 
ve Orhangazi yöresinden gele 
rek Gemlik’e sığınan Müs

lüman-Türk halk İtilaf Kuvvet 
terinin uluslararası bir kurulun 
raporu üzerine İstanbul’a 
nakledilir.

Bu halk, ancak Kurtuluştan 
sonra Gemlik’e döner.

Küçük Kumla’da imam olan 
dedem Hüseyin ve babam ile 
amcalarımın bir bölümü bu 
grup içindedir.

İşgal öncesi Gemlik’te Rum 
halk çoğunlukta, Müslüman- 
Türk halk ise azınlıktadır.

Uzun yıllar kardeşçe yaşa 
yan bu iki halk, Yunan 
askerinin işgalinden sonra 
giderek birbirinden soğurlar.

Her gün birbirlerinin evlerin 
den çıkmayan, komşuluk ilişki
leri çok iyi olan Rum ve Türk 
lerin arasına kara kedi girer.

Rum halk, taşkınlıklar yap
maya başlar.

Türk erkeklerini gereksiz 
döverler, sokak aralarında ölü

leri bulunur.
Rum çeteler ise işi daha da 

azıtırlar.
Orhan Bey’in Bursa’yı işga 

ünden, Gemlik’i de Osmanh 
topraklarına katmasından son 
ra Müslüman Rum halk arasın
da yüzyıllar boyu devam eden 
kardeşlik artık yok olur.

Türkleri seven Rumlar bile 
çekimser davranırlar, geliş gi 
dişler giderek kesilir.

Bu arada Mustafa Kemal ve 
arkadaşları 23 Nisan 1920’de 
Ankara da Millet Meclisini 
toplamış ve Kurtuluş Savaşı 
kararı almıştır.

Anadolu’nun Türklerden te 
mizlenmesi yokluklar içinde 
başlar.

Önce düzenli ordu kurulur. 
Başkomutanlığına Mustafa 
Kemal getirilir.

Gemlik 11 Eylül 1922 gecesi 
Halit Paşa (Karasıalan)

Komutasındaki Kocaeli Grubu 
tarafından işgalden kurtulur.

Bu arada kanlı çarpışmalar 
yaşanır.

Yüzbaşı Cemal Kurtuluş 
sırasında şehit düşer.

Böyle bir kurtuluş günün 
coskusu içindeyiz.

Ancak, bu günü bize canla 
rıyla, kanlarıyla kazandıranları 
unutuyoruz.

Acaba bugün kaç Gemlikli 
Kaymakam Mehmet Cemil’i 
tanır.

Kaç Gemlikli Dr. Ziya Kaya’yı 
bilir.

O kadar kadir bilmez bir 
toplum olduk ki, bize bu gün
leri kazandıranların birer anıtını 
bile yıllardır Gemlik’e dik- 
tiremedik.

Oysa, Tankut Öktem gibi bir 
heykeltraş yanıbaşımızda.

Onlar bize kanlarıyla sulanan 
bir vatan bıraktı.

Biz çocuklarımıza, toprakları 
yabancılara peşkeş çekilen, 
silahla alamadıkları toprakları 
para ile satılan bir vatan 
bırakıyoruz.

Bu topraklar için canlarını 
verenleri ve mücadele 
edenleri saygı ve minnetle 
anıyorum.

1, sınıf ve ana sınıfı
öğrencileri ders başa yaptı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 
geçen yıl başlattığı 
erken dersbaşı 
uygulaması 
bu yıl da yapıldı. 
Birinci sınıf ve ana 
sınıfı öğrencileri 
2007-2008 eğitim ve 
öğretim yılında bir 
hafta erken dersbaşı 
yaptılar.
Okula Uyum 
çerçevesi kapsamın
da dersbaşı yapan 
minikler, dün 
okullu oldular. 
Ailelerinin yalnız 
bırakmadıkları 
çocukları öğretmen
lerinin kendilerine 
yaptığı konuşmayla 
heyecan ve 
korkularını yenmeyi 

başardılar. 
İlköğretimden 
önce ana sınıflarına 
giden çocukların 
okula ve 
arkadaşlarına 
uyum sağlamakta 
zorluk çekmedikleri 
gözlenirken, 
ilk kez okullu 
olanlar ise anne 
babalarının 
yanında olmasını 
istediler.
Bir hafta süreyle 
arkadaşlarıyla 
birlikte uyum 
süreci geçirecek 
olan birinci sınıf 
öğrencileri okulların 
Pazartesi günü 
açılmasıyla birlikte 
büyükleriyle 
okula gelmenin 
mutluluğunu 
paylaşacaklar.
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TBMM Başkamnın 
görev süresi tartışma 

konusu oldu

Gül’den Erdoğan’a 
iade-i ziyaret

TBMM bürokratları, 
Meclis başkamnın 
görev süresine ilişkin 
tartışmaları ortadan 
kaldırmak için, 
İçtüzük hükmünün 
Anayasaya uygun 
hale getirilmesini 
öneren bir çalışma 
yaptı.
"Yasama yılı" ile 
"Takvim yılı" kavram
larının farklı 
olmasının yarattığı 
tartışma, 22 Temmuz 
seçimlerden sonra 4 
Ağustosta toplanan 
Mecliste de gündeme 
geldi. Meclis, ilk iş 
olarak TBMM Başka 
nı seçimini yaparak, 
AKP Zonguldak 
Milletvekili Koksal 
Toptan'ı bu göreve 
seçti, ancak 
Toptan'ın görev 
süresinin ne olacağı 
tartışma konusu 
oldu.
TBMM bürokratların
ca, Başkanlığa sunul
mak üzere yapılan 
çalışmada, 1 Ekimde 
başlayıp 30 Eylülde

Sezer; “Çelişki ile 
karşı karşıyayız”

DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer TBMM 
seçimlerinin yenilen 
diğini, yenilenen 
TBMM'nin de 11. 
cumhurbaşkanını 
seçtiğini hatırlatarak, 
"Şimdi 2 tane 11. 
cumhurbaşkanımız 
olacak gibi bir garip 
çelişki ile karşı 
karşıyayız" dedi. 
Sezer, partisinin 
İstanbul İl Başkanh 
ğında düzenlediği 
basın toplantısında, 
11 Eylül Sah günü 
gümrük kapılarında, 
cumhurbaşkanı 
seçimini yeniden 
düzenleyen Anayasa 
değişikliklerinin 
halk oylamasının 
başlayacağını hatır
lattı. 21 Ekim’de de 
tüm Türkiye'de halk 
oylamasının gerçek
leştirileceğini dile 
getiren Sezer, şunları 
söyledi 
"Süreç devam ediyor. 
Oysa, 22 Temmuz 
seçimleri öncesi 
AKP hükümetinin bir 
intikam ve bir kar
gaşa yaratmak 
duygusuyla alelacele

sona eren süreyi 
kapsayan "Yasama 
yılı" kavramı ile 
"Takvim yılı" kavramı 
arasındaki farklılığa 
dikkat çekildikten 
sonra, anayasa ve 
içtüzük hükümleri 
anımsatıldı.
Anayasada "TBMM 
Başkanlık Divanı için, 
bir yasama döne
minde iki seçim 
yapılır. İlk seçilen
lerin görev süresi 
2, ikinci devre için 
seçilenlerin görev 
süresi 3 yıldır" 
hükmünün bulun
duğu; İçtüzükte 
ise "başkanlık ıçıh 
bir yasama döne

hazırladığı bu Anaya 
sa değişiklikleri bir 
çok yönden çelişki 
ler, olumsuzluklar ve 
yanlışlıklar içeriyor. 
Geçici 19. madde, 11. 
cumhurbaşkanı seçi
mi sürecini halk oyla
masından hemen 
sonra başlatıyor. '40. 
günde 11. cumhur
başkanının seçimi 
yapılacak' diye 19. 
maddeye yerleştiril 
miş. Oysa gelişen 
süreçte TBMM 
seçimleri yenilendi. 
Yenilenen TBMM de 
11. cumhurbaşkanını 
seçti. Şimdi 2 tane 
11. cumhurbaşkanı 

minde iki seçim 
yapılır. İlk seçilen
lerin görev süresi 
2, ikinci devre 
için seçilenlerin 
görev süresi 3 
yasama yılıdır" 
ifadesinin yer aldığı 
belirtilerek, bu 
farklılığın giderilme
siyle sorunun 
çözüleceği 
kaydedildi.
Bu nedenle, 
içtüzükte yer alan 
"...yasama yılı" 
ibaresinin, Anayasa 
ya uygun olarak 
"...yıldır" olarak 
değiştirilmesi 
öner licri.

mız olacak gibi bir 
garip çelişki ile karşı 
karşıyayız. 11 Eylül 
Sah günü gümrük 
kapılarında oylama 
ların başlamasından 
önce hükümeti ve 
parlamentoyu uyar 
mak istedim. Bu çeliş 
kiyi ortadan kaldırın. 
Oylama başlamadan 
önce bir günümüz 
var. İstenirse bir 
günde soruna çözüm 
bulunabilir. Bulun 
mazsa ne olur? Halk 
oylamasından 'evet' 
oyu çıkarsa bir kaos, 
hukuksal, anayasal 
kaos, bir kargaşa 
Türkiye'yi bekliyor." 

Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ı 
ziyaret etti.
Başbakan Erdoğan, 
kendisine iade-i 
ziyarette bulunan 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ü, 
Başbakanlığa 
gelişinde karşıladı. 
Daha sonra Gül ve 
Erdoğan, yaklaşık 
1 saat başbaşa 
görüştü.
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, bu 
ziyaretin ardından 
Çankaya Köşkü'ne 
döndü ve 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral

Meclis Başkanı Toptan KKTC’ye gitti
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan, ilk 
yurtdışı gezisini 
KKTC’ye yapıyor. . 
KKTC Meclis Başkanı 
Fatma Ekenoğlu'nun 
konuğu olarak, 
KKTC’ye resmi 
bir ziyaret gerçek
leştirecek olan 
Toptan'ın gezisi 
üç gün sürecek.
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan, 
beraberindeki 
heyetle birlikte 
dünsaat 14.00't e 
Başbakanlık 
ATA Uçağı ile 
Ankara'dan 
KKTC’ye hareket 
etti. KKTC Meclis

Yazıcıoğlu’ndan DTP’lilere sert çıkış
Büyük Birlik Partisi 
(BBP) Genel Başkanı 
Muhsin Yazıcıoğlu, 
Bursa'da yaptığı 
konuşmada Demok 
ratik Toplum Partisi'ni 
sert bir şekilde 
eleştirdi.
Çeşitli temaslarda 
bulunmak üzere 
Bursa'ya gelen 
Büyük Birlik Partisi 
Genel Başkanı Muh 
sin Yazıcıoğlu son 
günlerde yaşanan 
terör olaylarıyla ilgili 
Demokratik Toplum 
Partisi'nin tutumunu 
eleştirdi. DTP'nin 
demokratik haklardan 
yararlanma imkanını 
kendisinde bulmakla 
beraber bunu hak 
ettiğine dair bir 
davranışı ortaya 
koyamadığını 
söyleyen Yazıcıoğlu, 
"Demokratik Toplum

Yaşar Büyükanıt'ı 
kabul etti.
Orgeneral 
Büyük amfin 
Cumhurbaşkanı 
Gül'e 
tebriklerini s 
unduğu belirtildi.

Başkanı Ekenoğlu 
tarafından Ercan 
Havalimam'nda 
karşılanan Toptan, 
Dr. Fazıl Küçük'ün 
Anıttepe'deki kabrine 
ve Lefkoşa Atatürk 
Anıtı'na çelenk koya
cak, anı defterini 
imzalayacak.
Çeşitli ziyaret ve 
açılışlara da 
katılacak olan 
Toptan ve 
beraberindeki heyet, 
KKTC Başbakanı 
Ferdi Sabit
Soyer, KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat, 
KKTC'nin Kurucu 
Cumhurbaşkanı

Partisi, vatanın ve mil 
letin bölünmez bütün
lüğüne zarar gelmeye 
ceği konusunda şada 
kat yemini ediyor di 
ğer taraftan bu ülkeyi 
silah kullanarak 
bölmek isteyen terör 
örgütüne ben terör 
örgütü diyemem 
diyor. Binlerinin keyfi 
için ben PKK’yı terör 

Cumhurbaşkanı 
Gül, Suriye-İsrail 
gerginliğinin 
ardından Ankara'ya 
gelen Suriye 
Dışişleri Bakanı 
Velid Muallim'i de 
kabul edecek

Rauf R. Denktaş 
ve Kıbrıs Türk 
Barış Kuvvetleri 
Komutanı 
Korgeneral 
Hayri Kıvrıkoğlu'nu 
ziyaret edecek. 
Türkiye'nin 
Lefkoşe 

r Büyükelçiliği'ni 
ziyaret edecek 
olan Toptan'a, 
Büyükelçi 
Türkekul Kurttekin 
tarafından da 
brifing verilecek. 
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan 
ve beraberindeki 
heyet, 12 Eylül 
Çarşamba günü, 
Ankara'ya dönecek 

örgütü olarak 
kabul edemem 
diyor. Ya şiddete 
karşı olduğu nu 
söyleyeceksin, 
şiddeti metot olarak 
kendisine sempati 
edinen bölücü terör 
örgütüne açıkça tavır 
koyacaksın ya da bu 
tavrı ortaya koyamı 
yorsan demokratik 
haklardan yararlanma 
konusunda herhangi 
bir talepte bulunma 
yacaksın" dedi. 
Yazıcıoğlu; Terör 
örgütünün Irak 
topraklarında 
barınmasına 
müsaade edemeye
ceklerini ve bir 
devletin dağlarında 
bir tek silahlı gücün 
olacağını, o gücünde 
o devletin güvenlik 
güçleri olduğunu 
söyledi.
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Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, öğle
den sonra Köşk'teki 
makamında 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt'ı 
kabul etti.
Dün saat 14.30 
gerçekleşen 
ziyareti 55 basın 
mensubu izledi. 
ÇANTANIN SIRRI 
NE?
Büyükanıt'ın 
ziyareti sırasında 
ilgi çekici bir olay 
yaşandı.
Her gittiği yere 
yaverini de 
götüren Büyükanıt, 
Cumhurbaşkanı ile 
görüşme yapacağı 
odaya yaveri 
olmadan elinde 
bir evrak çantası 
ile girdi.
Daha önce Büyükanıt 
bu tür görüşmelere 
yine çantayla geljr 
ancak görüşme 
başlayana kadar , 
çanta yaverinde 
dururdu. Görüşme 
başlarken Büyükanıt 
çantasını alırdı.

Bu kez Büyükanıt'ın 
çantayı Gül ile 
tokalaşırken bile 
elinden bırakması 
dikkati çekti. 
Çantanın içinde 
ne olduğu ise 
kafalarda bir soru 
işareti olarak kaldı. 
"AVİZELERE 
DİKKAT" v. 
Kabul öncesi 
görüntü almak 
için pozisyon alan 
kameramanlar 

ile fotomuhabirlerinin 
telaşına bir süre 
izleyen Gül, 
merdiven üstündeki 
kameramanları 
"Avizeye dikkat edin" 
diyerek uyardı. 
Bu arada basın 
mensuplarıyla 
sohbet eden Gül, 
"Hepiniz burda 
mısınız?" diyerek 
espiri yaptı. 
Ardından 
gerçekleşen 

ziyarette Büyükanıt, 
"Hayırlı olsun, 
başarılar dilerim" 
derken, 
Genelkurmay 
Başkam’na kalabalık 
gazeteci kalabalığını 
gösteren Gül'de, 
"Paşam, hepsi 
sizin için" 
şeklinde konuştu. 
Görüntü alınmasının 
ardından ziyaret 
basına kapalı olarak 
devam etti.

Bakanlar
Kurulu 

toplandı

Toplantıda iç ve dış gelişme 
ler değerlendirildi

Bakanlar Kurulu 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
başkanlığında 
toplandı.
İkinci toplantısını 
gerçekleştiren 
60. Bakanlar 
Kurulu'nun 
gündeminde iç ve 
dış gelişmeler var.

Sayfa 7

Olası gündem 
başlıkları, 
Avrupa Birliği 
süreci, ekonomideki 
son durum, 
yeni Anayasa 
çalışmaları, memur 
maaş artışları ve 
Ortadoğu'daki 
sıcak gelişmeler 
oldu.
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te, ta samlı tanı vurdu İçki alemi kanlı bitti
Yalova'da bir polis 
memuru, hırsız 
zannederek eşini 
öldürdü.
5 ay önce evlenen 
Mustafa Ateş (40) ve 
llkfen Ateş (39) çifti, 
llkfen Ateş'in 
Yalova'nın Termal 
ilçesindeki 
TBMM Milli Saraylar 
Daire Başkanlığı'na 
bağlı Atatürk 
Köşkü'ne 
müdür olarak 
tayin olması üzerine 
Yalova merkeze 
bağlı Samanlı 
köyüne yerleşti. 
Bir süre İstanbul'daki 
görevine gidip 
gelen Mustafa 
Ateş'in de Yalova 
Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Şubesi'ne 
atanmasıyla çiftin 
hayatı iyice düzene 
girdi. Ardından 
llkfen Ateş'in üç 
ay önce hamile 

kalmasıyla çiftin 
mutluluğu ikiye kat* 
landı. Ancak bu mut* 
luluk çok 
uzun sürmedi. 
Gece birlikte yatan 
Ateş çiftinden llkfen 
Ateş, sabaha karşı 
04:00'de su içmek 
için uyandı.
Ardından mutfaktan 
gelen seslere 
uyanan polis 
memuru Mustafa 
Ateş, eve hırsız, 
girdiğini sanarak 
yatağın yanı 
başındaki komedi 
üzerinde duran 
beylik silahını 
alarak sesin geldiği 
tarafa koştu. Aniden 
karanlıkta bir gölge 
ile karşılaşan Ateş, 
refleksle silahını 
ateşledi. Işığı açtığın
da ise kahreden 
tabloyla karşı karşıya 
kaldı. Hırsız sanarak 
vurduğu kişi 5 ay 

önce evlendiği 3 
aylık hamile eşi 
llkfen Ateş'ten 
başkası değildi. 
Eşini öldürdüğünü 
anlayıp kahrolan 
Mustafa Ateş, 
meslektaşlarını ara
yarak durumu haber 
verdi, llkfen Ateş'in 
cesedi önce 
Yalova Devlet 
Hastanesi ardından 
da Yalova 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nın 
talimatı üzerine 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa 
Adli Tıp morguna 
gönderildi. * 
Polis memuru 
Mustafa Ateş 
gözaltına alındı. 
Olayın jandarma 
bölgesinde 
gerçekleşmesi 
sebebiyle soruştur
ma jandarma tarafın
dan sürdürülüyor.

Bursa'da, birlikte 
alkol alan şahıslar 
arasında çıkan 
kavgada 1 kişi 
bacağından 
bıçaklandı. 
Olay, Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Soğanlı Mahallesi,

Yangın faciaya yol açıyordu
Bursa'nın Kestel ilçe
sine bağlı Erdoğan 
köyünde çıkan 
yangın korkuttu. 
Yangın önceki gece 
saat 24:00 sıralarında 
Mehmet Güzel'e 
ait evde elektrik 
kontağından çıktı. 
Rüzgarın etkisiyle 
büyüyen yangında

Çöplükte erkek cesedi bulundu

Hayribey Çiftliği'nde 
meydana geldi. 
Birlikte alkol alan 
Ü.A. (32) ile N.Y. (36) 
arasında bilinmeyen 
bir sebepten 
kavga çıktı. N.Y., 
cebinden çıkardığı 
meyve bıçağı ile 

bir ev ve samanlık 
tamamen kül oldu. 
Çevredeki birkaç 
eve sıçrayan 
yangın itfaiye 
ekiplerinin 
zamanında 
müdahalesiyle 
büyümeden 
söndürüldü.
Evinin kül olduğunu

Ü.A.'yı sol bacağın
dan bıçakladı.
Ü.A., olay yerine 
gelen 112 ambulansı 
ile Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. N.Y. ise 
polis tarafından 
gözaltına alındı.

gören Mehmet 
Güzel gözyaşlarına 
hakim olamadı. 
Fenalaşan Güzel, 
112 ekiplerince 
tedavi edildi.
İtfaiye ekipleri 
kerpiç evin duvarını 
kazmayla 
kırarak yangına 
müdahale etti.

ABONE OLDUNU^ IVILJ?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
Gemlik K0rfez

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

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

MİL SAM ve MKLAMZ 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 1

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m?

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 
Her Türlü Sigorta işlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

ı
I
I 
t

s
Tel :513 24 74 Fax: 514 10 211

Antalya'nın 
Alanya ilçesine 
bağlı İncekum 
beldesinde bir kişi 
bıçakla öldürülmüş- 
halde bulundu.
Olay, İncekum 
belediye çöplüğün
den geçen bir 
kişinin yarı çıplak 

vaziyette bir 
erkek cesediyle 
karşılaşmasıyla

ortaya çıktı.
ihbar üzerine gelen 
jandarma ekipleri,

* üzerinden kimlik 
çıkmayan 
45-50 yaşlarında 
kişinin bıçakla 
öldürüldüğünü 
belirledi. Cenaze 
aracına alınan 
ceset Alanya 
Belediyesi morguna 
kaldırıldı.

Nöbetçi savcılık 
tarafından otopsisi 
yapılan kişinin 
yaklaşık bir * 
hafta önce 
öldürüldüğü 
tespit edildi.
Ceset kimlik tespiti 
ve kesin ölüm 
nedeninin belirlen
mesi için Antalya 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi.

İnşaatta kazan patladı; 2 yaralı
Adana'nın ,, 
Kozan ilçesinde 
Başbakanlık Toplu 
Konut Idaresi'nin 
(TOKİ) yaptırdığı 
inşaatta kalorifer 
kazanının patlaması 
sonucu biri ağır, 
2 işçi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre 
TOKİ'nin Şevkiye 
Mahallesi Çanaklı 
semtinde yaptırdığı 
inşaatların birinde 
boya yapmak için 
kalorifer sistemine 
ait su tanklarının 
içine giren işçiler 
Samet Gündüz (18) 
ve Muammer 
Topkapı (37), henüz 
belirlenemeyen 
nedenle kazanın 
patlaması sonucu 
yaralandı.
Kozan Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan yaralılar,

burada yapılan ilk 
müdahalenin ardın
dan Çukurova 
Devlet Hastanesine 
sevk edildiler.
Hastane yetkilileri, 
yaralılardan
Samet Gündüz'ün 
sağlık durumunun 
ciddiyetini 
koruduğunu

bildirdiler. 
Patlamanın, 
boya ve tiner 
sıkışmasından 
kaynaklanabileceği 
belirtildi. Görgü 
tanıkları, patlamadan 
sonra etrafı yoğun 
bir duman tabaka 
sının kapladığını 
söylediler.
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üyiimeye kuraklık freni
Nisan-Haziran döne
minde gayri safi milli 
hasıla yüzde 3,9 
büyüdü.
Türkiye İstatistik 
Kurumu ikinci 
çeyreğe ilişkin 
büyüme rakamlarını 
açıkladı.
Nisan-Mayıs-Haziran 
aylarını kapsayan 
ikinci çeyrekte gayri 
safi milli hasıla 
yüzde 3,9 büyüdü. 
Yılın ilk yarısındaki 
büyüme hızı ise 
yüzde 5,2 oldu. 
Tarım Sektörü İkinci

Çeyrekte %1,1 
Küçüldü 
Sektörler itibarıyla 
bakıldığında kurak
lığın tarımı ciddi 
biçimde etkilediği 
görülüyor.
Yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 4,4'lük bir 
büyüme hızı 
yakalayan tarım sek
törü, ikinci çeyrekte 
yüzde 1,1 küçüldü. 
İlk çeyrekte yüzde 
7,5 olan sanayi sek
törünün büyüme hızı 
da ikinci çeyrekte 
yüzde 3,2'ye geriledi.

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden
O" aldığım nüfuz cüzdanım, Gemlik 

Trafik Şube Müdürlüğü’nden aldığım 
ehliyetim, 16 ZK 079 plakalı aracımın 
ruhsatım çalınmıştır. Hükümsüzdür.

SERKAN ŞENTÜRK

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfuz cüzdanım, Sosyal 

Sigortalar Kartımı çaldırdım. 
Hükümsüzdür. Funda ŞENTÜRK

ELEMAN ARANIYOR
Orhangazi Döktaş Fabrikası’nda 
İç Taşeron CMüteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır. 
NET 500.00 YTL Maaş + 
SSK + Servis + Yemek
GSM: 0.533 768 06 45

TEL 6.224 573 42 63 Dahili: (135)

ELEMANARANIYOR
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

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkdrfezgazetesi.com

Gemlik KHrfez Sayfa 9

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 AAANIYOR
TEMİZLİK İŞLERİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

BAYANELEMANARANIYOR, 
UMURBEY ÇOK AMAÇLI SALON

Müracat Tel: 525 00 17

SATÎUKVILLÂ
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

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

■IMıılMM
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

IBMDEÛOElJİZlEİMHİZNEll'MİZVm
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

http://www.gemlikkdrfezgazetesi.com
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin kuru
cusu olduğu Türkiye 
Sağlıklı Kentler 
Birliği, birlik üyesi 
şehirlerde sigarasız 
toplum kampanyası 
başlatıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin kuru
cusu olduğu Türkiye 
Sağlıklı Kentler Birli 
ği’nin İzmir’de yapı 
lan “Herkes için 
Sağlık ve Yerel 
Yönetimlerin Rolü” 
ana başlığı ile gerçek 
leşen 3. Yıl Konferan 
sı’nda önemli karar
lar alındı. Toplantıda, 
9 Eylül Üniversitesi 
Şehir ve Bölge Plan 
lama Bölümü Öğre
tim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Ahu Dalgakıran 
ve DSÖ Avrupa Çev 
re ve Sağlık Merkezi 
Bonn Ofisi’nden 
Teknik Uzman Matt 
hias Braubach’ın 
sağlıklı planlama ile 
ilgili deneyimlerini, 
birlik üyesi belediye

başkan ve yöneticiler 
de sağlıklı jcentleşme 
yolunda yaptıkları 
çalışmaları anlattı.
Sağlıklı Kentler 
Birliği’nden sigarasız 
toplum hareketi 
Dünya Sağlık Örgütü 
(DSO) Avrupa Bölge 
Ofisi Kent Sağlığı 
Merkezi Başkanı Dr. 
Agis Tsouros, sağlıklı 
toplumun yolunun 
sigarasız şehirlerden 
geçtiğini ifade ede 
rek, New York Bele 
diye Başkanı Michel 
Lümberg’in 100 mil

yon dolar ayırdığı 
sigarası^ toplum kam 
panyasıyla ilgili birlik 
üyelerine bilgi verdi. 
Tsouros, bu çalış
manın Sağlıklı Kent 
ler Birliği aracılığı ile 
Türkiye’de uygulan
masını isterken, birlik 
üyeleri teklifi oy bir
liği ile kabul etti. 
Toplantıda, New York 
Belediyesi’nin ‘Siga 
rasız toplum’ kampa
nyası Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği aracılı 
ğı ile birlik üyesi 
şehirlerde uygulan

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimizin

Gemlik Şubesine 
Bayan yönetici alınacaktır. 

Seyahat engeli olmayan 
tercih sebebidir.
Maaş dolgundur.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

^ürie İş Merkezi 
Kat: 3 No : 125 

Tel : 513 02 01 GEMLİK

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 

ması kararlaştırıldı. 
Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin bu çalış
masına Dünya Sağlık 
örgütünün de destek 
vereceği bildirildi.
Bursa sağlıklı kent 

leşmede öncü” 
Tsouros toplantıda 
Türkiye Sağlıklı Kent 
ler Birliği’nin kuru
cusu Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
‘sağlıklı bir şehir’ yo 
lunda 3,5 yılda aldığı 
mesafeyi takdirle 
izlediğini dile getire 
rek, diğer yerel yöne
timlerin de çalışmala 
rında Sağlıklı 
Şehir Projesi’ni 
rehber edinmeleri 
gerektiğini 
vurguladı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
özellikle kentin 
sağlıklı gelişimi 
için uzun dönemli 
1/25.000 ölçekli 
Nazım İmar Planlarını 
uygulamaya 
geçirdiği anlatıldı.

DUYURU
RTÜK’ün Bursa bölgesindeki frekans 
düzenleme çalışmaları kapsamında 
daha önce 98.00 frekansında olan 
radyomuz, 9 Eylül 2007 gününden 

itibaren yeni frekansımız 98.1 olarak 
yayınlarımıza devam edecektir.

Değerli halkımız ve 
esnafımıza duyurulur.

KÖRFEZ FM 98.1

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

Serbest Kürsü
Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

Kurtuluş Günümüz
Bugün güzel ilçemin düşman işgalinden kurtuluşu

nun 85. yıldönümü. Şu günlerde sözde soykırım, soykı 
rım diye üzerimize üzerimize çullanıldığı günler. Peki, 
Mayıs 1921’li yıllarda Yunan işgali altındaki Gemlik ve 
çevresinde yapılanlara ne denir ki? 24 Mayıs 1921’de 
düzenlenen Kızılhaç tutanağında Karacaali Köyü’müzde 
hunharca öldürülen toplam 24 kişiye yapılanlara ne 
denir? Ki bu öldürülenlerin çoğu savunmasız kız ve 
küçük çocuklardır.

Yine aynı tutanakta Gemlik-Küçükkumla arasındaki 
yolda öldürülenlere (Bunların da tümü kadın ve çocuk
tur.) ne denir? Bunların sayısı da 32 kişidir. Mecidiye, 
Armutlu, Hamidiye, Katırlı, Narlı, Küçükkumla’da, Murato 
ba’da yapılanlara ne denir? Tüm bu tutanaklara göre 
ilçemiz ve dolaylarındaki köylerde sadece öldürme olayı 
olarak 871 kişi katledilmiştir.

Uygar devletler dediklerimiz acaba bunları bilmiyorlar 
mı? Ingiliz, Fransız, Italyan askeri ve sivil temsilcilerinin 
de imzalarının bulunduğu Kızılhaç tutanakları yalan mı?

Tüm bunları neden mi yazdım, hatırlattım? Biz ulus 
olarak geçmişte yaşadığımız acı olayları çabuk unuturuz. 
Bize her türlü kötülüğü yapanlara dostça elimizi uzatırız. 
Tıpkı Atatürk’ün Vezelos’a elini uzatıp, açlık çeken Yunan 
lılara tonlarca buğday göndermesi gibi.

Ancak tarih ders alınması gereken bir bilim dalıdır. 
Geçmişlerini unutan uluslar kendilerini yitirirler, çok 
yaparlar. Yeni kuşakların bunları bilmesi gerekmektedir. 
Atılacak adımlarda dikkatli olunması için.

Yoksa kin güdelim diye değil!
Neyse sözü burada keserek 11 Eylül 1922’ li günlere 

dönelim. İlçemizin kurtuluşuyla ilgili bir kaç kısa bilgi 
verelim. Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda (26-30 
Ağustos 1922) kıskaca girmekten kurtulan, zamanında 
geri çekilmeyi başaran Yunan birlikleri Bursa'da toplan
mışlardı. Fazla hırpalanmamışlardı.. Çekilen ₺u güçlerin 
yeni bir savunma düzeni almalarını önlemek için önlem
ler almak gerekiyordu. Bunun için Batı Cephesi Komutan 
lığı 5 Eylül 1923 de Kocaeli Grubu’nun 3. Kolordu’ya 
bağlandığı bildirilmişti. Ancak bu emir 8 Eylül 1922’de ) 

Kocaeli Grubu’na bildirilebilmişti. 10 Eylül 1922’de 
Kocaeli Grubu Şahintepe’yi ele geçirerek saat: 11.00’de ; 
Orhangazi’ye girerek bu ilçemizi kurtardı.

Geri çekilen Yunan güçleri Kacsak-Umurbey arasın
daki sırtlarda yeniden savunma düzeni almakla görev 
lendirildiler. Ancak bozgun sonucu bu olanaksızdı.

O sırada Gemlik’in ana-baba günü yaşanmaktaydı.. 
Kaçan Yunan birliklerinin büyük bir bölümü gemilere 
binemedikleri için, kıyı boyunca ilerleyerek Kurşunlu- 
Altıntaş üzerinden Mudanya’ya ulaşmaya çalışıyorlardı.

O günlerde nüfus çoğunluğunun büyük bir bölümü j 
ilçemizde gayrimüslimlerden oluşmaktaydı. 1905 de 
yapılan nüfus sayımına göre ilçemizin köyleriyle birlikte 
nüfusu şöyleydi;

14.516’sı İslam, 7.536’sı Rum, 2918 Ermeni olmak 
üzere toplam 25.041 idi.

Rum nüfusunun büyük bir bölümü Gemlik merkezin 
de oturmaktaydı. Türklerin büyük bir bölümü 1920 
Temmuz’unda Ingiliz işgali sırasında ilçemizi boşaltarak 
iç bölgelere ve İstanbul’a çekilmişlerdi.

İlçe merkezinde büyük bir kargaşa yaşanmaktaydı. 
Hıristiyan halkın büyük bir bölümü kaçıp gitmişti. Kaça 
mayanlar evlerine kapanmış, bir yolunu bulup gemilere 
binebiİme umuduyla kıyıyı doldurmuşlardı. Kocaeli 
Grubu Komutanı Deli Halit Paşa, sağ kol birliklerine 
Gemlikimizi düşmandan geri alma emrini verdi. Bunun 
üzerine Mürettep Müfreze, her iki koldan yeni bir 
saldırıya geçtiler. Saat 12.oo sıralarıydı... Soğucat 
Tepesi’ne yönelen İzmit Taburu ile Yalova Bölüğü, bu 
bölgede şiddetli bir Yunan direnişiyle karşılaştılar. Müfre । 
zenin sol kolundaki 15. Alay ise; akşama kadar sürdür | 
dükleri saldırı sonucunda Karsak-Umurbey sırtlarını ele 
geçirdiler. Umurbey’i kurtardılar. Geceyi burada geçir 
mek için birliklerimiz düzenlerini aldılar. İzmit Taburu ve 
Yalova Bölüğü, bütün gece düşman ateş baskısı altında 
büyük bir özveriyle, canlarını hiçe sayarak biran önce 
güzel ilçemizi ele geçirmeye çalıştılar, çarpıştılar.. 
Gecenin ilerleyen saatlerinde Soğucak Tepe’yi ele 
geçirdiler.. Ve gece yarısı 24.oo-01.oo arası Gemlikimize 
girdiler (11 Eylül 1922) Böylece Dr. Ziya Kaya ve Kuva-i I 
Milliyeti arkadaşlarının çekilişlerinden iki yol sonra, . 
ilçemizde al sancağına kavuşmuş oldu.

İskele Meydanı’nda gemilere binerek kaçmak isteyen J 
Yunan birlikleriyle yapılan çarpışmalarda Deli Halit 
Paşa’nın subaylarından Yüzbaşı Cemal Bey şehit 
düştüler.

Lisemizin karşısındaki Emetullah Hatun (Eski 
Kuştaşı) Camii’nih avlusunda yatan bu şehitlerimizi yılda 
bir kez de olsa anımsamak her Gemlikli gencimizin göre
vi olmalıdır. Nur içinde yatsınlar! Mekanları cennet olsun.

Kaynaklar; 1- Bursa ve çevresinde Yunan mezalimi 2- 
Kurtuluş Şavasında Bursa 3- Kutsal isyan 4- Tanıkların j 
Anlatılarıyla Bursa Tarihi JI
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Bursa Biiyiilşelıif Belediyesi 7 bin 
yoksul ve 5 bin öğrenciyi sevindirdi

asındaki 
a çocuk- 
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da, Murat 
a göre | 
irme olay,

bilmiyorla 
İlcilerinin! 

ralan mı?
Biz ulus 
unuturuz 
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ken Yuna
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çok 

nektedir.

günlere | 
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ianında 
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı . 
Hikmet Şahin, 
ramazan ayı boyunca 
gerçekleştirilecek 
aktivitelerin yanı sıra 
erzak ve kırtasiye 
yardımları ile 
ilgili programı 
düzenlediği başın 
toplantısıyla açıkladı. 
Başkan Şahin, 
tarihi belediye 
binasında gerçek
leştirdiği basın 
toplantısında, 
BursalIların bolluk, 
bereket ve paylaşım 
ayı olan ramazanı 
daha keyifli 
geçirmeleri için 
kolları sıvadıklarını 
söyledi.
Fiziki yatırımların ve 
altyapı hizmetlerinin 
yanı sıra Büyükşehir 
Belediyesi'nin bir

Komuta’,

'de
11.00'de

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

görevinin de 
sosyal sorumluluk 
projelerini hayata 
geçirmek olduğunu 
belirten Başkan 
Şahin, "Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
Bursa'yı kucaklaya
cak ve kuşatacak 
hizmetler 
sunuyoruz. Her 
ramazan ayında '

sosyal belediyecilik 
sorumluluğunun 
gereklerini yerine 
getirerek tüm 
faaliyetleri taç
landırdığımıza 
inanıyorum.
Ramazan ayını 
karşılamaya hazır
landığımız bu gün
lerde bir başka 
tatlı heyecanımız 

daha var; çocuk
larımız yeni bir eğitim 
öğretim dönemine 
başlıyor. Belediye 
olarak dar gelirli 
vatandaşlarımıza 
sadece belirli 
zamanlarda değil 
ulaşabildiğimiz her 
zaman yardım etme 
gayretindeyiz. Bu 
amaç doğrultusunda, 
çocuklarımızın çanta 
ve kırtasiye gibi acil 
ihtiyaçları 
7 ilçede milli 
eğitim müdür
lüğümüz aracılığıyla 
belirlenen 5000 
öğrencimize 
dağıtılacak.
Yine üniversite 
öğrencilerine de 
destek amacıyla 
burslar vermeye de 
devam ediyoruz" 
diye konuştd.

Mudanyalı 
Minibüsçülerden 
Köylere Hizmet

Mudanya 23 nolu 
Minibüsçüler 
Kooperatifi, 
Mirzaoba, Dereköy, 
Çekrice, Balabancık 
ve Hasköy'e direk 
sefere başladı.
5 köyden Bursa'ya 
sefer yapılması 
yönünde UKOME'ye 
dilekçe ile müracat 
ettiklerini belirten 
Kooperatif Başkanı 
Mehmet Açıkgöz, 
olumlu cevap aldık
larını ve bu köylere 
günde 3 sefer

I yapacaklarını 
bildirdi.

Mehmet Açıkgöz, 
Güzelyah Feribot 
İskelesi'nden termi
nale direkt otobüs 
seferlerine başlayan 
belediye araçlarının 
yetersiz kalması 
sebebiyle talep 
aldıklarını ifade . 
ederek, "Bu yönde 
UKOME'ye de 
başvuracağız.
Vatandaşlardan 
gelecek en 
ufak öneriye açığız. 
Ulaşımın kolay ve 
sağlıklı olması için |
hareket ediyoruz" I
dedi.
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TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ... 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ -■

»ıJıbmİln

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
IsimBoraSok^^

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ali Karasu’dan iddialara cevap Atletizmde başarıları sevindirdi
Bursaspor 
Yönetimi'nde 
yaşanan krizde 
ortaya atılan iddialara 
Bursaspor Kulübü 
Başkanı Ali Karasu 
sert yanıt verdi. 
Başkan Karasu, 
Bülent Korkmaz ve 
teknik heyetle ilgili 
kendilerinin ve 
Bursa'nın hiçbir 
problemi 
olmadığını söyledi. 
Başkan Ali Karasu, 
Teknik Direktör 
Bülent Korkmaz'a 
atfen bir gazetede 
yer alan açıklamalar
la ilgili yaptığı açıkla
mada Korkmaz'ın 
bazı sözlerinin 
çarpıtıldığını iddia 
etti. Kulüp başkanı 
olarak teknik heyetle 
sürekli görüştüğünü 
kaydeden Karasu, 
"Bülent Korkmaz ve 
teknik heyetimizle 
ilgili bizim ve Bur 
sa'nın hiç bir proble
mi yoktur. Ayrıca şu 
an itibariyle teknik 
heyetimize kulübü 
müzün geciken bir 
ödemesi de söz 
konusu değildir.

! Futbolcularımızdan 
i bazılarının ödemeler

imizde gecikmeler 
olduğu doğrudur. 
Ancak bu durum, 
hemen her kulüpte 
görülebilecek bir 
durumdur. İçinde 
bulunduğumuz 
maddi şartlara 

UEFA’dan doping uyarısı

rağmen, futbolcu
larımızın ödemelerini 
yapacak gücümüz 
elbette vardır. Şu ana 
kadar olduğu gibi 
bundan sonra da 
başkan olarak gerekli 
katkıyı koyar, öde 
meleri yaparız. Bu 
ödemeler en kısa 
sürede yapılır, kimse 
merak etmesin.
Ancak, kulübümüzün 
belirli disiplinleri ve 
planı vardır, bu yön 
de hareket edilir. 
Futbolcularımıza 
benim bilgim dahilin 
de alacakların İstan
bul Büyükşehir Bele 
diyespor maçına 
kadar ödeneceği 
sözü verilmiş 
değildir. Benim 
başkan olarak böyle 
bir şeyden haberim 
yoktur. Yönetim kuru
lumuz da böyle bir 
karar almış değildir. 
Ancak söz konusu 
haberde kimin, Trab 
zonspor maçı öncesi 
teknik heyet ve fut
bolcularımıza lj>öyle 
bir söz verdiği belir
tiliyor. Kimin, niçin 
böyle bir hareket 
yaptığının yorumunu 
Bursaspor kamuoyu
nun takdirine bırakı 
yorum. Bursaspor 
büyük bir kulüptür,, 
büyük bir camiadır. 
Burada kimse ki'nj 
şeye emir veremez., 
Bülent hcicamizın 
söylediği ifade edilen 1 konuştu.

sözlerin kime hitap 
ettiğini de kamuoyu 
çok iyi 
bilmektedir" dedi. 
Karasu, başkan 
olarak teknik heyet 
ve futbolculara 
verdiği sözlerin, 
kendi borcundan 
daha önemli 
olduğunu söyledi. 
Söz vermişse 
gereğini yerine 
getireceğini kayde
den Karasu, 
"Eğer, benim bilgim 
haricinde bazıları 
Bursaspor'la ilgili 
sözler veriyorsa o 
zaman onlar gereğini 
yerine getirecekler. 
Getiremiyorlarsa da 
bu işi yapmayacaklar, 
bırakacaklar.
Yapanlara da 
engel olmayacaklar. 
Daha önce tek 
başıma dahi kalsam 
mücadelemi sürdüre
ceğimi söylemiştim. 
Halen aynı görüşte 
olduğumu cami
amızın bilmesini 
isterim. Bugüne 
kadar taraftar ve 
camiamızdan 
özür dileyecek bir 
şey yapmadım, 
ancak bugün 
onlardan malum 
kişileri 
yönetimime aldığım 

, ve bu tartışma ■ 
{ ortamı oluşturulduğu 
,, için ö?ür diliyorum" 
> (şeklinde

Osmaniyeli sporcular 
birçok spor dalında 
olduğu gibi atle
tizmde de elde ettik
leri Türkiye dere
celeriyle adlarından 
söz ettiriyor.

Minik ve bayan kareteciler
kıyasıya yarıştı

Bursa'da Taşkıran 
Spor Kulübü ve 
Yıldırım Belediyesi 
tarafından düzenle
nen 8. Açık Hava 
Ashihara Karate 
Turnuvası'nda bay ve 
bayan olmak üzere 
çeşitli kategorilerde 
kıyasıya yarışan 
karatecilerin 
gösterileri ilgiyle 
izlendi. Turnuva 
çerçevesinde 5 
yaşındaki iki minik 
karatecinin gösterisi 
ise hoş görüntüler 
oluşturdu.
Tayyareci Mehmet Ali 
Caddesi'nde boş bir 
arsa üzerine kurulan 
bir platformda yarı 
şan bay ve bayan 
genç karateciler, 
hünerlerini sergiledi. 
Sabah erken 
saatlerde ön eleme 
müsabakalarıyla 
başlayan karate tur
nuvası dün akşam 
saatlerine kadar 
devam etti. Bursa, 
Bilecik ve İstanbul'
dan turnuvaya 
katılan 12 kulüpteki 
135 bay ve bayan 
karatecinin değişik 
sıkletlerde yarıştığı

Eylül ayının başında 
Bursa'da yapılan 
Türkiye Atmalar Ligi 
ve Nurullah Ivak 
Atmalar Türkiye 
Şampiyonası'nda 
Osmaniyeli 

turnuvada bayanların 
ve 5 yaşındaki iki 
minik karatecinin 
gösterileri vatan
daşlar tarafından 
büyük ilgiyle izlendi. 
Karate sporunu 
sadece erkeklerin 
yapmadığını, yaptık
ları gösterilerle 
sergileyen bayan 
karatecileri, erkekler 
ilgiyle izledi. Turnuva 
çerçevesinde özel 
sıklette mücadele 
eden 5 yaşındaki 
Göksu Arsel ve 
Burak Bıyık isimli iki 
minik karatecinin 
gösterisi işe komik 
görüntülere sebep 
oldu. 24 ile 77 kilo
gram arasında erkek 
karatecilerinin 
gösterileri ise 
çekişmeli geçti. 
Bir Uzakdoğu sporu 
olan karateyi vatan
daşlara sevdirmek 
için açık havada 
turnuva düzenledik
lerini belirten 
antrenör Haşan 
Vanlıoğlu, gençleri 
kötü alışkanlıklardan 
kurtarmak için 
spor yapmaları 
gerektiğini söyledi. 

sporcular 
bir birincilik, 
2 ikincilik ve 
birde üçüncülük 
madalyası alarak 
büyük bir başarıya 
imza attılar.

Turnuvaya katılarak 
bir konuşma yapan 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, Uzakdoğu 
sporu olan karatenin 
Türkiye'de büyük 
ilgi gördüğünü 
belirterek, 
gençlerin kahvehane l- 
köşelerinden spora I 
yönlendirmek 
gerektiğini dile 
getirdi. Sosyal ve [ 
kültürel faaliyetlere 
Yıldırım Belediyesi L 
olarak büyük önem । 
verdiklerini ifade 
eden Keskin, 
"Gençlerimizi toplu 
mumuzun önemli bir 
unsuru olarak 
görmekteyiz. Gençle > 
rin kötü alışkanlıklar- ı 
dan kurtarmak için 
spor yapmalarına 
teşvik etmeliyiz. 
Bunun için spora | 
önem veriyoruz.
Sporcünun ahlaklı, P 
çevik ve zeki olanı JH 
en iyisidir. Türkiye ]| 
Karate alanında 
önemli rekorlara 
imza atmıştır.
Bu gibi faaliyetlere || 
devam edeceğiz" I 
dedi.

UEFA, Avrupa 
Şampiyonlar Ligi'nde 
yer alacak kulüplerin 
başkan ve q,enel 
sekreterlerinin 
dikkatinegonderdiği 
sirkülerde, yoğun 
bir "Yarışma Dışı 
Doping Kontrolü" 
uygulaması yapıla
cağını duyurdu. 
Fenerbahçe ve 
Beşiktaş'ın da 
mücadele edeceği 
2007-2008 sezonu 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi'nde yer alan 
kulüplere gönderilen 
sirkülerde, UEFA'ya 
bildirilen tüm oyun
cuların test havuzu
na dahil olacağı 
bildirildi.
Takımlar eleninceye 
kadar, bu oyuncu
ların test havuzunda 
kalmaya devam ede
ceği belirtilen açıkla
mada, haftalık olmak 
üzere, tüm cyuncu-

TFMA A “SUYUNU BOŞA 
Q HARCAMA”

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

ların bulundukları 
yerlerin bildirilmesi 
sorumluluğunun 
kulüplere ait olduğu
na dikkât çekildi. 
UEFA görevlileri, 
yarışma dışı kon
trollerde, 10 oyun
cuya kadar test dav
eti yapabilecek. 
Görevliler, ani kont
role geldikleri andan 
itibaren, listedeki 
tüm oyuncuların 
orada olup 
olmadığını kontrol 

edecek ve eksik bul
ması halinde derhal 
rapor tutacak.
Kurada çıkan oyuncu 
orada mevcut 
değilse 60 dakika 
içinde test yapılan 
yere gelmek zorunda 
olacak. Kurada çıkan 
sporcu teste katıl
mazsa görevli, o 
oyuncu veya oyun
cular için UEFA 
Doping Paneli'ne 
"Kaçırılmış Test" 
raporu gönderecek.
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Su ve besinlerle bulaşan 
hastalıklara dikkat

Şanlıurfa İl Sağlık 
Müdürü Dr. H. Nevzat 
Yetkin, günümüzde 
yaşam kalitesini 
yükseltmek ve 
hastalıkları oluş
madan önce önlemek 
için halk sağlığına ; 
yönelik çalışmaların 
artarak sürdürül ' 
düğünü söyledi.' 
Yüzyılın eh öriemli. v ■■ 
gündem konusu olan 
küresel ısınmaYııri' <; 
etkileri tüm dünyada \ 
olduğu gibi ülke ■' 
m izde de görüldü '? • , 2007 yılı halk sağlığı koşullarından biridir;

. haftasında "Şu,ve Sağlıklı ye temiz su,ğünü kaydeden, ç .
Yetkin, "Bilim adam Besinlerle Bulaşan içerisinde hastalık
lan küresel isınmahm Hastalıklar ye Korun yapıcı rriikroorganiz-

ma" konusunun ■ ’ maların ve vücutta"sebep olduğu iklim ^ .. . ___ r ... .
değişikliklerinin kalp işlenmesi belirlenmiş ‘ zehirli etki yapacak 
hastalıkları, solünüm ■ ' •ve bu könü üzerinde --j-j-i--:

yolu hastalıkları, âler-, 
jik hastalıklar ve büla

.'ve bu könü üzerinde
gerekli faaliyetler -

J kimyasal maddelerin
. bulunmadığı sudur.
İçme suyu, güvenle. _ yapılmaktadır. Su, , İÇme suyu, güvenle

şıçı hastalıkları tetikle yaşamımızın vâzge .. içilebilen .bir sudur, 
yebileceği görüşünde, ;.çifmezbir parçası, » 
birleşirıekf eğirler. vücûdumuzun temel
Ülkemizde azalan-su ihtiyacıdır. Tüm.
kaynakları nedeniyle canlılar için hayati
yapılansu kesintileri"/. bir önemesahipolan•
,ve içinde büluhduğû- 
muz yaz ayları nede 
nîyfe'su ve b'e'sı'nlerfe

vücûdumuzun temel
İçme suyu renksiz,

şu, sağ I i ğ im iz i I e.d e 
doğrudan ilintilidir. 

«ar-ner» ■■■■,• . • •• - Yaşırğızmaolursa?
bulaşan hastalıklar . . olsun, bol su tüket- 
yaygın. halde görül ‘' mek,- sağlığımızın
mektedir. Bu sebeple en önde gelen

tatsız, tortusuz ve‘ 
kokusuz olmalıdır" ' 
dedi. . *
Kirliliğinden 4üphe>

.' ed.ileh suların 10 
dakika kaynatılmâşı; 
şüyun mikroplardan 
temizlenmesi için'.
yeterli olduğunu 
belirten Df. Yetkin;

"Bu süre suyun 
kirlilik derecesine 
bağlı olarak 
değişebilir. Sular 
kaynatılan kapta 
bekletilirse daha 
sağlıklı olur. 
Kaynatılan sularda 
tat değişmesi 
meydana gelir. 
Kaynamış su bir süre 

?gehiş yüzeyli kaplar
da beklerse tekrar 
tat kazanır. Bireysel 
klorlama piyasada 
bulunan ve eczane 
lerde pazarlanan 
klor tabletleri ile 
de yapılabilir. 
Prospektüsünde 
(kütü içi 
açıklayıcı kağıt) 
belirtilen 
miktarda suyun • 
içine tablet atılır 
ve yarım saat 
bekledikten 
sonra su dezenfekte 
olmuş demektir, ’

v güvenle içilebilir. r 
Seyahatlerde

. ve geçici 
yerleşimlerde, 
kişilerin kendini/ 
koru ması.açısından 
pratik bir Uygula
madır" diye konuştu /.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Mevsim geçişleri 
kalp krizi 

riskini arttırıyor
Kardiyoloji Uzmanı 
Doktor Sebahattin 
Elçi, mevsim geçiş
lerinin kalp krizi 
riskini artırdığını 
bildirdi 
Gün içinde saat 
06:00 ile 12:00 
arasında kalp 
krizinin daha çok 
görüldüğüne dikkat 
çeken Elçi, 
"Vücudun biyolojik 
ritmini koruyup, 
düzenlemede en 
önemli unsur olduğu 
kabul edilen melaton 
hormonu, beyinde 
sadece 23:00 ile 
05:00 saatleri arasın
da salgılanmaktadır. 
Melatonin düzeyi 
sabah 06:00'dan 
sonra azalır gece 
yüksek seviyelere 
ulaşır. Melatonin 
aynı zamanda bir 
mevsim ayıracıdır. 
Gecelerin kısa 
gündüzlerin uzun 
olduğu yaz döne
minde melatonin sal
gılanmasında azalma 
görülür" dedi. 
Stresin kalp krizini

tetiklediğine* işaret 
eden Elçi, "Melaton 
hormonunun azal
masıyla stres oluşur. 
Bu da kriz riskini 
artırır. Kalp hastalık
larından korunmak 
için kardiyolojik risk 
faktörlerini en aza 
indirilmesi gerekir. 
Stresin yanı sıra 
hipertansiyon, şeker 
hastalığı, sigara 
içmek ve obozite 
kalp krizi riskini 
artırmaktadır" diye 
konuştu. 
Günde bir saat 
yürüyüşün kalp 
hastalığından yüzde 
40 oranında 
koruduğuna temas 
eden Elçi, düzenli 
spor yapan 60 yaşın
daki bir kişinin spor 
yapmayan 20 yaşın
daki bir kişiden daha 
sağlıklı kalbe sahip 
olduğunu ifade etti. 
Sporun felç riskini 
de yüzde 25 azalt-» 
tığını belirten Elçi, 
"kalbinizi korumak 
için spor yapın" tav 
siyesinde bulundu.

tfalye ‘ .. v‘.
Pjoİİşjljndaf;. < .155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. .■ j;'5‘İ310 55
Poİis Karakolu ■./51318 79‘
Gar, Kom. •,: . :$l$42 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık. 513 ip,5İ
.CiSavçıhğı . 5.13LJ0:53
•C.Savçi Yrd. - 51j 2954

Emniyet Müd. SİİİO 28
ULAŞIM . •/

' METRO'.■ • 513 .12 Î2
Aydın Turizm ,':513 2Ö.-7-7

•/SüzerTurizm ?/ , ; '/'’';'/5l'2:-1,Q'-,’7-g''
Kanb'er6ğlu-Esâdaş-; 514 45 49 j
•Anıtur ' 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi . 513 92 00
SSK Hastanesi , 513 -23 29
Mer.Sağ.Ocağ ı ..513 10 68
TomokayTonYografi 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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı : (212)51612 12
Yalova ,.<(226) 811 13 23
İDO İmam Aslan ■'
Dinlenme Tes. 513 23.94

TEK Arıza 513 20 66
:TEK İşletme 513 45 03
Statyum 51.4 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Millİ;Eğt Md.

513 11 74
Halk Kütüphane 51$. 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 İ 3 08
Limân Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
NüfüşMd. 513 37 42
jözelîd. Md. 5İ3 15 07
Tşrpjğ^Ğ.'idl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver.'. Dâiresi Md. 513 10 92
İlçe Tahin Müd. 5’13 10 45
İlçe Seç: Md. 513 77 77
Halk EğitRri Müd. 51318 46

BELEDİYE
Şantral // 513 45'21 -23
Başkanlık ' '513 45 20
Zabıta . ' '■■■ 51.3’24 32
Otobüs İşlet, 513 45 21-122
BUSKİ : 514.57 96
İtfaiye aS 5İ3'^3 25'
Muhasebe Md. 513 45 2'1 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

VAPUR - FERİBpT

OTOBÜS

Yalova (226) 814.1 Q 20
Topçular (226)303 43 19
Eskihisar (262)655 60 31

Şehirlerarası .
Otobüs Terminali.;

261 5400
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513:12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 ŞB 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 5134546
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 .80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

NÖBETÇİ ECZANE
11 Eylül 2007 Salı 

GEMLİK ECZANESİ 
Demirsubaşı Mh. No: 5/B 
Tel: 513 02 49-GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2851 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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BAŞSAĞLIĞI
Eski Başkanlarımızdan, üyemiz 

Mimar 
Sami ÇEKİÇEL 
8 Eylül 2007 günü vefat etmiştir.

Merhuma Allah ’tan 
rahmet, Kederli Ailesine 

ve meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

MİMARLAR ODASI 
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

T£MA ▲ “SUYUNU BOŞA m"O HARCAMA”

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

Söğüt Şenliklerine 
Gemlik’ten 600 kişi katıldı
726. Soğut şenlikle 
rine AKP İlçe 
Teşkilatı Gemlik'ten 
10 otobüs ve özel 
araçlar olmak üzere 
600 kişilik bir kafile 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin'in baş 
kanlığında Söğüt’e 
gitti. Bu yıl 726'ncısı 
düzenlenen Söğüt 
şenliklerine katılan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, 
geçtiğimiz yılların 
aksine beraber 
yürüyerek birlik 
mesajı verdiler. 
Söğüt şenliklerinin 
son gününde vatan
daşların büyük ilgi 
gösterdiği törene 
İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay, Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, Kültür 
ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay, 
Devlet Bakanı Cemil 
Çiçek, Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
Adalet Bakanı M. Ali 
Şahin, Çevre ve Or 
man Çakanı Veysel 
Eroğlu katılanlar 
arasındaydı.
Yörük derneklerinden 
oluşan folklor ekip
leri çeşitli gösteriler 
sunarken, şiirler ve 
marşlar söylemdi. 
Söğüt şenliğinde 
konuşan Başbakan 
Erdoğan, "Birlik ve 
beraberliğimiz 
güçlendirmenin yolu

ise ortak değer ve 
hedefler etrafında 
kenetlenmeyi başar
maktan geçmekte
dir” dedi.
BAŞKAN ŞAHİN, 
YÖRÜK ÇADIRINDA 
Söğüt şenliklerinde 
açılan Yörük çadır-’ 
(arına vatandaşlar 
büyük ilg[gösterdi. 
ArCF nçe başKanı 
Enver Şahin Yeniköy 
Muhtarı Cemil Gün 
düz ile birlikte söğüt 
şenliklerinde açılan 
Yörük çadırlarını 
gezdi. Yürüklerle tek 
tek sohbet eden ve

"Geçmişini bilmeyen 
geleceğine yön vere
mez" diyen AKP ilçe 
Başkanı Şahin, Ertuğ 
rul Gazi'nin yaktığı 
meşale ve onun 
etrafında şekillenen 
duygu birliğimizin 
726 yıldan bu yana 
hiç sönmediğini 
belirterek. "R» birlik 
beraberlik, kardeşlik 
meşalesi inşallah 
sonsuza kadar 
parlayacaktır. Bu 
kandilden parlayan 
ışıkla gönüllerimiz | 
aydınlatmaya devam 
edecektir' dedi.

RflMflZflN GELİYOR ■ 
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ E! 
GÖRMEDEN KflRRR VERMEYİN

3

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
İMSAKİYELER EN UYGUN 

FİYATLARLA ...
iİ “1 Körfez Ofset

MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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



IRamazan yarın başlıyor
■—*5 ir İslam aleminin en kutsal ayı olan 11 ayın sultanı Ramazan yarın başlı- 
|B yor. Bu akşam ilk teravih namazı kılınacak gece ise sahura kalkılacak. 11 Ekim 

E Perşembe günü son oruç tutulacak ve 12 Ekim'de Ramazan Bayramı başlaya- 
I cak. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl en düşük fitre miktarını 5 YTL 

K3P olarak belirledi. Ramazan ayının başlaması nedeniyle Bursa Müftüsü Mahmut 
Gündüz, bu akşam kılınacak teravih namazı ile birlikte başlayacak olan Rama 
zan ayının günahların affı için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu söyledi.

IttVHRNLRR R.Ş. 
OTOMOTİV 

TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ
TÜM İŞLERİNİZ 

BEYHANLAR A.Ş. GÜVENCESİ 
ALTINDA YAPILMAKTADIR.

İbrahim Akıt Cad.
Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Gemlik K
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

‘si.cominrofagcmlikkorfczgazctesi.com 25Ykr.

3 Gemlik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 85. yıldönümü törenlerle kutlandı
<P İlçe
ı. Ertuj 
ıktığı 
jn 
İlenen 
tizin 
yana » 
ni 
, h/Vtikl 
^deşlik 
ilah | 
r 
Bu 
layan 
imiz 
devan

S Gemlik ve Umurbey’in 
düşman işgalinden kurtuluşu 
törenlerle kutlandı. Gemlik’teki 
törenlerde çelenk krizi yaşan
dı. Program sunucusunun 
TBMM de grubu bulunmayan 
siyasi partileri çelenk koymaya 
çağırmamasını, siyasi parti tem
silcileri protesto ederek, alan
daki törene katılmadılar. Çelenk 
ler, törenden sonra Atatürk 
Anlına kondu. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER kadri_guler@hotmai I. co ı n

Kurtuluş günü 
halkın umurunda değil...

** Yıllardır yazıp çiziyoruz.
Türk halkı giderek ulusal değerlerden uzak 

taşıyorlar diye..
Dün, Gemlik ve Umurbey’in düşman 

İşgalinden kurtuluşunun 85. yıldönümü tören
leri yapıldı.

Halk törenlerde yoktu.
Buna bir de Atatürk Anıtı'na çelenk konul

ması sırasında yaşanan prootokol hatası 
eklenince, ortaya çok kötü bir tablo çıktı.

L Protokolün oturduğu koltuklar boş kaldı.
Devamı sayfa 5'de

0JUDA GOOO/fclfl

TEVFİK SOLAKSUBAŞİ ve OĞULLARI
İstiklâl Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

Kiracıya kızdı, kefili bıçakladı
2 aylık kira parasını ödemeden evden ayrılan kiracıya kızdı, kefille kavga etti-8'de

Başkan Turgut; 
“Bu masada 

binlerinin 
gözü var”

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
dün ziyaret eden 
Mahalle Muhtarları, 
AKP'Iİ meclis 
üyelerinin mecliste 
Balıkpazan'na 
yapılacak Muhtarlık 
Hizmet Binası için 
red oyu kullanma 
larına tepkili olduk 
lanın söylediler. 
Haberi sayfa 4’de

%25e2%2580%2598si.cominrofagcmlikkorfczgazctesi.com
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Adrese dayalı nüfus
Gürhan ÇETİN KAYA

Buluşma
Ne olacak bu memleketin hâli....

• "Türkiye laiktir laik kalacak.."
. "Tam bağımsız Türkiye.."

Ne güzel sloganlar...
Ama ne yazık ki...
Hep slogan boyutunda kaldı güzel yurdu

muzda..
Bizi yönetenler içeride çıkan tepki sesle 

rine hiç kulak asmadılar..
Kendi bildikleri doğrultuda hareket ettiiler.. 

; Airtık;
Saf, temiz ve yalın olabilmek..
Bağımsız kalabilmek,.

' Göbekten bağlı olmamak çok zor..
Çünkü kişisel "çıkarlar" insanları birbir

lerinden o denli uzaklaştırdı ki, hangi taşı 
kaldırsan altından pislik, hangi ilişkiye 
dokunsan ardından "çıkar kümelenmesi" 
çıkıyor.
; Kirlilik..
.Açgözlülük..

• Ketenperecilik..
. Fırsatçılık..

Üçkağıtçılık..
. Saygısızlık..
; Sevgisizlik..
' Dönem içinde insanoğlunu cenderesine 

aldı..
« Sıkıyor da sıkıyor..

Pislik anaforuna yakalanan insanoğlu 
kendini düze çıkaramıyor.

Yazıktır..
/Ayıptır..
/Günahtır..
güvenlik hak getire..
Adalet ne yazık ki tartışılıyor.
Sağlık zaten bozuk..
Geleceğinden kaygı duyan insan "hal 

çareşihe" bakıyor.
Bakarken de yıkıyor.
Kendini kurtarırken başkasının omzuna 

çıkıyor..
Yükleniyor da yükleniyor..
Onu eziyor..
Tüketim girdabının içine atılan insanın 

"alma" isteği sürekli parlatılıyor.
Jan janlı vitrinler..
Rengarenk ambalajlar..
Almak için sunulan cazip olanaklar..
Doğal olarak denge bozuluyor.
"Almadan verme" güdüsü harekete geçi 

yor.
Kimlik değişiyor..
Karakter bozuluyor.
Bu işin sonu iyi değil.
Ne olacak ?
İnsanoğlu tepeden tırnağa yapısal 

değişim geçirecek..
Olanaklı mı?, 
Değil..
O halde..
Herkes ayağını yorganına göre uzatacak..
Tüketim anaforunda kendini kaybetmeye

cek..
Benliğini yitirmeyecek..
insanoğlu eskiden de vardı..
Ve bu kadar "rezil" duruma hiçbir zaman 

düşmemişti...

KflŞ€D€ B€KL€M£K YOK
KALİTELİ KAŞELER

__ UYGUN FİYATLARLA 
OJSAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

sisteminin tanıtımı sürüyor ।
Seyfettin ŞEKERSÖZ yavaş giderileceğini I I

Yeni uygulamaya 
konulan "Adrese 
Dayalı Nüfus 
Sistemi" hakkında 
Muhtarlara verilen 
bilgi toplantıları 
sürüyor.
İlçe Nüfus Müdürü 
Nazlı Değirmenci 
tarafından Muhtarlar 
Derneğinde köy 
ve mahalle 
muhtarlarının 
katıldığı toplantı 
düzenlendi.
Toplantıda, 
uygulama ile 
yaşanan sıkıntıların 
kısa süre içinde 
aşılacağını söyleyen 
Değirmenci, 
gönderilen program
ların sisteme 
oturmasından sonra 
sıkıntıların yavaş

ve yeni doğmuş
çocuklarını 
nüfusa kayıt 
yaptırmayanlara 
ceza uygulamasının 
başlatılacağını 
duyurdu. 
Gemlik'te en 
çok göç alan 
mahallelerin 
başında gelen 
Eşref Dinçer, 
Hamidiye ve 
Dr. Ziya Kaya 
mahallelerinde 
bu yönde sıkıntıların 
yaşanabileceğine 
dikkat çeken İlçe 
Nüfus Müdürü 
Nazlı Değirmenci, 
muhtarların dikkatli 
olmalarını istedi. 
Gemlik'e bazı 
cadde ve sokakların 
yeniden isimlendiril 
diğini söyleyen

bilmediklerinden 
sıkıntının yaşandığını 
belirterek "Kapı
numaralama işlemleri , 
Büyükşehir tarafın
dan yaptırılıyor ve 
mahallelere gelen 
elemanlar 
muhtarlara hiç

‘Gemlik Körfez’ İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

rr^MfllILIltallllİBOllİllElElIyeİŞîllIlflI
MHUl DANIŞMANLIK ve DE5ERLEME HİZMETLERİVEU 

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytaslnsaat.coni
SIFIR DAİRELER 

y/'Gemlik Balıkpazarı Mahallesi’nde, 
Atatürk îlkokulu'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 

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

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

muhtarlar ise vatan- danışmadan yeni
daşların yeni isimleri numaralar koyuyor-.

lar, mahallelerde
bir çok sokak ve 
eylerin kapı 
numaraları .
değiştirildi, 
bizlerle diyalog 
kurulmaması , 
yan//ş" 
dediler. :

İKİNCİ EL DAİRELER
Y SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 
Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi,. 
Asasansörlü, Kaloriferli, 3+1,140 m2
S 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 Daire, Gemlik Baytaş Körfez Sitesi’nde, 
Muhteşem denii 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.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytaslnsaat.coni
http://www.baytasinsaat.com
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Gemlik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 85. yıldönümü törenlerle kutlandı

Kurtuluş gününe 
halk ilgi göstermedi

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

3G Telefonlar...

Gemlik ve Umurbey’in düşman işgalinden kurtuluşu 
törenlerle kutlandı. Gemlik’teki törenlerde çelenk krizi 
yaşandı. Program sunucusunun TBMM de grubu bulunmayan 
siyasi partileri çelenk koymaya çağırmamasını, siyasi parti 
temsilcileri protesto ederek, alandaki törene katılmadılar. 
Çelenkler, törenden sonra Atatürk Anıtına kondu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik’in düşman 
işgalinden 
kurtuluşunun 85. yılı 
törenlerle kutlandı. 
Saygı duruşu ile oku- 
nan İstiklal Marşı'nın 
ardından çelenklerin 
sunumunda mecliste 
grubu bulunmayan 
siyasi partiler ile 
kurum ve kuru
luşların çelenklerinin 
Atatürk Anıtı’na 
konulmaması siyasi 
parti temsilcileri 
arasında tepki yarattı. 
Törenin ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından organize 
edilmesi nedeniyle 
siyasi parti ilçe 
başkanları tören 
sonrasında İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'le 
bir süre görüştüler. 
Çelenk sunumunun 
ardından Belediye 
Sergi Salonu’nda 
Garnizon Komutanı 
ve Belediye Başkanı 
tebrikleri kabul etti. 
MUHALEFET 
PARTİLER 
TÖRENİ 
BOYKOT ETTİ 
Kurtuluş şenlikleri 
töreninde ise çelenk 
sunumunda tepki 
gösteren siyasi 
partilerin törene 
katılmadılar.
Çelenklerinin Atatürk 
Anıtı’na konulma- 
masını kabul edile
mez bulan siyasi 
parti başkanları 
törene katılmazken 
kendilerine ayrılan 
koltuklar boş kaldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Ömer 
Cüneyt Akyol ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
törene katılan az 
sayıda vatandaş ile 
askeri birliklerin 
kurtuluş gününü kut
lamasının ardından 

[ saygı duruşu ve

-

Mecliste grubu olmayan partilerin çelenk . 
koydurulmaması tartışma yarattı.

Mecliste grubu olmayan siyasi parti 
temsilcileri törene katılmayınca 
koltukları boş kaldı

istiklal Marşı okundu. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
günün anlamını 
belirten konuşmasın
da dünya tarihinin 
Türk milletinin 
kanıyla kazandığı 
zaferlerle bilindiğine 
dikkat çekerek, 
"30 Ağustos zaferiyle 
başlayan zafer 
mücadelemiz, 11 
Eylülle sürmüştür. 
Türk askeri hiçbir 
zaman kendisiyle 
savaşanların dışında
kimseye zarar 
vermemiştir." 
şeklinde konuştu. 
Gemlik’in kurtuluş 
günü nedeniyle 
öğrenciler tarafından 
şiirlerin okunmasının 
ardından Askeri

birlikler ile kurum ve 
kuruluşların yaptığı 
geçit töreninin ardın
dan Lise Caddesi'nde 
bulunan Emetullah 
Camii bahçesindeki 
Yüzbaşı Cemal Bey’in 
mezarı ziyaret edile

rek dua okundu. 
Gece ise İskele 
Meydanı’nda 
Belediye 
Bandosu 
konser verirken, 
havi fişek gösterileri 
yapıldı.1

Devletin 3G (cep telefonlarında görüntü aktar
mayı da içeren ileri teknolojiye dayalı iletişim sis
temi lisansı) ihalesini TV kanalları canlı olarak 
yayınladı.

Bu 3G denen görüntüyüde nakleden, interne
tle iletişim duran çok ileri bir sistem..

Çok güzel de çok ta pahalı bir sistem.
Elimizdeki telefonlar çöpe gidecek 1000-1500 

YTL vererek bu sisteme uyan telefonlar almak 
zorundayız..

“Ayranı yok içmeye, atla giden .....”
Turkcell, 321 milyon euro fiyat vererek 3G 

lisansı ihalesini kazandı. (YTL değerlenirken TC 
Devleti, kendinin değerli YTL'si ile değil de euro 
ile fiyatlandırarak lisans satıyor.)

'imam bunu yaparsa cemaat.ne eylesin TV 
yayınında, sunucu, ihaleyi yorumlayan konuğuna 
sordu:

"Bir telefon işletmecisinin görüntülü aktarma 
lisansı için 321 milyon euro gibi pahalı bir fatu
rayı göze alması normal mi?"

Uzman konuk cevapladı:
"Türkiye'nin nüfusunun yüzde elliden fazlası 

genç nüfus...
Genç nüfus teknolojiye meraklı. Yeni teknolo

jiyi hemen kullanmak istiyor.
Aslında bizim halkımızın tamamı yeni teknolo

jiyi hemen kullanmak istiyor...".
Pantolonu yırtık, cebinde para yok, işsiz ama 

elinde son sistem kameralı telefonla geziyor 
benim fakir halkım..

Tamam tamam da biraz aşağıda söylenenleri 
de duy garibanım..

Bir uzman, "Bu ihale vesilesiyle Türk halkının 
yeni teknolojilere ilgisi ve en yeni teknolojiyi kul
lanma çabası dikkatimi çekti.

Teknolojiyi üreten, ileri teknolojiye dayalı üre
tim ile yüksek gelir elde eden, kişi başı gelin yük
selen, halkı refah içinde yaşayan Avrupa ülkele 
rinde yeni teknolojiye dayalı ürünlere Türki ye'de- 
ki kadar talep yok.

Belçika'da insanlar hâlâ tüplü TVlerini 
değiştirmedi. Çok az kişi cep telefonu kullanıyor.

Onların da elindeki cep telefonları ilk mo 
deller" diyor.

Sordum:. "Belçikalıların parası mı yok?" 
Anlattı:

"Sömürge ve koloni döneminden gelen büyük 
sermaye birikimi var. Daha önemlisi Belçika yeni 
teknoloji geliştiriyor.

Yeni teknolojiye dayalı makine üretiyor.
Makine ihraç ediyor. Yeni kuşak Belçikalılar 

üretimde çalışmaktan hoşlanmadığı için üretimde 
Tunus'tan, Cezayir'den gelen işçiler çalışıyor.

Buralarda refahın ölçüsü son çıkan TV aletine, 
cep telefonuna, otomobile sahip olmak değil. 
Sanata, kültüre, seyahate daha çok zaman ayır
mak, daha çok para harcamak."

"Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğiyle ilgili yeni bir 
gelişme var mı?" diye sordum.

Cevapladı: "Tam üyelik talebimizden vazgeç 
meye de, gücenmeye de gerek yok...

İlişkileri canlı tutalım... Bu iş gecikiyor, olmu 
yor diye de üzülmeyelim.

Gümrük Birliği iyi işliyor. Şu anda tek sorunu 
muz Türk insanının serbest dolaşım hakkının 
kısıtlanması.

Onun dışında Türkiye'nin AB'den alabileceği 
önemli şeyler yok.

AB'nin parası yok ki Türkiye'ye yardım etsin. 
Ne yapacaksak biz kendimiz yapacağız.
Büyümemiz, istihdam sorununu çözmemiz, 

halkın refahını yükseltmemiz, üretimi artırmamıza 
bağlı.

AB'ye tam üye olunca köşeyi döneriz havasın
dan kurtulmamız şart. Başkasının teknolojisiyle 
başkası tarafından üretilmiş malları, başkasının 
parasıyla satın alarak yaşayacak yerde, kendi 
teknolojimizi geliştirmeye, üretimi artırmaya, üre
timden gelen parayla kalkınmaya, büyümeye * 
mecburuz.

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Belediye Meclisi’nde AKP Grubunun aldığı kararlara tepki gösteren muhtarlar, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret etti 

I Başkan W; “Bu masada binlerinin gözü vat" 
dediler.
MUHTARLARA 
SÖZ VERDİM" 
Muhtarlar Derneği 
kongresinde 
kendilerine hizmet 
binası için söz 
verdiğini söyleyen 
Başkan Mehmet 
Turgut, mecliste 
önce kabul oyu 
verenlerin hatta 
istimlak edelim diye 
konuşari ve bu 
konuştukları kayıtlar
da bulunan kişilerin 
ne oldu da gurup 
kararı alarak red 
oyu verdiklerini 
anlamanın mümkün 
olmadığını belirterek, 
muhtarlara her zaman 
destek vereceğini 
söyledi.
Eski yer için muhtar
ların kamu oyuna 
açıklama yaparak 
sahip çıkmaları 
gerektiğini 
hatırlatan Turgut, 
"Siz isterseniz ben 
takipçisi olurum. 
Sizin aldığınız karar 
ve isteğinizle hayır 
diyenler fikirlerini 
değiştireceklerdir" 
dedi.
Mahalle Muhtarları, 
eski itfaiye binası 
sokağında kendi
lerinin de beğendik
leri ve istedikleri yer 
de ısrarcı olacaklarını 
ve AKPTı meclis üye 
lerinden de bu konu
da fikirlerini değiştir 
meleri için istekte 
bulunacaklarını 
söyleyerek başkanın 
yanında olduklarını 
gösterdiler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret eden 
Mahalle Muhtarları, 
Cuma günü mecliste 
AKP gurubunun 
aldığı kararı 
eleştirerek tepki 
gösterdiler. 
Benimsenen yerin 
kendileri için en 
mükemmel yer 
olduğunu söyleyen 
Mahalle Muhtarları, 
"Bu işte eğer bir 
rant dönüyorsa bizi 
ilgilendirmez, 
bize gösterilen yeri 
istiyoruz" dediler. 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı idris Kurt 
ile 12 Mahalle 
muhtarının bulun
duğu ziyarette, 
karara red oyu veren 
AKP'li meclis 
üyelerine tepkili 
olduklarını dile 
getirdiler.
MASAMDA 
GÖZLERİ VAR 
Başkan Mehmet 
Turgut ise daha önce 
oy birliği ile kabul' 

I edilen teklifin şimdi 
ne oldu da red 
edildiğine anlam 
veremediğini 
belirterek, "Bu 
masada binlerinin 
gözü var, bunun 
için hizmet yapmam 
engelleniyor. Gurup 
kararını kime karşı 
alıyorsun. Kendi 
partine mensup 
belediye başkanına 
gurup kararı alınır 
mı? Eğer peşkeş

çekiliyorsa bu bir 
sonraki önergede 
zaten belli oldu" 
şeklinde konuştu. 
Muhtarların arzu 
ve istekleri üzerine 
meclise getirdiği 
konunun engellenme
sine üzüldüğünü de 
ifade eden başkan 
Mehmet Turgut, 
AKP'li meclis 
üyelerinin hata yap
tıklarını belirterek, 
"Hizmeti engelle
menin sonu siyasi 
meftadır. Geçmişte bu 
konuda hata yapan 
çok adam görüldü 
ancak şimdi hepsi

gitti" dedi.
ZORLARI SİZİNLEMİ 
YOKSA BİZİMLEMİ? 
AKP'li meclis 
üyelerinin 
Baiıkpazarı'na 
yapılacak Muhtarlık 
Hizmet Binası için red 
oyu kullanmalarına 
tepkili olduklarını 
yineleyen Muhtarlar, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
"Zorları sizinle mi 
yoksa bizimle mi, 
bunu bize söylesinler 
de bilelim" dediler. 
Bahkpazarı'nın 
canlanması için en 
ideal yerin kendi

beğendikleri yer 
olduğunun altını 
çizen Mahalle 
Muhtarları, "Muhtarlık 
ofisleri kalabalık 
yerlerde olur, kim 
senin olmadığı yerde 
muhtarlık mı olur. 
Biz belirlenen yerde 
ısrar ediyoruz. Bütün 
Mahalle muhtarları 
olarak Başkan 
Mehmet Turgut'un 
bizim için belirlediği 
yeri istiyoruz. Burada 
hizmetin gerçekten 
engellenmesi söz 
konusu ve bunu red 
oyu veren meclis 
üyeleri yapıyorlar.

Biz mahalle muhtar
ları olarak buranın 
neden engellendiğini 
merak ediyoruz, 
red oylarıyla bazı 
meclis üyelerinin 
istemediği ortaya 
çıkıyor. Bize orayı 
vermek istemiyorlar 
ancak daha iyi yer 
varsa bunu da bize 
göstersinler, biz 
buradan daha iyi 
yer olacağını 
sanmıyoruz. Basının 
aracılığıyla bize 
yapılan yanlışlığın 
düzeltilmesini red 
oyu veren meclis 
üyelerinden istiyoruz"

ELEMANARANIYOR
EMPET METALURJİde 

çalışmak üzere 
Askerliğini yapmış 

Vasıfsız BAY Elemanlar, 
Bakım ve onarım 

islerinde çalışmak üzere 
tercihen EML Mezunu 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Eski Orhangazi Cad. 
Mezbaha Karşısı 
No : 42 GEMLİK

Tel : 0 535 847 85 78

ELEMAN ARANIYOR
Büromuzda çalışacak 

Lise Mezunu 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

S.S. ERCAN KONUT YAPI 
KOOPERATİFİ

Gürle İş Merkezi Kat: 3 
No : 128 Tel: 513 66 56 

GEMLİK

Gemlik Kaymakamlığından 
aldığım yeşil kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
HAŞAN KARACA

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

NEZAHAT KÖKSAL
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aldığım nüfus cüzdanımı 
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etti Kurtuluş günü halkın umurunda değil...
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önceki gün, Kurtuluş yazısını 
yazarken üzerinde durduğum 
hassasiyetin etkisi geçmeden 
Kurtuluş Günü’nü kutladık.

Kutladık ama ne kutlama..
Sabah yapılan törenlerde 

yaşanan çelenk koyma krizi kasti 
olmasa da büyük bir hataydı.

Böylesi önemli bir günde 
siyasi partilere Atatürk 
Anıtı’na çelenk koydurmama 
gibi bir densizlik yaşanma - 
malıydı.

Bu durum alanda yapılan 
törenlere de yansıdı.

Bazı siyasi partilerin ilçe 
yöneticileri törene katılmayınca 
zaten yeterli katılım olmayan 
törende protokol koltukları boş 
kaldı.

Ne acı bir tablo!
Geçit töreninin yapıldığı alan

da ise halk hiç yoktu.
100 meraklı ile kurtuluş kut

landı.
Geçit töreninde ise bayraklar, 

ardından askeri birlikler ve Bele 
diye Fen İşlerine ait araçlar ile 
birkaç mesleki kuruluşun araçları 
geçti.

Hepsi bu kadar.
Protokolün Şehit Cemal’in

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadrl_guler@hotmall.com

mezarı ziyareti ve de
gece yapılan Belediye bandosu 
konseri ve havai fişek gösteri
leri...

Bu etkinlikler daha genişleti 
lemez miydi?

Bu konu çok düşünülmeli..
Geçtiğimiz günkü yazımda da 

belirttiğim gibi bu toprakları 
bizlere kazandıranlar canlarını 
feda ettiler.

Bizler ise hiç kadirşinas ola
madık.

Yaşamın girdabında herkes 
dünyalığın peşine takılmış gidi 
yor.

Gidilsin ne yapalım.
Ancak, bu gidiş hoş bir gidiş 

değil.
Ulusal değerleri giderek yok 

ediyoruz.
Onlar biterse geriye ne kalacak 

bilemiyorum.

RAMAZAN BAŞLARKEN
Onbir ayın Sultanı diye 

adlandırılan Ramazan ayı yarın 
başlıyor.

Ramazan ayının her birimizde 
farklı anıları vardır.

Bir kez, toplum olarak bu ayda 
yaşamımız ayın kurallarına göre, 
düzenlenir.

Gece geç yatılır, sabah geç 
kalkılır.

İş yaşamı yavaşlar..
Ekonomide durgunluk başlar..
İnanç dünyası benliğimizi 

kaplar...
Bir sürede olsa dünya yaşa 

minin stresinden, manevi 
yaşamın derinliğine gömülürüz.

Dünün Ramazanları ile günü 
müzün Ramazanları çok fark
lılaştı.

Çocukluğumuzdaki Ramazan 
ayları neşe içinde ve eğlenceli 

geçerdi. Bahkpazarı semti adeta 
Ramazanı iple çekerdi.

Ramazan ayında iftardan son 
ra başlayan kahvehane eğlen 
çeleri bilhassa erkeklerin çok ilgi 
odağıydı.

Semtteki tüm kahvehanelerde 
tombala çekilişleri yapılırdı.

Yemeğini yiyen, soluğu kahve
hanede masa kapmada alırdı.

Tombalaya halı, kilim gibi o 
günlerin çok değerli eşyaları 
konurdu.

Biz çocuklar içeri alınmaz, ama 
çekilişi pencerelerden heyecanla 
izlerdik.

Fırınların önünde bekleşerek 
ramazan pidesini alıp sıcak sıcak 
eve götürmek ve sofrada topun 
patlamasını beklemek...

Dün şöyle etrafa baktım 
Ramazanla ilgili ne var ne yok 
diye.

Büyük mağazaların girişlerinde 
kurdukları ramazanlık yiyecek 
rafları dışında, pastahanelerin 
tatlıları bollaştırmasından başka 
bir değişiklik gözüme çarpmadı.

Ve ben, ah! nerede o eski 
ramazanlar nerede, demeden 
kendimi alamadım.

Ramazanınız kutlu olsun.
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İnan TAMER

Hoşgeldin Mübarek Ramazan....

Hoşgeldin ya 
şehri Ramazan.

, Hoş geldin!
Merhaba 11 ayın 

sultanı, Merhaba!
Son yıllarda 

ramazanın mahsun 
geldiğine inanıyo
rum. Geldiğinin 
şevki, heyecanı yok 
toplumda.

Nerde o eski 
Ramazanlar.

.Çocukluğumun, 
gençliğimin 
ramazanları..

Bir ay öncesin
den halılar silke
lenir, yıkanır, tahta
lar sürtülerek limon 
sarısı bir hale geti 
rilir, duvarlar 
badana yapılır.

Evleri mis gibi 
kireç kokuları 
kaplar.

Konu komşu bin
leşip hep birlikte 
yufkalar pişirilir,

Sırası Geldikçe Elektrik akımına kapılıp direkten ıliiştii

erişteler kesilir, 
kuskuslar elekten 
geçirilir, tarhanalar 
uğulur, reçeller kay
natılır, gönüllerdeki 
şevk ve heyecanla 
misafir edilecek 
ramazan karşılanır.

Geceleri teravih 
sonrası tombala 
eğlenceleri, sahur 
bekleme sohbet
leri....

Şimdi var mı, 
böyle bir hal.

Şimdi ise 
ramazanın geldiği 
Diyanetin bildiri
lerinden, gazete 
haberlerinden 
takvim yaprakların
dan anlaşılıyor.

Yarın Perşembe. 
Ramazanın ilk 

günü.
Bu gece teravih 

namazları kılınacak, 
sahura kalkılacak, 
oruca niyet edile

cek.
İnşallah rahmeti 

ve bereketi ile gelir 
Ramazan.

Kalpler yumuşar, 
fakirler, yoksullar 
doyurulur, gözetilir.

İftar sofraları ile 
dostluklar pekişti 
rilir.

Verebilmenin, 
eda edebilmenin 
manevi haz ve 
lezzeti duyularak 
“Elveda ya şehri 
Ramazan” diyerek 
bizlerden razı olarak 
uğurlarız kutsal, 
bereketli mübarek 
ayı, Ramazanı.

Ramazanın tüm 
insanlığa hayırlar 
getirmesini nice 
ramazanlara 
sağlıkla, varlıkla, 
elemsiz, kedersiz 
kavuşmayı 
Yüce Allah’tan 
dilerim.

Bursa'da elektrik 
direğine çıkan bir 
işçi, akıma kapılıp, 
düşerek hayatını 
■kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 
Karacabey'in 
Orhaniye köyündeki 
bir inşaatta çalışan 
Murtaza Tanrıverdi 
(31) elektrik direğine 
tırmandı.
Birden bire orta 

EKS Eczacıbaşı Karo Seramik San. ve Tic. A.Ş. firmamız adına 
Gemlik Gümrük Müdürlüğünde işlem gören beyannamelere ait 

Gümrük Menkul Kıymet Alındı Makbuzları zayi olmuştur.
Hükümsüzdür.
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gerilim hattına temas 
eden Tanrıverdi 
yere düştü. Hem 
elektrik çarpması 
hem de düşmenin 
etkisiyle ağır 
yaralanan genç 
işçi, hemen 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı, ancak 
kurtarılamadı.
Olayla alakalı soruş

turma başlatan 
savcılık, 
Tanrıverdi'nin 
kesin ölüm sebe
binin belirlenmesi 
için otopsi 
yapılmasına 
karar verdi. Genç 
işçinin cesedi 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırılırken, 
olayla ilgili soruştur
ma sürdürülüyor.
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Kamber Ali Gül olan ismim, Doğu Ali Gül 
olarak değişmiştir. İlan Olunur.
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Ere’ıla Kurtuluş Coşkusu Cumhurbaşkanı ve 
Başbakandan 

Kurtuluş günü mesajı

Bursa'nın, düşman 
işgalinden kurtuluşu
nun 85. yıldönümü 
Büyükşehir 
Belediyesi Tarihi 
Bina önünde 
gerçekleştirilen 
törenlerle kutlandı. 
Bursa Mehteran 
Takımı, Kılıç Kalkan 
ekibi ve Büyükşehir 
Belediye bandosu
nun Orhangazi 
Parkı'ndaki konser
leri ile renk kattığı 
kutlamalar, Türkiye 
Muharip Gaziler 
Derneği üyelerinin 
Türk askerinin 
Bursa'yı işgalden 
kurtarışını temsili 
olarak canlandır
maları ile coşkuya 
dönüştü. 
Milis kuvvetlerin 
Türk Bayraklan'nı 
sallayarak "Allah 
Allah" naralarıyla 
belediye binasının 
bulunduğu bölgeye 
girmeleri ve İstiklal 
Marşı eşliğinde Tarihi 
Belediye Binası'na 
Türk Bayrağı'nı 
çekilmesinin ardın
dan, Orhangazi 
Camii'nden kurtuluş 
salası okundu.
Vatandaşların gururla 
izledikleri Kurtuluş 
temsilinin ardından 
Türkiye Muharip

Gaziler Derneği 
üyeleri Türk 
Bayrağı'nı Büyük 
şehir Belediye 
Başkan Vekili Recai 
Ekmekçi'ye teslim 

etti. Türk Bayrağı'nı 
öperek alan 
Ekmekçi, gazileri 
makamıhda ağırla
yarak, ikramda 
bulundu.

CUMHURBAŞKANI 
ABDULLAH GÜL 
TELGRAFLA 
KUTLADI 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Bursa'nın düşman 
işgalinden kurtuluşu
nun 85.yıl dönümü 
dolayısıyla

Bursa, Açıkhava 
Müzesi 

haline geliyor
Son dönemlerde 
mahalle aralarında 
gizli kalmış tarihsel 
dokuların açığa 
çıkarılmasıyla adeta 
açık hava müzesine 
dönüşen Bursa'nın, 
tarih ve inanç turizmi 
açısından önemi 
daha da artıyor.
Yerel yönetimlerin 
yaptığı çalışmalar, 
harabe haline 
gelmiş ve unutulmuş 
birçok tarihi yapıyı 
ortaya çıkarırken, 
kent insanına yanı 
başında duran fakat 
fark edemediği 
güzellikleri 
gösteriyor.
Birçok medeniyete 
beşiklik eden ve 
Osmanlı Devleti'ne 
başkentlik yapan 
Bursa, son dönemde 
yapılan tarihi 
eserlerin restore 
edilme çalışmalarıyla 
adeta açıkhava 
müzesi haline geldi.

Vali Nihat Canpolat 
ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'e 
birer kutlama 
mesajı gönderdi 
BAŞBAKAN 
ERDOĞAN 
MESAJLA KUTLADI 
Başbakan Recep

Özellikle Osmangazi 
Belediyesi'nin 
yaptığı çalışmalar 
sonucunda onlarca 
tarihi eser restore 
edilerek kente 
yeniden kazandırıldı. 
Tarihi mirasa 
sahip çıkan 
Osmangazi 
Belediye'si 
Bursalılar'ın yüzünü 
güldürüyor.
Çok sayıda medrese, 
cami, han, çarşı 
ve tarihi mekânı 
restore ettiren 
Osmangazi 
Belediyesi, gerçek
leştirdiği önemli 
projelerle de her 
kesimin takdirini 
kazandı. Özellikle 
Osmangazi 
Belediyesi'nin prestij 
çalışmaları arasında •• 
yer alan tarihi 
surların restore 
edilmesiyle 
Bursa'nın silüeti 
değişti.

Tayyip Erdoğan, 
Bursa'nın düşman 
işgalinden kurtuluşu
nun 85.yıl dönümü 
dolayısıyla Vali Nihat 
Canpolat ve 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'e birer kutlama 
mesajı gönderdi.

d

I 
( 
i
I

J 
ı 
1

Harabe haldeki 
onlarca 
tarihi yapıyı ayağa 
kaldırarak önemli 
bir görevi yerine 
getiren Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
gelecek dönemde 
Bursa'nın önemli 
bir cazibe merkezi 
olacağını söyledi. 
Altepe, hiçbir şekilde 
rehavete kapılmadan 
hizmetlerine devam 
edeceklerini dile 
getirdi. Altepe, 
var olan kaynakları 
doğru bir şekilde 
kullanarak bu 
projeleri gerçek- 
İeştirdiklerini belir
tirken, sadece 
bir kültür merkezi 
yapmak yerine 
tarihi eserleri 
restore ederek 
birçok kültür 
merkezi meydana 
getirdiklerine 
dikkat çekti.

* 1

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

İEhLi vv ■ ‘Gemlik Körfez1 internette www,gemlikkorfezgazetesi.conı
J m ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Övmen; “Hükümetler değişince Anayasa değişmez” Meciiste odasız 
vekil kalmadı

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bursa 
Milletvekili Onur 
öymen, yürütülen 
yeni Anayasa hazır
lıklarıyla ilgili olarak, 
"Hükümetler değişin 
ce bir seçimden son 
ra anayasa değişmez. 
Anayasalar temel bel
gelerdir. Anayasa 
değişikliği genelde, 
rejim değişikliği 
anlamına gelir" dedi. 
Öymen, partisinin il 
başkanlığında düzen
lediği basın toplan
tısında, AKP’niri ge 
çen seçimlerde başa 
ramadığı anayasa 
değişikliğini, şimdi 
yeniden gündeme 
getirdiklerini ifade 
ederek, seçimlerden 
hemen sonra "yeni 
anayasa, sivil anaya 
sa" adı altında çalış
malar yürütülmeye 
başlandığını anımsat

Anayasa 
kampı 

Abantt’ta 
kurulacak

tı. Öymen, şunları 
söyledi: 'İşin esasına 
bakmak lazım. 'Sivil 
anayasa, askeri ana 
yasa' diye bir şey 
yok. AKP iktidarı 
askeri anayasaya 
göre mi iktidara 
geldi. 1982 Anaya 
sası'nın eksiklikleri 
zaman içerisinde 
anayasa değişiklik

AKP, anayasa deği 
şiklik çalışmalarını 
Abant'ta yapacak 
Parti bünyesinde 
değişiklik çalışma 
larını yürütmek üzere 
oluşturduğu korniş 
yonun 11 üyesinin 
Perşembe günü 
Abant'ta üç günlük 

leriyle düzeltildi. O 
bakımdan bu 
anayasaya birinin 
kalkıp da askeri 
anayasa demesi biraz 
zordur. Kaldı ki 
anayasada değiştir
ilmesi düşünülebile
cek maddelerin 
değiştirilmesinin yolu 
da bu anayasayı 
çöpe atarak yepyeni 

kampa gireceği 
bildirildi. AKP Korniş 
yonunda yeralan ve 
adının açıklanmasını 
istemeyen bir millet 
vekili, çalışmalarına 
akademisyenlerden 
oluşan Bilim Kuru 
lunun da katılacağını 
belirtti. Aynı milletve 

bir anayasa yapmak 
değildir. Anayasada 
sizi rahatsız eden 
maddeler neyse, 
getirirsiniz, konuşu
ruz mecliste. Ama 
sizin amacınız 
anlaşılıyor ki o değil. 
Bu anayasayı 
tümüyle ortadan 
kaldırmak yepyeni bir 
anayasa yapmak ve 
bunu da 'Madem ki 
biz iktidara geldik, 
bunu yapmak 
hakkımızdır. Bundan 
daha doğal bir şey 
olamaz' anlayışıyla 
kamu oyuna kabul 
ettirmeye çalışıyorlar. 
İşin esası şu, 
hükümetler değişince 
bir seçimden sonra 
anayasa değişmez. 
Anayasalar temel bel
gelerdir. Anayasa 
değişikliği genelde 
rejim değişikliği 
anlamına gelir." 

kili, “Anayasa 
taslağını hazırla
maları nede niyle 
bizim onlara sora
cağımız şeyler 
var. Maddelerin 
gerekçeleri, 
formatıyla ilgili 
konuları onlardan 
dinleyeceğiz” dedi.

TBMM'de daha önce
ki kurada oda çıkma 
yan 19 milletvekili, 
çekilen ikinci kura 
sonucu odalarına 
kavuştu. Bakanlar 
Kurulu üyeleri ile 
Meclis Başkanlık 
Divanı ve TBMM İhti
sas Komisyonları 
Başkanlarınin belli 
olması ve bunların 
kendi makam odaları 
na geçmeleri nede 
niyle, boşalan odalar 
için TBMM İdare 
Amiri Ahmet Küçük 
başkanlığında kura 
çekildi. AKP'li Meh 
met Ocakden, 
Orhan Karasayar, 
Ayşe Nur

talik Körfez1 internetle www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bahçekapıh, Muhar 
rem Selamoğlu, 
Bayram Ali Bayram 
oğlu, Dilek Yüksel, 
CHP'den Hulusi 
Güvel, Necla Arat, 
Esfender Korkmaz, 
Çetin Soysal, 
Mehmet Şevki 
Kulkuloğlu, Şahin 
Mengü, Rahmi 
Güner, MHP'den 
Yılmaz Tankut, 
Ali Uzunırmak, 
Necati Özensoy, 
Mehmet Akif Paksoy, 
Hakan Coşkun ve 
DSP'den 
Süleyman Yağız 
kura çekimi 
sonucu odalarına 
kavuştu *

HVaillanl
GEMLİK ANA BAYİİ

L ,\ 4 ►DOĞALGAZ 
İ Yy t KOMBİ

! .. V' ► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ İSITMA 

ü ► RADYATÖR

J um gJ aSPLİT KLİMALAR
Cp »DOĞALGAZ SOBASI
W »TESİSAT ve PROJE

ULUKAYA DOĞALGAZ ISI SAN.
HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com
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Bursalı Gazeteci kokteyl dönüşü 
otomobil altında can verdi Kiracıya kızdı, kefili bıçakladı

Bursa'da, Uludağ 
Üniversitesi'nin yeni 
eğitim öğretim yılı 
sebebiyle verilen 
kokteyle katılan 
gazeteci yazar Cihan 
Borçbakan, bir 
otomobilin altında 
kalarak hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 
antika dükkanı 
işleten ve yerel 
gazetelerde köşe

yazarlığı yapan 
Cihan Borçbakan 
(78), Uludağ 
Üniversitesi'nin 
Kükürtlü Vamtes 
tesislerinde 
düzenlediği 
akademik yılı 
açılış kokteyline
katıldı. Evine 
yürüyerek dönmek 
isteyen Borçbakan, 
Çekirge Caddesi 
Hatice Sultan 
Türbesi önündeki 
trafik ışıklarından 
karşıya geçmek 
istedi. Çekirge'den

Altıparmak 
istikametine seyre
den Ergin A. (25) 
idaresindeki 
16 AF 590 plakalı 
özel otomobil, 
Borçbakan'a 
çarptı. Ağır 
yaralı olarak 
112 ambulansı ile 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Borçbakan, 
gece hayatını 
kaybetti. Polis, 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Bursa'da, 2 aylık kira 
parasını ödemeyip 
evden ayrılan 
kiracısına kızan ev 
sahibi, kiracısının 
kefilini bıçakladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Osmangazi 
ilçesine bağlı Fatih 
Mahallesi Doğan 
Caddesi üzerinde 
meydana gelen 
olayda, Nazmi 
Yılmaz (48), evini 
2 ay önce kiraya

verdi. Ancak 
kiracı şahıs 2 ay 
boyunca kira 
parasını ödemeyip 
evden ayrıldı. 
Nazmi Yılmaz, 
kiracıya kefil olan 
İbrahim Sözeri'nin 
(40) evine giderek 
kendisinden 
2 aylık kira parasını 
istedi. Bunun 
üzerine ev sahibi 
ve kefil arasında 
tartışma çıktı.

Ev sahibi Yılmaz, 
kendisini darp 
etmek istediğini 
iddia ettiği Sözeri'yi 
ekmek bıçağı 
ile bıçakladı. 
Kalçasından 
yaralanan İbrahim 
Sözeri Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yılmaz'ı 
gözaltına alan 
polis olayla alakalı 
soruşturma 
başlattı.

Polisi görünce esrarı yere attı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
polisin durumundan 
şüphelendiği kişi, 
elindeki esrarı yere 
atınca yakayı ele 
verdi. Gözaltına 
alınan şahsın yere 
attığı paketten 1.7 
gram esrar ele 
geçirildi.
Edinilen bilgiye göre,

Şükraniye Mahallesi 
Bal Sokak üzerinde 
devriye gezen 
polis ekipleri 
durumundan 
şüphelendikleri 
Kazım P.'nin (87) 
kimliğini kontrol 
etmek istedi.
Karşısında polisleri 
gören Kazım P., 
elindeki paketi yere

attı. Yapılan 
incelemede yere 
attığı paketin içinde 
içmeye hazır 
esrar bulunduğu 
anlaşıldı. 1.7 
gram esrarla 
ele geçirilen 
Kazım P., sorgula
masının ardından 
adliyeye 
sevkedilecek.

‘Gemlik Körfez’ İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Bileziklerini son anda kurtardı
---- ------- 9----- !------ 1----- / *----

4

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİLSATILIKveKİRALIKlARINIZİCİNBİZİARAYINIZ

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

S 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 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 ||

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

Trafik, Kaşko Dask, Acıbadem Sağlık ve
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. S
ŞEKER SİGORTA |

Mac/de ÖZALP I
Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21İ

Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde Gönül Özer 
isimli bir bayan, 
kimlikleri tespit 
edilmeyen iki kişi 
tarafından dolandırıl
maktan son anda 
kurtuldu.
Özer, polise giderek, 
şahıslar hakkında 
şikayetçi oldu.
Ölay, Hamzabey 
mahallesi Bursa 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi.

Gönül Özer polisi 
verdiği ifadesinde, 
"Dişçiye girdiğim 
sırada iki kişi, 
'Yenge, bakar mısın? 
Biz eşinizin alışveriş 
yaptığı mobilyacıda 
çalışıyoruz ve 
hayır yapmak 
istiyoruz' diyerek 
yüklü bir miktar 
para verdiler.
Paranın okutulması 
gerektiğini söylediler. 
'Parayla beraber 
kolundaki bilezikleri

de okutalım' ' 
dediler. Kolumdaki 
bilezikleri aldılar 
ve 'Evinizde başka 
değerli ne var?' 
diye sordular. 
Ardından ben, 
'Bileziklerimi nereye 
götürüyorsunuz?' 
diyerek bileziklerimi, 
onlardan alarak 
olay yerinden 
uzaklaştım" dedi. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

PKK treni havaya uçuracaktı
Diyarbakır'ın Ergani 
ilçesi Çaytepe köyü 
yakınlarında tren ray
larına döşenen pat
layıcı son anda fark 
edildi. Güvenlik güç
leri tarafından imha 
edilen patlayıcının 
tahrip gücünün yük
sek olduğu öğrenildi. 
Ergani ilçesi Çaytepe 
köyü yakınlarında 
önce yola döşenen 
mayın köylüler 
tarafından fark edil
erek güvenlik güçler
ine bildirildi. Olay

yerine gelen bomba 
imha uzmanları köy 
yolundaki mayını 
imha ederken, 
çevrede patlayıcı ara
ması yaptı. Yapılan 
arama sırasında tren 
raylarına konulmuş 
ikinci bir patlayıcı 
rastlandı. Uzmanlar 
bombayı imha 
ederken, bombanın 
tren geçtiği sırada 
patlaması durumun
da büyük'bir facianın 
yaşanabileceğini 
söylediler.

Bu arada, Tunceli'nin 
Ovacık ilçesine bağlı 
Yeşilyazı Jandarma 
Karakolu'na gece 
03.00'te terör örgütü 
PKK üyeleri tarafın
dan taciz ateşi açıldı. 
Güvenlik güçlerinin 
karşılık verdiği olay
da herhangi bir can 
kaybının yaşan
madığı kaydedildi. 
Kaçan teröristlerin 
yakalanması için 
bölgede operasyon 
başlatıldığı 
bildirildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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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

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimizin

Gemlik Şubesine 
Bayan yönetici alınacaktır. 
Seyahat engeli olmayan 

tercih sebebidir.
Maaş dolgundur.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
Gürle İş Merkezi
Kat : 3 No : 125 

Tel : 513 02 01 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Orhangazi Döktas Fabrihası’nda 
İç Taşeron (Müteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır. 
KET 500.00 YTL Maaş + 
SSK + Servis + Yemek
GSM: 0.533 768 06 45

TEL 0.224 573 42 63 Dahili: (135)

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

KİRALIK DAİRESATILIK 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
TEMİZLİK İŞLERİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

BAYALELEMANARANIYOR, 
UMURBEY ÇOK AMAÇLI SALON

Müracat Tel: 525 00 17

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM ; (0.536) 222 07 12

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

■HIMIU
Kendi özel besimiz Kurbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY Eî
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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BİZİM ELLER İNSANOĞLUNUN VE BİLİMİN BEŞİĞİ

HARRAN Hazırlayan; 
Ersoy SOYDAN

Bu hafta Ortaçağ'ın 
önemli kentlerinden 
biri olan 
"Peygamberler Kenti" 
Harran'dayız. Şimdi 
GAP Projesiyle hayat 
bulan ve tekrar eski 
günlerine dönmeye 
çalışan Harran'ın söy
lencelerine, tarihi eser 
lerine, ünlü akademi
sine ve yok olmuş bir 
cemaatine doğru bir 
yolculuğa çıkıyoruz.

Kendi adıyla anılan 
ovanın merkezinde 
kurulan kentin adın
dan ilk kez MÖ 2000 
yılına tarihlenen çivi 
yazılı tabletlerde "Har- 
ra-na" ya da "Ha-ra- 
an" "Ha-ra-na" şek
linde söz edilir. 4000 
yıldır değişmeden kul
lanılan Harran adı 
Sümerce'de yolculuk 
ya da kervan anlamı
na gelir. Anadolu ve 
Mezopotamya arasıh- 
da ticaret yollarının 
kesiştiği bir noktada 
yer alması Harran'ın 
önemi arttırmış, hatta 
bir süre Emevilere 
başkentlik yapmıştır.

Geçmişte içinden 
geçen Cüllab ve Dey 
san ırmaklarının hayat 
verdiği Harran, cen- 

I netten bir köşeymiş. 
' Ancak bu ırmaklar 
। kuruyunca Harran'ın 

yazgısı değişmiş, 
toprak suya hasret 
kalmış. Bunun üstüne 
1270 yılında Moğollar 
kenti yakıp, yıkınca 
küçük bir köye 
dönüşmüş.
Susuzluğun kavur
duğu Harran Ovası 
GAP Projesiyle suya 
kavuştu, uçsuz bucak 
sız topraklar tekrar 
yeşile büründü. Bölge 
halkının kaderi de 
(ellerinde toprak 
varsa tabii) değiş 
meye başladı.

Kutsal kitaplara göre 
Tann'nın sözünü din
lemedikleri için cen
netten kovulan Adem 
ile Havva'nın yeryü 
zünde ilk kez Harran'a 
ayak basmış.
İbrahim Peygamber 
ve torunu Yakup Pey 
gamber'in Harran'da 

yaşadığı kabul edilir, 
hatta "Yakup Kuyusu" 
olarak bilinen bir 
sarnıç Yahudi ve 
Hıristiyanlar'ca Eylül 
ayının ilk haftasında 
ziyaret edilir.

HER KÖSEDEN 
TARİH FIŞKIRIYOR

Ortaçağ'ın altın kenti 
Harran'dan günümüze 
surlar, iç kale, Ulu 
Cami, Şeyh Hayat el- 
Harrânî türbesi ve 
camisi, konik kubbeli 
evler gibi yapıların 
kalıntıları ulaşmıştır. 
Kentin merkezindeki 
Harran Höyüğünde 
yapılan kazılarda MÖ 
3000 yılından MS 
8.yy'a kadar kesintisiz 
olarak süren bir yer
leşimin izlerine rast
lanmıştır.

Höyüğün eteklerin 
deki Ulu Cami, Anado 
lu'da inşa edilmiş ilk 
revaktı, avlulu ve 
şadırvanlı anıtsal 
camisidir. Burada 
bulunan Sin (Ay 
Tanrısı) Tapınağının 
Araplarca camiye 
çevrildiği, 2.Mervan 
tarafından da günü 
lYıüze ulaşan yapının * 
inşa ettirildiği bilinir. 
1174 yılında Nureddin 
Mahmut Zengi tarafın
dan onarılan Ulu 
Cami'nin günümüze 
minaresi, doğu cep 
hesinin bir bölümü, 
mihrabı ve şadırvanı 
ulaşabilmiştir.

Harran'ın simgesi 
konik kubbeli evleri 
dir. Birecik ve 
Suruç'ta da kubbeli 
evlere rastlanır, ancak 
Harran'dakilerin farkı 
çatısının kerpiç yerine 
tuğla kubbelerle örül 
müş olmasıdır. 5 met 
reye ulaşan kubbeler 
içten kemerlerle bir
birlerine bağlanarak 
geniş mekânlar elde 
edilmiştir. Kubbelerin 
tepesi açıktır, buradan 
dumanın dışarıya çık
ması ve ışığın girişi 
sağlanıyor. Konik 
kubbeli evlerin 960 
tanesi korumaya alın
mış, biri de kültür evi 
olarak hizmet veriyor.

Elips planlı Harran'ın

8 kapısı, 187 burcu 
olduğu bilinen surları 
büyük ölçüde yıkılma 
sına rağmen görüle 
biliyor. Surların 
güneydoğusunda da 
büyük ölçüde sağlam 
durumda olan üç katlı 
ve 150 odalı iç kale 
(Harran Kalesi) vardır.

RÖNESANSIN 
TEMELİ BU TOPRAK
LARDA ATILDI

Kıta Avrupa'sı 
engizisyonlarla, din 
savaşlarıyla 
boğuşurken * 
Ortadoğu'da 
günümüzün çağdaş 
üniversiteleri' 
düzeyinde eğitim 
veren akademiler 
vardı. İskenderiye, 
Urfa, Nusaybin ve 
Antakya'da kurulan 
okullar çeşitli neden
lerle yer değiştiriyor
du, ancak hocaları 
başka kentlere 
giderek orada yeni 
okullar kuruyordu. 
Harran'da da 
Antakya'dan göç eden 
hocalar tarafından bir 
akademi kurulmuştu.

Emeviler döneminde 
büyük bir gelişme 
gösteren Harran 
Akademisi çeviri
leriyle ün kazanmıştı. 
Dönemin ünlü bilim 
adamlarıhın çalıştığı 
okulda din, astrono
mi, tıp, matematik ve 
felsefe dallarında 
eğitim veriliyordu. 
Ünlü matematikçi, 
doktor ve çevirmen 
Sabit bin Kurra, 
Dünyanın Ay'a uzak
lığını doğru olarak 
hesaplayan Battani, 
atomun varlığından ilk 
kez söz eden Cabir 
bin Hayan, Harran 
Akademisinin en ünlü 
hocaları arasındaydı.

Harran'da yetişmiş 
en ünlü bilim adamı 
bir Sabii olan Sabit 
bin Kurra'dır. Tıp, 
matematik, astronomi, 
felsefe ve müzik üze 
rine 15'i Süryanice 
olmak üzere toplam 
165 eser veren Sabit 
bin Kurra (821-901) 
öklid, Arşimed ve 
Apollonius'un eser
lerini de Arapça'ya

çevirmiştir.
Harran Akademisi 

nin hocaları daha son 
ra Bağdat'a gitmiş. 
Zira Abbasi Halifesi 
Memun Bağdat'da 
kurduğu Hikmet 
Evi'ne (Dar'ül Hikme) 
Antakya, Harran ve 
Cundişapur akademi- 

. terinden bilim adam 
larını toplamıştı. 
Abbasiler; Hint, 
Süryani, Sabii, Nasturi 
ve Pers kökenli bilim 
adamlarına din ve mil
liyetlerine karışmadan 
sınırsız bir özgürlük 
tanıyarak, çalışmaları 
nı yapmalarını ve okul 
l’ar kurmalarını sağla 
dılar, böylece İslam'a 
da altın çağını yaşat
tılar.

Bu dönemde İbrani, 
Süryani, ve Sanskrit 
dillerinden eserlerle, 
Antikçağ'ın temel 
eserleri Arapça'ya 
çevrildi, böylece bir 
çok eser yok olmak
tan kurtuldu. 
Avrupa'ya ulaşan 
çeviriler ise yeni bir 
kültür ortamı yarattı, 
hatta röhesansın 
temelleri bu sayede 
atıldı diyebiliriz.

YOK OLMUŞ BİR 
CEMAAT

Antik dönemde 
Harran ay, güneş ve 
gezegenlerin kutsal 
sayıldığı paganist bir 
inancın merkeziydi. 
Ay Tanrısı Sin'e adan
mış tapınağı çok 
ünlüydü. Hitit Kralı 
Şuppiluliuma ve 
Mitanni Kralı Mattiza 

va arasında imzalanan 
antlaşmada Harran'ın 
Sin ve Samaş tanrıları 
tanık gösterilmişti.

Tek ve ölümsüz bir 
güce inanan Harranlı 
lar ibadetlerini insan
larla tanrı arasında 
aracılık yapan varlık
lara yöneltmişlerdi. 
Bu varlıkların geze
genlerde oturduğuna, 
tek ve ölümsüz gücün 
evrenin işleyişini 
gezegenlere devret
tiğine inanırlardı. Bu 
aracıları yöneten, en 
büyük gezegen tan
rısının Ay Tanrısı Sin 
olduğuna ve her geze
genin cinsiyeti, tutku
ları ve huylarının 
bulunduğuna inanır
lardı. Gezegenlerin 
insanların hayatını 
etkilediğini, maddenin 
asıl olarak kötü 
olduğunu, insanların 
da tutkulu ve açgözlü 
olduğunu kabul edi 
yorlardı. İnsanların 
gezegenlerin etkisiyle 
aşk, kardeşlik, bilgi ve 
iyiliğe ulaşacağına ve 
36.425 yılda bir insan, 
hayvan ve bitkilerin 
yeniden yaratıldığına 
inanıyorlardı. 
Harran'da astronomi 
ve matematik gibi 
bilim dallarının geliş 
meşinde-bu inancın 
büyük rol oynadığı 
anlaşılmaktadır.

İlk yıllarından itiba 
ren Urfa bir Hıristiyan 
kenti olurken, Harran 
uzunca bir dönem 
daha paganizmin 
kalesi olmayı sürdür 

dü, hatta Arap ege
menliğinde de durum 
değişmedi. Ta ki 830 
yılına kadar. Bir sef
ere çıktığı için Har 
ran'a gelen Abbasi 
Hükümdarı Memun; 
Harranlıların Müslü 
man, Hıristiyan, Muse 
vi ya da Zerdüşt 
olmadığını öğrenir. 
Harranlılarâ ya Müslü 
man olmalarını ya da 
Kuran'da adı geçen 
dinlerden birine geç 
melerini yoksa 
dönüşte onları öldüre
ceğini söylemiş. 
Bunun üzerine Har 
ranlılar, Kuran'da üç 
kez adı anılan Sabiili 
ğe geçmiş, bir kısmı 
da Müslüman yada 
Hıristiyan Olmuş. Ana 
dili Süryanice olan 
Harranlı Sabiilerin, 
Haniflerin Kitabı adın
da kutsal bir kitabı da 
vardı.

Harranhlar Sabiilik 
adı altında üç yüz yıl 
boyunca eski pagan 
inanışlarına devam 
etmiş, son tapınakları 
1081 yılında kentin 
valisi Yahya el-Şatr 
tarafından yıktırılmış. 
Bu tarihten sonra 
Harran'da Sabiiliğin 
sona erdiği ve zaman
la cemaatin yok 
olduğu kabul edilir.

Harranlı Sabiilerin 
inançları, Mezopotam 
ya'da yaşayan gerçek 
Sabiilerden farklıydı. 
Vaftizci Yahya'yı 
peygamberleri olarak 
kabul eden gerçek 
Sabiiler günümüzde 
de Irak'ın Basra ve 
Bağdat kentleri 
arasında yaşıyor ve 
yaklaşık 20.000 kişilik 
bir topluluk olarak 
varlığını sürdürüyor.

NASIL GİDİLİR
Harran'a gitmek için 

önce kara ya da 
havayoluyla Şanhur 
fa'ya ulaşmak 
gerekiyor. Şanlıurfa 
nın 44 km. güney
doğusundaki Harran'a 
Akçakale'ye giden 
yoldan sola dönerek 
ulaşılıyor. Urfa 
Otogarından Harran'a 
giden araçlar var.
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Bursa’nın simgelerini taşıyan Saat 
Kulesi Kurtuluş Günü’nde açıldı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yenilenen Cumhuri 
yet Meydanı’ndaki 
saat kulesi, Kurtuluş 
Günü’nde hizmete

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Vekili Recai Ekmek 
çi’nin açılışını gerçek 
leştirdiği Saat Kule 
si’nin üzerindeki

açıldı. Tarihi saat 
kulesinde, kenti 
simgeleyen ipek 
böceği, Uludağ'ı 
simgeleyen kayak 
resmi, OsmanlI 
tuğrası ve otomotiv 
motifleri yer alıyor.

branda çevredeki va 
tandaşlarıyla alkış 
larıyla indirildi.
Vatandaşlar, açılış 
sonrasında saat kule 
sinin görkemli görü 
nümünü fotoğrafla- 
mak için adeta birbir-

leriyle yarıştı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Vekili Recai Ekmekçi, 
açılışta yaptığı konuş
masında, 3,5 yıllık 
görev süreleri içinde 
her alanda Bursa’nın 
yıllardır biriken 
sorunlarını bir bir 
çözdüklerini söyle di. 
Atatürk Caddesi ve 
Cumhuriyet 
Meydam’mn kentin 
vitrini olduğunu ifade 
eden Ekmekçi, “Yerel 
iktidara geldiğimiz
den bu yana Bur 
sa’nın el atılmayan 
sorunlarına çözümler 
üretmek için çabala 
dik. Ulaşım konusuy
la başladığımız pro
jelerimize Atatürk 
Caddesi asfalt çalış
maları, Setbaşı 
köprüsünün yenilen
mesi gibi çalışmalarla 
sürdürdük. Özverili 
çalışmalarımız saye 
sinde Atatürk Cadde 
si, kentin prestij cad
delerinden biri haline 
geldi” dedi. Son

olarak yüzyıllardır 
Bursa’nın ile anılan 
saat kulesini de ken 
tin imajına uygun 
biçimde yeniledikleri
ni dile getiren 
Ekmekçi, “BursalIlar 
her yeni gün 
Büyükşehir Belediye 
si’nin yenilikleriyle 
güne başlamaya de 
vam edecekler” dedi. 
Saat Kulesi’ni proje
lendiren Uludağ 
Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Merih 
Ercan, böyle bir çalış
mayı Bursa’ya 
kazandırdığından 
dolayı Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’e teşek 
kür etti. Saat Kule 
si'ni yeniden Bursa’ 
ya kazandırmanın 
mutluluğunu yaşa 
dığını dile getirdi. 
Ercan, “Zor bir işti 
ancak şu anda hafif 
lemiş durumdayım. 
Şehrin en prestijli 
noktasına böyle bir 
eser hazırlamak kolay

değildi. Umarım Bur 
sahlar da çalışmamızı 
beğenirler. Saat Kule 
si için benim projemi 
onaylayan ve bana 
destek olan Büyük 
şehir Belediyesi’ne 
teşekkür ediyorum” 
dedi. Saat Kulesi’ni 
yaklaşık 3 aylık bir 
hazırlık döneminin 
ardından 20 günde

monte ettiklerini 
söyleyen Ercan, 
“Yarı klasik 
sayılabilecek 
bir çalışmada 
kinetik sanatını 
katarak hareketli 
döner bir platform 
hazırladım.
Modern çağda 
ışık çok tercih 
ediliyor.” dedi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İSİMİZ-

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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Fortis Türkiye Kupası 
2, Kademe kuraları çekildi

Fatih Terim esti

Fortis Türkiye Kupası 
2. kademe kura çeki
mi Ankara'da yapıldı. 
Ankara Swiss Otel'de 
gerçekleştirilen kura 
çekimine, Türkiye 
Futbol Federasyonu 
(TFF) Yönetim Kurulu 
üyesi Kemal Ünsal, 
TFF Genel Sekreter 
Vekili Gıyasettin 
Şenman, TFF 
Plânlama Müdürü 
Ufuk Şepik ile 
kulüplerin temsilcileri 
katıldı. 26 Eylül'de 
oynanacak 2. 
kademe kura çeki
minde 2006-2007 
sezonunda Süper 
Lig'de 5-15 arasında 
yer alan takımlar, 
TFF 1. Lig'den Süper 
Lig'e yükselen 3 
takım ve ilk kademe
den gelen 18 takımla 
birlikte toplam 32 
takım yer aldı. 2. 
kademe maçları tek 
maçlı eleminasyon 
sistemine göre

A millilerin 438. sınavı
A Milli Futbol Takımı, 
Macaristan ile 
bugün yapacağı 
2008 Avrupa 
Şampiyonası 
Eleme Grubu 
maçında 438. 
karşılaşmasına 
çıkacak.
Türk Milli Futbol 
Takımı, 84 yıllık 
tarihinde, 227'si 
resmi, 210'u özel 
olmak üzere geride 
kalan toplam 437 
maçta, 150 galibiyet, 
104 beraberlik 
alırken, 183 kez de 
rakiplerine yenildi. 
Ay-yıldızlı ekip,

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI 

Filmin Adı 
ROBİNSON AİLESİ 

MR. BEAN

Gemlik Körfez

oynanacak. Maçların 
normal süresinin 
berabere bitmesini 
durumunda uzatma 
dakikalarına geçile
cek, yine eşitlik 
bozulmazsa penaltı 
atışlarına geçilecek. 
Çekilen 2. kademe 
kurularına göre 
eşleşmeler şu şekilde 
oldu: 
"Tepecik 
Belediyespor - 
Ankaragücü 
Arsinspor - 
Denizlispor 
Şanlıurfaspor - 
Konyaspor 
Gençlerbirliği 
Oftaşspor - Uşakspor 
Alanyaspor - 
Sivasspor 
Kayserispor - 
Diyarbakırspor 
Sarıyer - Kasımpaşa 
Çaykur Rizespor - 
Eskişehirspor 
Bursaspor - Boluspor 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyespor -

bu maçlarda toplam 
558 gol atarken, 
kalesinde 681 
gol gördü.
Beşiktaş

İnönü Stadı'nda 
yapılacak 
karşılaşma 
saat 20:30'da 
başlayacak.

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
12.00 - 14.00 ■ 16.15
14.15 • 16.30 - 20.30

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gaziantep 
Büyükşehir Belediye 
DİSKİSpor 
Gaziantepspor - 
Kayseri Erciyesspor 
Ankaraspor - 
Kartalspor 
Vestel Manisaspor - 
Gaziantep 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Gençlerbirliği - 
Akçaabat Sebatspor 
Adana Demirspor - 
Altay 
MKE Kırıkkalespor - 
Sakaryaspor". 
Ankaragücü Kulübü 
Başkan Vekili Serdar 
Özersin ve 
Gaziantepsor Kulübü 
Genel Menajeri 
Haşan Çetinkaya, 
kura çekiminin bütün 
takımlara hayırlı 
olmasını dileyerek, 
Fortis Türkiye 
Kupası'nda 
gruplara kalmak 
istediklerini ■ 
söylediler.

Milli Takımlar Teknik 
Direktörü Fatih 
Terim, Macaristan 
maçıyla ilgili düzen
lediği basın toplan
tısında, özellikle 
medyada yapılan 
eleştirilere yanıt 
verirken, finallere 
gideceklerine yüzde 
yüz inandığını dile 
getirdi. 
"Macaristan maçı 
sonrasında bir puan 
kaybı olursa ne 
yaparsınız" sorusu 
üzerine Fatih Terim, 
"Gereği neyse 
düşünülür, taşınılır, 
ama bunun kararını 
ben ve federasyon 
verir.
Gözler o kadar dön
müş, faciaya odak
lanmış ki... Sizlerde, 
yalan ve yanlışta isti
fa eden var mı? 
Böyle iddialı sözler 
söyleyip, biz başarılı 
olduğumuzda kimse 
bir şey yapmıyor.Bu 
adalete sığıyor mu?" 
diye konuştu. 
Sağduyulu eleştir
ilere kulak verdikleri
ni belirten Terim, 
şöyle devam etti: 
"Malta ile oynayıp 
puan kaybetmişseniz, 
eleştirilirsiniz. Bir 
diğer önemli maça 3 
gün kala da sağduyu
lu olanların’dışındaki- 
lerin, artık 40 senedir 
değişmeyen bu 
pozisyonlarına ener
jimizi harcayamayız. 
Siz bilir misiniz, 
başarısızlıkları tek

Dev adamlar pes etti
35. Avrupa Basketbol 
Şampiyonası 2. tur 
ikinci maçında 
Türkiye, normal 
süresi 70-70 
berabere biten 
mücadelenin uzatma 
bölümünde İtalya'ya 
84-75'lik skorla 
yenilerek çeyrek 
finale kalma umu 
dunu yitirdi. 
Uzatmalarda, kötü bir 
oyun sergileyen ve 
atışlarda isabet elde 
edemeyen Türkiye, 
elindeki büyük avan
tajı kaçırarak 
karşılaşmadan 84-75 
mağlup ayrıldı. 
Hidayet Türkoğlu,

TFMA A “suyunu boşa . IHA 0 HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

başına göğüslemenin 
ne büyük cesaret 
istediğini. Bu vicdan
sızlarda, bu cesaret 
var mıdır? Yine aslan 
gibi oyuncularımın 
başındayım. Ne 
kalemimin, ne mikro
fonun arkasındayım. 
Çünkü gazetecilik 
diye bir meslek var, 
ama vicdansızlık 
diye, insafsızlık diye 
bir meslek yok. Artık 
yeni şeyler önerin, 
siz de değişin. Ben 
bundan sonra ders 
almam, ders veririm." 
"Ben prestijimi ve 
yerimi savaşarak, 
vuruşarak, emek 
vererek elde ettim ” 
diyen Terim, "Tarih 
açık, net ortada. 
Eleştiri olmalı, ama 
bu futbol? ve bize bir 
şey katmalı.
Mesnetsiz, akıl 
almayacak eleştiri
lerin değeri yok" 
ifadesini kullandı. 
Fatih Terim, toplantı 
sonunda ilginç bir 

attığı 34 sayı, 6 
ribaunt ve 4 asistle 
sahada yıldı
zlaşırken, mağlu
biyete engel olamadı. 
Turnuvada çeyrek 

açıklama yaparak, 
"Bu turnuva sonuna 
kadar kimseyle 
röportaj yapmaya
cağım" dedi.
Terim, şunları söyle
di: "Bu turnuva 
sonuna kadar benim 
ağzımdan yazı veya 
söz çıkarsa doğru 
değil. UEFA'nın 
mecbur kıldığı basın 
toplantıları hariç, 
hiçbir beyanat 
vermeyeceğim.
Buna Futbol 
Federasyonu'nun 
Tam Saha dergisi de 
dahildir. Zaten her 
şey Kasım ayında 
belli oluyor, belki 
daha önce de bizim 
gitmemiz belli olur. 
Bu oyuncularla 
büyük zaferlere imza 
attım, bundan sonra 
da atacağız. Bu gün
leri gördük. Zafer 
hanesi, başarısızlık 
hanesinden çok 
fazladır. Bu süreyi 
bensiz tamamla
manızda fayda var." 

finale kalma şansı 
sona eren Türkiye, 
son maçını 12 Eylül 
Çarşamba günü 
Fransa ile oynaya
cak.
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Sahurda kahvaltı edin
Oruç tutanların mut* 
laka sahura kalkması 
ve sahurda kahvaltı 
türü yiyecekleri tercih 
etmesini tavsiye eden 
diyetisyen Mevlüde 
Baş, iftarda ise biraz 
yemek yedikten son 
ra 10 dakika ara verip 
yemeğe tekrar devam 
edilmesinin sağlık 
açısından faydalı ola
cağını söyledi, 
özel Selçuklu Hasta 
nesi Diyet Uzmanı 
Mevlüde Baş, Rama 
zan ayında nelere 
dikkat edilmesi 
gerektiği konusunda 
açıklamalarda bulun
du. Mutlaka sahura 
kalkılması ve yemek 
yerine hafif kah
valtının tercih edilme
si gerektiğini belirten 
Baş, "Sahur, iftar ve 
akşam ara öğünü 
olmak üzere üç öğün 
beslenilmelidir. iftar 
ve sahurda birden
bire ve çok fazla 
yemekle mide doldu- 
rulmamalıdır. Ani 
mide gerginliği hem 
tansiyon yükselme
sine hem de nörolojik 
hormonların hızlı sal
gılanmasına yol açar. 
Azar azar, iyi çiğne 
yerek, sık aralıklarla 
yemek yenilmelidir. 
Uzun bir açlık son
rası iftar iki küçük 
zeytin, hurma ve 
suyla açılmalıdır. 
Hafif çorba, az yağlı 
sebze ya da etli 
sebze yemeği ile

devam edilmeli, iftar 
yapıldıktan sonra 10 
dakika ara verilip tek 
rar yemeğe dönülme
lidir. İftar ile sahur 
arasında belirli aralık
larda sü ve diğer içe
ceklerden yeterince 
alınması gerekir.
Yetişkin bir insanın 
günde 1.5, 2 litre su 
içmesi gerekir. Bu 
nedenle Ramazan 
ayında su atımımıza 
çok fazla dikkat ’• 
etmemiz gerekir. 
Özellikle ağır işlerde 
çalışan işçilerin, 
hamilelerin, emziklile 
rin oruç tutmaları 
halinde su alımına 
çok dikkat etmeleri 
gerekmektedir.
Yemeklerin seçimin 
de çok yağlı, çok tuz 
lu ve.aşırı tatlı besin

lerden kaçınmak gere 
kir. Bunların yerine 
hazmı kolay, mide, 
bağırsak sisteminde 
uzun süre kalabilen 
lifli ve selüloz içeren 
sebze, meyve ve 
kepekli ekmek tercih 
edilmelidir. Daha hafif 
olması için yiyecekler 
kızartma ve kavurma 
yerine haşlama, 
ızgara ya da fırında 
pişirme yöntemiyle 
hazırlanmahdır. v 
Oluşabilecek kabız 
lığı önlemek için lif 
oranı yüksek gıdalar 
(tahıl, kuru baklagil, 
kabuklu meyve, çiğ- 
pişmiş sebze) tercih 
edilmelidir. Baklava, 
kadayıf, tulumba gibi 
hamur tatlıları yerine, 
sütlaç, güllaç, kabak 
gibi süt ve meyve 

tatlılarını tercih 
etmeliyiz" dedi. 
ÇOK MİKTARDA 
VE ÇOK 
ÇEŞİTLİ 
YEMEK YEMEYİN 
Oruç tutarken en 
çok yapılan hatalara 
da değinen . 
diyetisyen Mevlüde 
Baş, "Birçok kişi 
sahura kalkma dan 
oruç tutar ve bu da 
ortalama 18 saat gibi 
uzun bir süre aç 
kalınmasına ve meta 
bolizma hızının yavaş 
lamasına neden olur. 
Çok uzun açlıklarda 
kan şekeri ve tansi 
yon düşer, halsizlik, 
yorgunluk, baş ağrısı 
şikayetleri artar. 
Bunun yanı sıra iftar
da çok miktarda ve 
çok çeşitte yemek 
tüketmek, hızlı yemek 
yemek, aşırı sıcak 
yemek, yeterli miktar
da sıvı tüketmemek 
de yanlıştır" şeklinde 
konuştu. Kilo vermek 
için oruç tutanların 
kilo veremediklerinin 
bilindiğini hatırlatan 
Baş, kilo almamak 
için de mutlak^ sahu
ra kalkılarak yemek
lerin azar azar ve iyi 
ce çiğneyerek yenil’? 
mesi gerektiğine 
değindi. Ramazan 
ayına hazırlanan 
aşçılar ise bu yılın 
gözde yemeklerinin 
etli pilav ve 
kuzu köfte 
olduğunu söyledi.

Uyku, ruh 
sağlığının aynası
Uykunun, kişinin 
fizyolojik olduğu 
kadar psikolojik 
durumunu da yansıt
tığı, bu nedenle 
uykunun verdiği 
sinyallerin iyi değer
lendirilmesi gerektiği 
bildirildi.
Ege Üniversitesi 
(EÜ) Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet 
Çelikkol, 
"Uykularınız düzen- 
liyse genellikle ruh 
sağlığınız da yerinde 
demektir. Aşırı uyku 
ya da uykusuzluk, 
ruhunuzun derinlik
lerinde bir sorun 
olduğunun, belki bir 
ruhsal bozukluk 
içinde olduğunuzun 
göstergesidir" diye 
konuştu.
Prof. Dr. Çelikkol, 
olağan uyku 
saatinde yatağa gir
ildiğinde uyumakta 
güçlük çekilmesi 
veya sabah erken 
uyanılması, sık uyku 
bölünmesi hallerinde 

I de benzer sorunların 
varlığına dikkati 
çekerek, şunları 
söyledi: 
"Karmaşık rüyalar, 
kabuslar, dehşet 
içinde uyanma, en 
azından bilinç 
dışınızdaki kar

maşanın haberci
sidir. Sabah kötü 
biçimde uyanıp, 
nefes alamaz 
durumda olmanız, 
hatta elinizi 
kolunuzu bile 
kıpırdatamamanız, 
uyku felci halidir 
ve ruhsal sorun
larınıza işaret eder. 
Sorunlu ruh hali, 
karmaşık, 
rahatsız edici 
rüyalarla kendini 
gösterir. Rüyaya 
bağlı iyi haberler 
beklerseniz veya 
kötü bir durumla 
karşılaşılacağınıza 
inanırsanız, birçok 
gününüzü iyi bir 
haber veya bir 
felaket beklentisi 
içinde dolduracak
sınız demektir. 
Gerçekteyse rüyalar, 
uzak yakın 
geçmişinizin hatta 
en uzak 
geçmişinizin, çocuk
luk sevinçlerinizin, 
korkularınızın, isten
mediği için farkında 
olmadan bilinç 
dışına ittiğinizin 
anılarınızın bir 
biçimde ve genellikle 
sembolik olarak 
bilinç alanına 
fırlamasıdır.
Geleceğinizle 
değil, geçmişinizle 
ilgilidir."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 513.13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollarr 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver, Dairesi Md. 513 10 92 
ilçe Tarım Müd. 513 10 45 
ilçe Seç. Md. 513 77 77 
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)5161212
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

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

METRO S13 12 12
Aydın Turizm . 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
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 İşl. Md. 613 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
12 Eylül 2007 Çarşamba 

MELİS ECZANESİ 
Balıkpazarı Yedievler Sok. No 44 

Tel. 513 52 65 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2852 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Umurbey Beldesinde 
bu yıl 11 Eylül 
düşman işgalinden 
kurtuluş şenlikleri 
Mehmet Takımı 
gösterileriyle 
yapıldı.
Çarşı Meydanında 
yapılan kutlamalara 
yaklaşık 20 günden 
bu yana Umurbey'de 
misafir edilen 
Romanya'nın 
Navodarı kendi 
Grigore Moisil 
Okulu öğrencileri 
ile kutlamalara 
davet edilen Belediye 
Meclis üyeleri de 
katıldılar.
Geçtiğimiz yıl 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu ile kardeş 
okul olan 
Romanya'nın 
Navodarı kenti 
Grigore Moisil Okulu 
arasında başlatılan 

dostluk rüzgarında 
ilk olarak konuk 
öğrenciler 
misafir edildiler. 
Bu yıl ilk kez iki 
okul öğrencileri ile 
kutlanan törenleri 
geleneksel hale 
getireceklerini 
söyleyen Başkan 
Fatih Mehmet 
Güler, bu sayede 
iki okul arasında 
kardeşlik ve 
sosyal çalışmaların 
başlatılabileceğini 
söyleyerek, 
konuklarına 
Umurbey Beldesine 
hoş geldiniz dedi. 
Navodarı Belediye 
Meclis üyesi 
Steluta Andrei'de 
yaptığı konuşmada 
öğrencilerine 
gösterilen 
ilgiden dolayı 
teşekkür etti.
Gelecek yıl 
Umurbey'li öğrenci-

leri dört gözle 
Romanya'ya bek
lediklerini söyleyen 
konuk meclis üyesi,

"Bu sayede eğitime 
dayalı güzel projeler 
üretebiliriz " dedi.
Bursa Merkez Mehter

Takımı eşliğinde ilk 
kez katıldıkları 
kurtuluş şenliğini 
büyük bir ilgiyle 

izleyen misafirlere 
Umurbey halkı 
konukseverliğini 
gösterdi.

$ Navodarı Beledi^ _ 
Steluta Andrei'de yaptığı konuşmada 

{öğrencilerine gösterilen

İD017 Eylül’de kış tarifesine başlıyor
İstanbul Deniz 
Otobüsleri (İDO) AŞ, 
17 Eylül pazartesi 
günü kış tarifesi 
uygulamasına 
geçecek.
IDO'dan yapılan 
açıklamada, 
kış tarifesinin, 
15 Haziran 2008'e 
kadar geçerli 
olacağı belirtildi. 
Açıklamada, 
İDO'nun, bu 
kapsamda, feribot 
ve vapur seferlerinin 
yoğunlaşacağı hatları 
ek seferler ile

Lgüçlendirdiği ifade 
edilerek, ulaşımı 

kolaylaştırmak 
amacıyla bazı hatların 
da yeniden düzen
lendiği ifade edildi. 
İDO'nun 
"www.ido.com.tr" 
adresli web sitesinde 
de yayınlanmaya 
başlayan yeni tarife
sine göre,-hafta 
içinde yapılan 
Bostancı-Kabataş 
deniz otobüsü sefer
lerine, deneme amaçlı 
cumartesi günü 
seferlerinin eklendiği 
dile getirilen açıkla
mada, bu hattın 
toplam sefer 
sayısının 17'ye yük

seltildiği kaydedildi. 
Açıklamada, Kadıköy- 
Kabataş-Beşiktaş- 
Istinye-Beykoz- 
Sarıyer boğaz hattına 
sabah ve akşam 
olmak üzere Bostan 

cı'dân kalkışlı iki 
sefer ilave edildiği 
belirtilerek, şehir hat
ları seferlerinin de yi. 
ne aynı anlayışla yeni 
lendiği ifade edildi. 
Kabataş-Kadıköy hat

tının ek seferlerle 
aüçlendirilirken, 
fstinye-Tokmak 
Burnu-Emirgan- 
Kanlıca-Anadolu 
Hisarı-Küçüksu- 
Kandilli-Bebek- 
Arnavutköy- 
ÇengelKöy güzer
gahında yapılan 
seferlerin, işe gidiş- 
geliş saatleri dikkate 
alınarak planlandığı 
anlatılan açıklamada, 
şehir hatları vapur 
seferlerinin yerini 
alan Yalova çıkışlı 
deniz otobüsü sefer
lerinin ise yeni sezon
da da sürdürüleceği 

bildirildi. 
Açıklamada, 
Yalova'dan 
Yenikapı, Pendik, 
Kartal ve Bostancı 
güzergahlarına 
karşılıklı toplam 
52 sefer gerçekleş 
tirilirken, Adalar 
arasındaki şehir 
hatları sefer 
aktarmalarından 
ücret alınmadığı 
kaydedilerek, 
Sarayburnu-Avşa 
seferlerinin ise 
hafta sonları gidiş- 
dönüş tek sefer 
olarak düzenlendiği 
dile getirildi.

http://www.ido.com.tr


ıHoşgeldin Rarr
İ Wr *s*am dünyasının kutsal ayı Ramazan başladı. Ramazan ayının başla- 
ması üzerine dün akşam ilk teravi namazı kılınarak oruç tutan inananlar 
sahura kalktılar. İslam aleminde onbir ayın sultanı olarak adlandırılan 
Râmazan ayı boyunca 30 gün süreyle sabah kuşluk vaktinden gün batımına 
kadar oruç tutulacak. 8 Ekim 2007 günü ise Ramazan ayının en önemli gün- 

» terinden Kadir Gecesi kutlanacak. Ramazan ayı 11 Ekim 2007 günü bitecek 
w ve 12-13-14 Ekim 2007 günlerinde Ramazan Bayramı kutlanacak.

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

13 Eylül 2007 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

REYHANLAR R.Ş. 
OTOMOTİV 

TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ
TÜM İŞLERİNİZ 

BEYHANLAR A.Ş. GÜVENCESİ 
ALTINDA YAPILMAKTADIR. 

İbrahim Akıt Cad. 
Şirin Piaza No:7 GEMLİK 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Site sakinleri yollarının Küçük Sanayi Sitesi yoluna da bağlanmasını istiyorlar

JAkmen Şileleri yola kavuştu
rT Uzun yıllar tozlu

Barbaros 
Balmumcu’vu

kaybettik
Uzun yıllar tozlu

yoldan ulaşımı sağlanan 
jandarma karşısındaki 
Akmen Sitelerine asfalt 
yol yapıldı. Yaklaşık 
700 metrelik güzergaha 
düh Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un göze
timinde sıcak asfalt 
döküldü. Akmen Sitesi 
sakinleri, asfalt yolun 
sevincini yaşarken, site 
yollarının Küçük Sanayi 
Sitesi yoluna bağlan
masını da istediler. 
Haberi sayfa 3’de

Eski Sümerspor’un efsane futbolcusu ve gaze 
temizin spor köşe yazan Barbaros Balmumcu 
vefat etti. Balmumcu’nun cenazesi dün se venleri 
tarafından Umurbey ‘de toprağa verildi. Syf 2’de

Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmail.com

Güne Bakış
12 Eylül

ı 12 Eylül Darbesinin üzerinden 27 yıl 
gkçmiş.

I Süleyman Demirel’in Başbakanlığını yap
tığı Adalet Partisi azınlık hükümeti iktidar 
dadır.

ı Sokaklarda sağ sol çatışmasında insanlar 
ölmekte, Demirel ile CHP Genel Başkanı Ece 
vlt anlaşıp Cumhurbaşkanını mecliste seçe- 
memekte, iki lider arasında inatlaşma tüm 
şiddetiyle sürmektedir..

İşte böylesi bir ortamda, 12 Eylül sabahı 
kalktığımızda, askerin yönetime el koyduğunu 
gbrdük. Devamı sayfa 5’de

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

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

Tel: 0.224 513 11 75

^JEBICA

13 Eylül 2007 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKSAM YATSI
PERŞEMBE 05.07 06.35 13.07 16.38 19.27 20.47

Belediye 
Hizmet 
Binaları 

bitiriliyor
11 Eylül İlköğretim 
Okulu yanında 
bulunan Belediye 
Hizmet Binaları 
Yılbaşına kadar 
bitirilecek. İlgili 
birimler binaların 
bitiminden sonra 
yeni yerlerine taşı
nacak. Sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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Sayfa 2

Eski Sümersporlu efsane futbolcu ve Gazetemizin Spor yazarı Umurbey’de toprağa verildi

Barbaros Balmumcu’yu kaybettik
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'in sevilen 
simalarından 
Barbaros Balmumcu 
(74) İstanbul 
Göztepe'deki 
çocuklarının evinde 
geçirdiği ani 
rahatsızlık sonucu 
kaldırıldığı hastanede 
vefat etti.
Erenoğlu ailesinin 
damadı olan 
Barbaros Balmumcu, 
uzun yıllar 
Sümerspor futbol 
takımında oynadığı 
güzel futbolla 
sevenlerinin kalbinde 
yeraldı.
Eşi Aysel Balmumcu 
ile birlikte çocuk
larının yaşadığı 
İstanbul Göztepe'ki 
evlerine ziyarette 
bulunan Barbaros 
Balmumcu Sah

Körfez Gazetesi’nde 
spor konularında 
köşe yazarlığı da 
yapan iki çocuk 
babası Barbaros

Balmumcu, dün 
ikinci namazını 
müteakip Çarşı 
camiinde kılınan 
cenaze namazından

sonra Umurbey 
belde mezarlığında 
sevenleri tarafın 
dan toprağa 
verildi.

günü akşamı 
ağabeyinin otelinde 
merdivenlerden 
düşerek beyin kna- 
ması geçirdi. 
Çocukları ve eşi 
tarafından hastaneye 
kaldırılan Balmumcu 
kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti.

Gemlik'e futbol 
oynadığı yıllarda 
Büyük Barbaros 
lakabıyla anılan 
Barbaros Balmumcu, 
faal futbol yaşamını 
tamamladıktan sonra 
ilçede çeşitli işler 
yaptı.
Son yıllarda Gemlik

f^^UnUK-KİUUKLİKDIllRELairaİŞYEllLUİ 
b2£l MİM.» ökem HIZNETtERIVERILffl

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 
da}re 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 KBrffez
ııııııı hi u ı n

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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 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 

Büyükşehir 
Belediyesi Aşevi 

iftara hâzır
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, her 
ramazanda olduğu 
gibi bu yıl da Fevzi 
Çakmak Katlı 
Otoparkı'nda 
düzenlenen aşevinin 
kapılarını açıyor. 
Yalnızca ihtiyaç 
sahiplerinin değil, 
iftar saatinde 
aşevinin yakınlarında 
olan ya da işi sebe
biyle evine gide
meyen herkesin iftar 
yapabileceği aşevin
de günde 4 bin kişi 
faydalanabilecek. 
Aşevinde yardıma

muhtaç vatan
daşlara sahur için 
kumanya da 
verilecek.
Aşevinde iftar 
vermek isteyen 
hayırseverler, 
Halk Bankası'mn 
450 00 003 No'lu 
hesabına bağış 
yapabilecekler.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, ayrıca 
ramazan ayinin 
huzur vb 
coşkusunu 
Temaşa-i Ramazan 
etkinlikleriyle de 
yaşataöak.

KAŞ€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 Fâx: 513 35 95

http://www.baytaslnsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Akmen Şileleri yola kavuştu
Seyfettin SEKERSÖZ
Uzun yıllar tozlu 
yoldan ulaşımı 
sağlanan jandarma 
karşısındaki Akmen 
sitelerine asfalt 
yol yapıldı.
Bir süre önce 
genişletilerek zemin 
düzeltmesi yapılan 
yol için yaklaşık 700 
metrelik güzergaha 
sıcak asfalt kaplandı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ilçenin bir çok kıs
mında başlatılan 
asfalt çalışmalarına 
Akmen siteleri 
yoluyla devam 
ettiklerini belirterek 
çalışmaların süre
ceğini söyledi. 
Öte yandan evlerinin 
önüne kadar getirilen 
asfalt çalışmasının 
yeterli olmadığını 
belirten Akmen Sitesi 
Yapı Kooperatifi 
Başkanı Selahattin 
Ekinci, yolun Küçük 
Sanayi yoluna bağlan 
ması gerektiğini 
savundu. Sitelerinin 
jandarma önünden 
ulaşımın zor 
olduğunu anlatan 
Ekinci, "Dört yıl çok 
sıkıntı çektik, sağ ol 
sun başkanımız bize 
yardımcı oldu ancak 
bu yeterli değil. 
Bizler burada ulaşım 
fakiriyiz, yolun sanayi

bölgesine bağlanma 
sini ve buradan 
otobüs geçmesini 
istiyoruz. Yapılan 
hizmet yetersiz kah 
yor, işe yaramıyor" 
demesine başkan 
Turgut tepki gösterdi. 
Turgut, "Ben size ver 
diğim sözü tuttum, 
işe yaramadı demeniz 
beni üzer. Olması 
imkansız işi size söz 
verdiğim için yaptım. 
Bize sadece Allah 
razı olsun demeniz 
yeterli olurdu, ben 
buradan üzgün 
ayrılıyorum "dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ilçenin bir 
çok kısmında başlatılan asfalt çalışmalarına 

devam edildiğini söyledi.

Belediye Hizmet Binaları bitiriliyor

Seyfettin SEKERSÖZ 
11 Eylül ilköğretim 
Okulu yanında bulu
nan Belediye Hizmet 
Binaları Yılbaşında 
bitiriliyor.
Birinci etap içinde 
yer alan ve ÖZSA 
İnşaat Taahhüt Sana 
yi Ticaret Limitet Şir

keti tarafından 724 
bin YTL ihale bede 
liyle yapılan Belediye 
Düğün Salonu, Kütüp 
hane ve Mahalle Muh 
tarh k Hizmet binaları 
yapı mı bitme aşama 
sına geldi. İkinci 
etapta ise hemen 
bitişiğinde bulunan 
ve Yumurtacı Mühen

dişlik Eğitim, Turizm 
İnşaat Nakliyat ve 
Sanayi Ticaret Limitet 
Şirketi tarafından 
348 bin + KDV karşı 
lığı yapılan Belediye 
Sağlık Ocağı ile Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü'ne tahsis 
edilecek olan Meslek 
Beceri Edindirme

Kurs Binası inşaatı 
da tamamlanmak 
üzere. Binaların 
bitirilmesinden sonra 
hareketsiz olan 
belgenin belirtilen 
birimlerin taşınma 
sından sonra büyük 
ölçüde hareketlen
mesi bekleniyor.

YazıYORUM
Diş Hekimi

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

Durumumuz ne ?
Türkiye Cumhuriyeti 11’inci devlet başkanını 

seçti.
Sayın Abdullah Gül’ü yeni görevinde kutlu 

yorum.
Bakanlar kurulu açıklandı..
Dolayısı ile bu konuda yazma fırsatı ilk kez 

2006 ilkbaharında elime geçti.
Sezer’in destekledim.
Bu göreve bir hukukçunun gelmesini olum

lu buldum.
Buna karşılık Sezer için öğücü yazılar 

yazdım..
12 Eylül anayasasında Cumhurbaşkanlığı, 

Kenan Evren’e göre tasarlandı.
Parlamenter sistemle çeliştiği ilk günden 

çok açıktı.
özal ve Demirel’in siyasi kişilik ve deneyim

leri durumu idare etmelerine izin verdi.
Sezer döneminde ise mahzurları netleşti..
Genelde siyaset-ekonomi ağırlıklı yazıyo

rum.
Ama daima ekonomi yazmıyorum-
Türkiye çok hareketli ve renkli bir ülke
Ekonomi ile doğrudan ya da dolaylı bağlan

tısı zayıf ama tarihi değeri yüksek olay açısın
dan çok zengin.

İnsanın nerede durduğunu açıklaması, tari
he kayıt düşmesi gerekiyor.

Örneğin Nobel Edebiyat Ödülü’nün Orhan 
Pamuk’a verilmesi, Hrant Dink’in katli ve 
askerin e-muhtırası son yılda tavrımı belirtmek 
gereğini duyduğum olaylardı.

İlgimi çeken bir konuya değinmeden ede- , 
meyeceğim: En yoğun okuyucu tepkisi de bu 
yazılara geldi.

Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı 
Türkiye’nin yakın tarihi açısından hiç tereddüt
süz anahtar önemdedir.

Nisan başından bu yana yaşanan siyasi 
gerginlik ve kutuplaşma bunun kanıtıdır.

Nerede duruyorum?
“Gül asla Çankaya’ya çıkmamalıdır” diyen

ler, salı akşamı matem tutanlar arasında 
mıyım?

Kesinlikle hayır.
Demokratik meşruiyete inancım tamdır.
Cumhurbaşkam’nda aranacak koşulları 

Anayasa saptamıştır. Nokta.
“Gül mutlaka Çankaya’ya çıkmalıdır” diyen

ler, bayram yapanlar arasında mıyım?
Kesinlikle hayır.

AKP’ye her iki seçimde de oy vermedim.
Bir başka AKP’linin o göreve gelmesinde 

hiçbir mahzur görmüyorum.
“Gül benim Cumhurbaşkanım mı?”
Kesinlikle evet. Meşrudur, dolayısı ile benim 

de cumhurbaşkanımdır.
Fakat muhalif olma hakkım mahfuzdur.
Yakın dönem cumhurbaşkanları için bu 

koşula uymayanı Kenan Evren’dir.
Uzun dönem açısından insanların kafasında 

çok soru olduğunu biliyorum. Benim kafamda 
da var..

Bundan sonra neler olabilir?
Biraz bekleyelim göreceğiz..
İslamcılık tehlikesi arttı mı? Şeriat gelir mi?
Kutuplaşma bir siyasi krize dönüşebilir mi?
Demokratikleşme yeni bir ivme kazanabilir 

mi?
Sırası geldikçe bunlara da cevap araya-’ 

cağız.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KErfea ABONE OLUN 

OKUTUN 
OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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AKP Kumla Kadın 
Kolları’na tebrik ziyareti

Şahin, “Ramazan 
yardımlaşma duygularını 

kuvvetlendiren aydır’

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeni oluşan Küçük 
Kumla AKP Kadın 
Kolları yönetimine 
İlçe Kadın Kolları 
yönetiminden tebrik 
ziyareti yapıldı. 
AKP İlçe Kadın 
Kolları Başkanı 
Emine Yalçın ile 
yönetim kurulu 
tarafından yapılan 
ziyarette Belde 
Başkanı Sedat 
Yaşar1 da hazır 
bulundu.
Hanife Eğribel 

Gemlik KMrfez
| OIHLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ OAZITIŞİ

ABONE OLDUNUZ IV1U? 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

başkanlığında 
yeni oluşturulan 
AKP Belde Kadın 
Kolları yönetiminde 
Hüsniye Güler, 
Neval Tepeuğur, 
Fatma Kazat, 
Huriye Yetim, Hatice 
Batma ile Güner 
Keskin görev alıyor. 
Küçük Kumla'da 
siyaseti kadınlara 
sevdirmek amacında 
olduklarını 
söyleyen yeni 
Başkan Hanife 
Eğribel, yapacakları 
uyıimlu çalışma ile 

başta il teşkilatı 
olmak üzere ilçe 
teşkilatıyla birlikte 
AKP'yi genelde 
oludğu gibi yerelde 
de iktidara getirmek 
olduklarını ifade 
etti.
Önümüzde 
yapılacak olan 
yerel seçimlerin alt 
yapısını oluşturacak
larını da söyleyen 
Eğribel, "Kumla'da 
kadın kolları olarak 
güçlenerek partimizin 
başarılı olmasını 
sağlayacağız" dedi.

AKP Belde Başkanı 
Sedat Yaşar'da 
yaptığı açıklamada; 
"Görünen köy kılavuz 
istemez, mevcut 
belediye başkanı ile 
Büyükşehir'in uyum
lu çalışamadıkları 
görüyoruz. Bu olum
suz görüntüyü 
ortadan kaldırarak 
partimize belediye 
başkanlığını kazandır 
mak istiyoruz. Bu 
nedenle Kumla'lı 
bayanlarımıza 
çok iş düşüyor" 
şeklinde konuştu.

On bir ayın sultanı, 
rahmet ve oruç ayı 
olan Ramazan ayının 
kardeşlik ve sevgi 
bağlarıyla birlikte 
hoşgörü ve yardım
laşma duygularını da 
kuvvetlendirdiğini 
belirten AKP ilçe 
Başkanı Enver 
Şahin, yaptığı yazılı 
açıklamada, Gemlik 
halkının Ramazan 
ayını kutladı. 
Şahin, açıklamasın
da; "Ramazan ayı, 
rahmet, mağfiret ve 
kurtuluş ümidinin 
tazelendiği, ibadet ve 
nefis muhasebesi ile 
gönüllerin arındığı, 
yardımlaşma, 
dayanışma, birlik ve 
beraberlik ruhunun 
cânlanarak ayrı bir 
sosyal bütünleş
menin yaşandığı 
müstesna bir zaman 
dilimidir. Ramazan 
ayının dini açıdan 
olduğu kadar, 
toplum hayatına 
getirdiği insani 
zenginlikler ve 
erdemler bakımından 
da kazançlar elde 
edilen bir aydır. 
Günahlarımız için 
tövbe edelim.

Milletimizin birlik ve 
beraberliği için dua 
edelim. Tüm Gemlikli 
kardeşlerimizin, aziz 
milletimizin mübarek 
Ramazan ayını tebrik 
eder, bu ayın mil
letimiz, vatanımız, 
İslam alemi ve insan
lık için hayırlara 
vesile olmasını yüce 
Allah'tan niyaz 
ederim" dedi.
ŞAHİR SES 
TELLERİNDEN 
AMELİYAT OLDU 
Uzun zamandır ses 
tellerinden rahatsız 
olan AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, Çekirge 
Devlet Hastanesinde 
Kulak Burun 
Boğaz servisinde 

'ameliyat oldu. 
Ameliyatı yapan 
Hastane Başhekimi 
KBB Uz. Dr.
Nuri Daştan, 
başkanın sağlık 
durumunun iyi 
olduğunu belirterek 
ses tellerinden nodül 
alındığını söyledi. 
Başkan Şahin has
taneden taburcu 
olurken 10 gün evin
de istirahat edeceği 
belirtildi

ELEMAN ARANIYOR
EMPET METALURJİde 

çalışmak üzere 
Askerliğini yapmış 

Vasıfsız BAY Elemanlar, 
Bakım ve onarım 

işlerinde çalışmak üzere 
tercihen EML Mezunu 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Eski Orhangazi Cad. 
Mezbaha Karşısı 
No : 42 GEMLİK

Tel : O 535 847 85 78

ELEMANARANIYOR
Büromuzda çalışacak 

Lise Mezunu 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
S.S. ERCAN KONUT YAPI 

KOOPERATİFİ
Gürle İş Merkezi Kat: 3 
No : 128 Tel: 513 66 56

GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

GURBETE DOĞRU
Bir ciritçi beni kalbimden tutmuş 
Atıyor gurbetten gurbete doğru
Sol göğsümde kanadı kırık bir kuş 
Ötüyer gurbetten gurbete doğru

Yönümü, rotamı çoktan şaşırdım 
Aklımı başımdan sanki düşürdüm 
Canım çekti, düğün aşı pişirdim 
Tütüyor, gurbetten gurbete doğru

Aşkı, dert beslemiş gurbet büyütmüş 
Gece gündüz sıla gözümde tütmüş 
Ömür trenimi kaderim tutmuş 
İtiyor gurbetten gurbete doğru

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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12 Eylül
j Darbenin ayak sesleri o gün

lerde geliyordu.
ı Hükümet sokağa sahip çıka 

mıyor, siyasi partiler arasında 
çekişme tatsız bir şekilde sürü 
yor, ülke için için kaynıyordu.

i Ekonomi ise almış başını 
gidiyordu.

। Yoklar sayılmayacak kadar 
çoğalmıştı.

Yani sizin anlayacağınız bir 
darbe için her koşul mevcuttu.

Askerin başında Orgeneral 
Kenan Evren vardı.

Evren, bir çok demecinde 
dlemokratik bir tavır sergileyen 
bir askerdi.

Yapılan darbenin ne getirip 
götüreceği ise kestirilemiyordu.

Asker siyasal yaşama son 
vbrdikten bir süre sonra, siyasi 
parti başkanlarını ve ileri gelen 
politikacıları toplayıp Çanakkale 
de gözaltına almıştı.

Demokrasi rafa kaldırılmıştı.
Asker, siyasilerin ülkeye 

huzur getiremediğini, ekonomiyi 
bozduğunu söylüyor, “kardeş 
kavgasına son vereceğiz” diyor
du.

Cuntacılar böyle geldi.
Geçici bir hükümet kurarak, *

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadrl_guler@hotmail.com

başına eski bir askeri getirdiler.
Onun da müsteşarlığına rah

metli Turgut Özal’ı verdiler.
Türkiye 27 Mayıs ve 12 Eylül 

askeri darbesi, 12 Mart müdahe- 
lesi ile demokratik yaşamda 
kesinti yarattı.

Tarihçiler, askeri darbe ve 
müdahalelerin toplumu kurtar
madığı gibi, ekonomik ve 
toplumsal yönden duraksama 
yarattığını yazıyorlar.

12 Eylül darbecileri ‘vatan 
elden gidiyor’ diyerek, başta sol 
düşünceye darbe indirdi.

O karambolde binlerce genç 
cezaevlerine dolduruldu, birçoğu 
toplumsal yaşama sonraları 
uyum sağlayamadı.

O kadar çok Atatürk den söz 
ettiler ki, Atatürkçülüğü heykel 
demek sandılar.

Bir yandan da Cumhuriyet tari

hinde görülmedik sayıda imam 
Hatip Okulları’nın açılmasına 
öncü oldular.

O, İmam Hatipliler bugün, 
devlet kadrolarını ele geçirdiler.

Bu durum bile 12 Eylül’ün 
sonuçlarını açıklamaya yetiyor.

27 yıl önce ekilen tohumlar 
bugün meyvesini verdi.

Özgürlük ve Demokrasi Partisi 
12 Eylül cuntacılarının demokra 
siye ara verdikleri, mevcut ana 
yasayı ortadan kaldırdıkları için 
yargılanmaları gerektiğini söylü 
yortar şimdi. Cesurca!

Yunanistan’da 1970’li yıllarda 
Karamanlis hükümetini deviren 
cunta, daha sonra yargılandı.

12 Eylül'ü bugün tüm yön
leriyle değerlendirip cuntala 
rın ülkeye ne kazandırıp neyi 
götürdüğünü ortaya 
koymalıyız.

BARBAROS BALMUMCU
Dün sabah işyerime geldiğim 

de acı haberi duyurdular.
Barbaros Balmumcu vefat et 

miş..
İçim cız etti.
Kendini rahmetle anarak, ço 

cukluk günlerimdeki Sümer 
sporlu Barbaros’dan, Gemlik 
Körfez de yazı yazmaya başlayıp, 
yazamadığı günlerde bile olan 
spor tutkusu geldi gözlerimin 
önüne.

Barbaros Balmumcu, yaşamı 
boyunca futbola kendini adamış 
bir kişiydi.

Futbol oynadıkları dönemde, 
Gemlik futbolu en üst düzeye 
erişmişti.

Onlar bir ekoldü..
Kaleci Osman, Barbaros, 

Kemal, Hayrettin, Gülnihal, Tuzi 
Necati, Behzat, İsmet, Ömer, 
Coşkun, Nehir, Seyhan, K. 
Barbaros...

Geçen yıl sağlam gittiği İstan
bul’dan felçli geldi.

Yaşama azmi ile kısa sürede 
toparlandı ve bizde yeniden yaz
maya çalıştı. Son zamanlarda o 
haliyle bile Gemlikspor’a 
antrenör olmak istiyordu.

Futbolla yaşadı, futbolu 
düşünerek öldü.

Toprağı bol olsun.

■M Sırası Geldikçe Karagöz Bursa’da sevenleri ile buluşacak

Yıllar önce Bursa 
amatör kümede yer 
alan Sümerspor 
Futbol Kulubü’ne 
transfer olmuştu.

Sümerspor’un 
geçilmez orta hafi 
idi. Bir müdafi 
oyuncu olmasına 
rağmen gayet efen
dice futbol oynar, 
rakiplerine küfür 
etmez, favul yap
maz, itip kakmaz 
göz doldurucu fut
bol oynardı Barba 
rös.

Centilmendi.... 
Takım arkadaşları 
ile iyi anlaşır, idare
cilerine sevgi ve 
saygıda kusur 
etmezdi.

, Sümerspor’un 
faaliyetini durdur- 
3asından sonra 

emlikspor’da da 
kisa bir süre futbol 
oynadı. Takımı 
antrene etti. 
Yönetim kurulların
da görev aldı. 
Yüzlerce gencin 
sborcu olmasını, 
kötü alışkanlıklar

Barbaros Balmumcu
dan uzak durmasını 
sağladı.

Dudaklarına 
sigara hiç değmedi. 
Dost meclislerinde 
yemeklerinde kendi
sine sunulan rakı 
kadehleri içilmeyip 
hep dolu kaldı. 
Barbaros aynı 
zamanda Gemlik’in 
eniştesi de oldu. 
Erenoğlu Ailesine 
damat oldu.

Erenoğlu mües 
sesesinin uzun yıl
lar satış ve pazarla
ma müdürlüğü ile 
genel müdürlüğünü 
yaptı. Bunun sonu
cu, milletvekili, 
sanatçı, asker, 
sporcu yüzlerce kişi 
ile dost oldu. 
Gemlik’in turizm 
yönünden 
gelişmesinde, çoğu 
kişinin Gemlikte 
hemşehrimiz 
olmasında turizm 
elçilik görevini yap
mıştır Barbaros.

Çok genç yaşta 
kızını yitirmesi, o 
kapı gibi sporcu

Barbaros’un 
sağlığının bozul
masına, sebep oldu, 
ruhsal dengesi 
bozuldu.

Üzüntüsünden 
felç oldu. Azmetti 
yürüdü. Bu kez 
düşüncelerini 
gazetemiz sütun
larında yazarak 
spora, sporculara 
önerileri ile hizmete 
devam etti.

Ersin 
Erenoğlu’dan dün 
öğrendik ki, Sevgili 
Barbaros aramızn- 
dan ebediyen 
ayrılmış.

Bir dost, bir 
arkadaş, iyi bir 
insanı yitirdiğimiz 
için çok üzüldük.

ilahi emre karşı 
elden dua etmek, 
Allah’tan affını dile
mekten başka ne 
gelir.

‘Barbarosca’ 
yaşadı, ‘Barbaros 
ca’ seslendi spor 
camiasına, halkına.

Nurlarda yat! 
Sevgili arkadaşımız.

OsmanlI’daki ananevi 
Ramazan şenlikleri 
arasında yer alan 
gölge oyunu 
Karagöz, çıkış yeri 
olan Bursa’da 
Ramazan ayı boyun
ca sevenleri ile 
buluşacak. 
Televizyonun icat 
olması ile gözden 
düşen, ancak tarihini 
ve geçmişini unut
mayan bir avuç mer
aklısı tarafından 
devam ettirilmeye 
çalışılan Karagöz 
oyunu, Ramazan ayı 
münasebeti ile Bur 
sa’da yeniden, farklı 
figürleri, biraz daha 
güncellenen diyalog 
lan ile perdeye çıka
cak. Özellikle çocuk
ların ilgisini çekmek 
için deve derisinden 
yapılan kukla gibi 
hareketli figürlerle 
bir ışık önündeki 
perdede sergilenen 
karagöz oyunu, ver 
diği mesajları ile de 
büyüklerin akılların
da da yer ediyor. 
Bursa’da uzun yıl 
lardır karagöz perde
si açan Milletlerarası 
Kukla ve Gölge Oyu 
nu Birliği (UNİMA) 
Türkiye Milli Merkezi 
sanatçıları Şinasi 
Çelikkol, Tayfun öze 
ren, Ufuk Durmaz,

Esat Taşatmanlar ve 
Bülent Akay, Rama 
zan ayı boyunca 
Pazartesi ve Perşem 
be akşamları saat 
21’de, Cumartesi 
günleri 13’de Setba 
şı’ndaki Mahfel salo
nunda gösteri 
yapacaklar. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si ise, Çekirge Cadde 
si’ndeki Karagöz 
Evi’nde 15, 20, 22, 29 
Eylül ve 3 ve 5 Ekim 
tarihlerinde saat 22’ 
de karagöz gösteri
leri sunacak. Yıldırım 
Belediyesi de 13, 22, 
28 Eylül ve 5 ekim 
akşamları teravih na 
mazı çıkışında Yıldı 
rım Belediyesi önün
deki meydanda 
canlı karagöz oyunu 

sahneleyecek. 
Karagöz figürleri 
genellikle oynatıcıları 
tarafından imal 
edilirken, deve 
derisinden yapılan 
orijinalleri 
150-250 YTL’lik 
fiyatları ile Aynalı 
çarşı’da özellikle 
yabancıların 
ilgisini çekmeye 
devam ediyor.
Bu arada Bursa’da 
şeffaf plastik üzerine 
basılan Karagöz- 
Hacıvat figürleri de, 
Aynahçarşı’da daha 
ucuz fiyat ile ilköğre
tim talebeleri tarafın
dan satın alınarak, 
birçok okulda 
meşhur repliklerle 
sahnelenmeye 
başlandı.

mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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Meclis'te Ramazan
hazırlığı tamamlandı

Gül’e “Kayıp trilyon 
davasından aklan1 çağrısı

TBMM, Ramazan ayı 
için hazırlıklarını 
tamamladı. TBMM 
Genel Kurulu'nun 
çalıştığı günler 
dışında, Meclis'te 
üyelere ve personele 
hizmet veren 
lokantalar akşam 
saatlerinde 
çalışmamasına 
karşılık, Ramazan 
boyunca 
milletvekilleri için 
lokanta iftarda 
da açık olacak. 
TBMM Sosyal 
Hizmetler 
Müdürlüğü'nden 
edinilen bilgiye 
göre, Meclis'in 
tatilde olması 
nedeniyle Meclis 
kampusü içerisinde 
bulunan Halkla 
İlişkiler binasında 
bulunan personel 
lokantaları akşam 
saatlerinde açık 
olamayacak.
Âncak, Meclis ana 
binada bulunan ve 
milletvekillerine 
hizmet veren üyeler 
lokantası Ramazan

Başbakan Erdoğan 
hakkında Meclis 

soruşturması istemi
CHP'li milletvekilleri, 
"Ankara'da yaşanan 
susuzluğun zamanın
da alınacak önlemler
le giderilemediği" 
gerekçesiyle 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
hakkında Meclis 
Soruşturması açıl
masını istedi.
CHP Ankara 
Milletvekili Yılmaz 
Ateş ve 76 
milletvekilinin 
imzasıyla, TBMM 
Başkanlığına

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

ayı nedeniyle iftar 
saatlerinde de 
hizmet verecek. 
Her yıl olduğu 
gibi bu yılda 
Meclis'te, iftar 
için hazırlanan 
fiks mönü 
değişmeyecek. 
Meclis'in 
değişmeyen fiks 
mönüsünde, 
hurma, tereyağı, 
peynir, bal ve 
zeytin in yanı sıra 
Ramazan ayına özgü 
tatlı olarak bilinen 
güllaç yer alacak. 
Yemekler ise 

sunulan Meclis 
Soruşturması 
açılmasına ilişkin 
önergede, 
"Zamanında içme ve 
kullanma suyu 
sağlanmasına ilişkin 
hiçbir önlem almayan 
ve bu tutumu ile 
kamu kaynaklarının 
plansız bir şekilde 
heba olmasına ve 
halk sağlığı noktasın
da ciddi zafiyetlerin 
ortaya çıkmasına 
neden olan Ankara 
Büyükşehir Belediye 

Ramazan ayına 
uygun olarak 
her gün değişecek. 
MECLİS SOSYAL 
TESİSLERİ HİZMET 
VERECEK 
Bu arada, Ankara'nın 
Yukarı Ayrancı 
semtinde bulunan 
TBMM'ye ait sosyal 
tesisler de Ramazan 
ayı boyunca mil
letvekilleri ve 
yakınlarına hizmet 
verecek. Meclis 
Başkanlığı ve 
milletvekilleri bu 
tesislerde iftar 
yemeği verebilecek.

Başkanı Melih 
Gökçek hakkında, 
Anayasanın 
yüklediği 
sorumluluğu 
yerine getirmeyen 
ve bu 
eylemi ile görevinin 
gereklerini yapmakta 
ihmal ve gecikme 
gösterdiği gerekçe
siyle Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan hakkında Meclis 
Soruşturması açıl
masını teklif ederiz" 
denildi.

CHP Grup 
Başkanvekili Kemal 
Kıhçdaroğlu, 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül hakkın- 
daki "kayıp trilyon” 
davası ile ilgili 
sürenin 20 Eylül'de 
dolacağını hatır
latarak, Maliye 
Bakanlığının, davayı 
20 Eylül'e kadar 
temyiz etmemesi 
durumunda, davanın 
düşeceğini belirtti. 
Kıhçdaroğlu, 
“Cumhurbaşkam'na 
sesleniyorum: 
Kayıp Trilyon 
davasında yargılanın 
ve aklanın. Siyasi 
otoritenin, temyize, 
Danıştaya başvurma
yarak, yasa dışı 
yollarla sizi aklaması
na ortam hazırla
mayın" çağrısında 
bulundu.
Kıhçdaroğlu, 
TBMM'de düzenlediği 
basın toplantısında, 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
hakkın da ki' "kayıp 
trilyon” davasının 
20 Eylül'de 
süresinin dolacağını 
hatırlattı.
Kıhçdaroğlu, 
davayla ilgili 6. 
Asliye Hukuk 
Mahkemesinde 
karara bağlanan 
davanın sonucunun, 
28 Ağustos'ta 
Maliye Bakanhğı'na 
tebliğ edildiğini 
belirtti. Kararın, 
20 Eylül'e kadar 
temyiz edilmesi

Gül’den kardeşlik
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Doğu 
ve Güneydoğu illerini 
kapsayan gezisinin 
ikinci gününde 
önce Van'ın 
Başkale, sonra da 
Hakkari'nin 
Yüksekova 
ilçesine gitti.
Halkın yoğun ilgisiyle 
karşılaşan Gül, 
Yüksekovalılara, 
"Devletimizin tüm 
imkanları hizme
tinizdedir. Yeter 
ki kardeşlik 
duyguları içinde 
birbirimizi 
kucaklayalım, 
devletimize ve 
milletimize sahip 
çıkalım" dedi. 
Askerlerle de 
yemek yiyen 

Cumhurbaşkanı Gül, 

ya da davadan 
vazgeçilmesi 
gerektiğini ifade 
eden Kıhçdaroğlu, 
bu davadan 
vazgeçilebilmesi 
için Danıştay'dan 
karar alınması gerek
tiğini kaydetti.
-"DAVADAN 
VAZGEÇİLMESİ İÇİN 
ÜÇLÜ KARARNAME 
GEREKİYOR”- 
Kıhçdaroğlu, 
"Danıştay eğer, 
'bu davadan Maliye 
Bakanlığı vazgeçsin' 
diye söylerse 
yetmiyor, aynı 
zamanda üçlü 
kararname çıkması 
gerekiyor. Sayın 
Abdullah Gül'ün 
de 'bu davadan 
ben de vazgeçiyo
rum' diye kararna
menin altına imza 
atması gerekiyor" 
diye konuştu. 
Kayıp Trilyon 
davasıyla ilgili ilk 
raporun 1998'de 
düzenlendiğini, 
daha sonra da 
3 ayrı raporun 
hazırlandığını 
anımsatan 
Kıhçdaroğlu, ilk 
ve ana raporun 23 
Temmuz 1998 tarihli 
olduğuna işaret etti. 
Kemal Kıhçdaroğlu, 
"AKP hükümetiyle 
beraber, iktidara 
baskı yapılıyor. 
Bu işlemin yeniden 
gözden geçirilmesi 
ve yeni bir rapor 
yazılması isteniyor" 
dedi.

"Sîzlerle gurur 
duyuyoruz, büyük 
fedakarlık yapıyor
sunuz, milletimiz 
arkanızdadır" 
diye konuştu 
Başkale'de 
Askerlere 
Armağan Verdi 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Kara 
Kuvvetleri'ne bağlı 
bir helikopterle gittiği 
Van'ın Başkale 
ilçesinde çiçekler ve 
Türk bayraklarıyla 
karşılandı.
Gül, Kaymakamlığı 
ziyaret ederek 
başarılı subay, 
er ve erbaşlara saat 
armağan etti. 
Yüksekova'da 
"Kardeşlik" 
Duygusuna Vurgu 
Cumhurbaşkanı,

-“AKP'NİN 
BASKILARIYLA

YENİ RAPORLAR 
HAZIRLANDI”- 
Kılıçdaroğlu, davayla 
ilgili, siyasi baskılar 
sonucunda yeni bir 
komisyon kurul
duğunu ve Kayıp 
Trilyon davasında, 
denetim elemanı 
grubu tarafından 
hazırlanan 30 Nisan 
2000 tarihli 
raporla,ilk raporun 
doğru olduğunun 
belirtildiğini hatırlattı. 
Kıhçdaroğlu şöyle 
konuştu: 
"Bu da yetmiyor, bu 
kez 3. bir komisyon 
kuruluyor. Bunlar da 
28 Temmuz 20041 
arihli raporla, yine 
ilk raporun doğru 
olduğunu söylüyor
lar. Bu kadar testten 
geçen, AKP'nin 
bütün baskılarına 
rağmen, denetim 
elemanlarının Kayıp 
Trilyon davasında 
aynı görüşte ısrar 
etmeleri, siyasi 
baskının boyutlarını 
göstermesi 
açısından ilginç. 
Maliye Bakanlığının 
bu davadan 
vazgeçebilmesi için 
Danıştay'dan görüş 
alması gerekiyor. 
Davadan vazgeçme 
konusunda, şu 
ana kadar bir yazı 
yazılmış değil.
Maliye bürokrasisi 
üzerinde davadan 
vazgeçilmesi için 
baskı uygulanıyor." 

ardından 
Hakkari'nin 
Yüksekova 
ilçesine geçti. 
Burada halka 
hitap eden Gül, 
"Birliğimizi, aramız
daki kardeşlik duygu
larını pekiştirdikçe 
her şey çok 
daha iyi olacaktır. 
Devletimizin tüm 
imkanları hizme
tinizdedir. Yeter ki 
hepimiz kardeşlik 
duyguları içinde bir
birimizi sevelim, 
kucaklayalım, devle
timize milletimize 
sahip çıkalım. O 
zaman göreceksiniz, 
yılların ihmalleri kısa 
süre içinde gidecek, 
hizmetler en iyi şek
ilde ayağınıza gele
cektir" dedi.
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Bursa Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı uyardı

Ramazan telaşında hırsızlara dikkat Terörle Mücadele 
Kurulu toplandı

ttı.
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Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, Ramazan 
ayının gelmesiyle bir
likte vatandaşları, 
hırsızlık, yankesicilik 
ve dolandırıcılık olay
larına karşı uyardı. 
Hırsızlar, iftar ve 
teravi telaşesinden 
yararlanırken, dolan 
dırıcılar da hayır 
yapma bahanesiyle 
kandırdıkları vatan
daşların para ya da 
değerli eşyalarını 
çalıyor. Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nde görevli polis 
ler muhtemel olaylar 
sebebiyle iftarı yarım 
saat geç yapacaklar. 
2006 yılında Ramazan 
ayı boyunca yankesi
cilik, dolandırıcılık, 
evden ve otomo
bilden hırsızlık 
olaylarının 
13.00-19.00 ile 
01.00-06.00 saatleri 
arasında yoğun
laştığını göz 
önünde bulunduran 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, buna 
göre bir dizi tedbir 
aldı. Vatandaşların 
iftar alışverişi ve

teravih namazı için 
evden ayrılmaları 
ile sahurda hazırlık 
yapılırken mutfak 
kısmında bulunul
ması ve diğer odala 
rın gözardı edilmesi 
hırsızların işine 
yarıyor.
Oruç nedeniyle 
yorgun, dalgın ve 
rehavet içinde olan 
ve Ramazan ayında 
manevi duygular 
içinde bulunan 
vatandaşların,

'hayır işleri yapma' 
bahanesiyle kandırıl
maya müsait bir 
ruh hali sergilemesi 
de dolandırıcılık 
olaylarının artmasına 
sebep oluyor.
Emniyet Müdürlü 
ğü'nün uyarıları 
şöyle: "Yapılacak 
kısa alışverişlerde, 
park yerlerinde, 
cadde kenarlarında 
ya da ıssız yerlerde 
oto kapılarını ve 
camlarını açık bırak

mayın. iftar saati 
evinize yetişmek için 
acele ederken yanke 
sicilere karşı dikkatli 
olun. Teravih namazı 
için camiye giderken 
değerli eşyalarınızı ya 
da paralarınızı koru
maya ahn. Camiye 
giderken mümkün 
olduğunca 
ayakkabılarınızı 
poşetleyin içeri alın." 
Öte yandan, Emniyet 
Müdürlüğü'nde de 
Ramazan münase
betiyle mesai 
uygulamasında 
değişiklik yapıldı. 
Vatandaşın huzur 
içinde Rama zan 
ayını idrak 
edebilmesi için 
motorize, yaya ve 
uzman ekipler iftar
larını görev yerlerini 
terk etmeden iftardan 
yarım saat sonra aça
cak. Sahur vaktinde 
ise, bölge ekipleri 
sırayla ya da kısa bir 
süre için ihtiyaçlarını 
giderecek. Tedbirler 
çerçevesinde polis 
ekipleri toplu olarak 
iftar ya da sahur 
yapmayacak.

Terörle Mücadele 
Yüksek Kurulu, 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı 
Cemil Çiçek'in 
başkanlığında 
toplandı.
Başbakanlık 
Merkez Binadaki 
toplantıya, Adalet 
Bakanı Mehmet 
Ali Şahin, İçişleri 
Bakanı Beşir 
Atalay, Milli 
Savunma Bakanı 
Vecdi Gönül, 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, 
Başbakanlık 
Müsteşarı Efkan

Ala, Jandarma 
Genel Komutanı 
Orgeneral Işık 
Koşaner, 
Genelkurmay 
2. Başkanı Orgeneral 
Ergin Saygun, 
Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreter 
Vekili Tümgeneral 
Atila Onkök, Terörle 
Mücadele Özel 
Temsilcisi Rafet 
Akgünay, MİT 
Müsteşarı Emre 
Taner, Emniyet 
Genel Müdürü 
Oğuz Kağan Koksal 
katıldı 
Çiçek, toplantıya ilk 
kez başkanlık etti.
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Emekli polis 
yatak odasında 

silahla yaralandı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
emekli polis olduğu 
öğrenilen bir kişi, 
evinin yatak odasın
da silahla yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Mimarsinan

Elektrik akımına 
kapılan tesisatçı 
hastanelik oldu

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, çalıştığı 
iş yerinde elektrik 
akımına kapılan 
tesisatçı, 
yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Küçükbalıklı 
Mahallesi Köşk 
Caddesi'nde 
faaliyet gösteren 
bir fabrikanın teras 
katında su

Mahallesi, Mevlana 
Mevlana Caddesi, 
Madenci Sokak'ta 
ikamet eden emekli 
polis memuru Orhan 
Ç (47), evinin yatak 
odasında silahla 
yaralandı.

deposunun 
bağlantısını yapan 
Mehmet A. (51) 
isimli tesisatçı, 

kablonun suyla 
temas etmesi sonu
cu elektrik akımına 
kapıldı, işyeri 
çalışanları tarafından 

. Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
götürülen Mehmet 
A.'nın, sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi.

Ekmek parası istediler bozuk para verince 
cebindeki paraları alıp kaçtılar

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir işyerine gelerek 
ekmek parası isteyen 
iki bayan, kendilerine 
2.5 YTL bozuk 
para veren işyeri 
sahibinin 150 YTL 
ve 100 dolarını 
'tırnakçılık* yön

Liseli genç minibüsün açık
kapısından düşüp öldü

Mardin'in Midyat 
ilçesinde minibüste 
muavin olarak 
çalışan genç, kapısı 
açık kalan hareket 
halindeki araçtan 
düşerek hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgilere 
göre, Midyat'ta 
şehir içi taşımacılık 

temiyle çalıp kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Zafer Mahallesi 
Dereboyu Sokak'ta 
Cengiz D. (42) 
işyerine gelerek 
'Çok açız, ekmek 
parası verir misin* 
diyen 2 bayana 
2.5 YTL bozuk 

yapan Veysi Y. 
idaresindeki 
47 M 3053 plakalı 
minibüste muavin 
olarak çalışan lise 
öğrencisi Deniz 
Aktürk (16), 
kapısı açık kalan 
hareket halindeki 
minibüsten 
düşerek yaralandı. 

para verdi. Kimliği 
henüz tespit edile
meyen bayanlardan 
biri, bozuk parayı 
Cengiz D.'nin panto 
lunun arka tarafına 
koymasını ve parayı 
okuyacağını söyledi. 
Bunun üzerine sinir
lenen işyeri sahibi

Kaldırıldığı Midyat 
Devlet Hastanesi'nde 
yapılan ilk müda
halenin ardından 
Mardin Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edilen genç, yapılan 
tüm müdahalelere 

* rağmen kurtarıla
madı. Okul harçlığını 
biriktirmek için

Cengiz D., 'Hadi gidin 
işinize ne okuması' 
diyerek bayanları 
kovdu. Cebini kontrol 
eden Cengiz D. 150 
YTL para ile 100 
dolarının olmadığını 
görünce durumu 
hemen polise 
bildirdi.

minibüste çalıştığı 
öğrenilen Aktürk'ün 
cenazesi, Şenköy 
beldesinde 
gözyaşları arasında 
aile mezarlığında 
toprağa verildi. 
Minibüs şoförü Veysi 
Y. gözaltına alınırken, 
olayla ilgili soruştur
ma devam ediyor

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

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

ACILSAMveKIRALIKLARINIZIÇIIIBIZlARAYINJZ |

Eşeğin teptiği çocuk ölümden döndüI V I

Samsun'un Havza 
ilçesinde eşeğin tep
tiği 5 yaşındaki 
çocuk ölümden 
döndü.
Hecinli köyünde 
meydana gelen olay
da, 5 yaşındaki 
Şaban Çakır,

evlerinin önünde 
oynarken eşeklerinin 
yanına gelen komşu 
köyün eşeğini kov
mak isterken eşeğin 
saldırısına uğradı. 
Eşeğin alnından tep
tiği Şaban Çakır, 
biranda kanlar içinde

yere düştü. Ailesi 
tarafından Havza 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Şaban 
Çakır, Samsun 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor

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 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. 

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

II IIAmbulans şoförü hastenede ölü bulundu
Samsun Doğum ve 
Çocuk Hastanesi'nde 
görev yapan 
21 yıllık ambulans 
şoförü Şaban Şahin, 
hastanenin şoför 
odasında ölü 
bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 
önceki gün saat 
14.00'te görev yaptığı 
hastanede nöbete 
gelen 3 çocuk 
babası Necmi Şahin 
(51), dün sabah saat 
07.45'te göreve 
gelen mesai

arkadaşları tarafın
dan hastanenin 
şoför odasında ölü 
bulundu.
Elinde tuttuğu 
televizyon kuman

dası ile koltukta 
oturur halde ölü 
bulunan Necmi 
Şahin'in kalp krizi 
geçirdiği tahmin 
ediliyor. Eşinin ölüm 
haberini alarak has
taneye gelen Filiz 
Şahin, gözyaşı dök
erek, "3 gündür sol 
göğsünün ağrıdığını

söylüyordu*' dedi. 
Necmi Şahin'in 
cesedi, otopsi 
yapılmak üzere 
Samsun Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı.
Kesin ölüm 
sebebinin otopsi 
sonucu belli olacağı 
belirtildi. Şahin'in 
Çarşamba'nın 
Kuşhane köyünde 
yarın toprağa 
verileceği öğrenildi. 
Soruşturma 
sürdürülüyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.conr]

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.conr
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ELEMAN ARANIYOR

KİRALIK DAİRESATILIK DÂİRE
ELEMAN ARANIYOR

ELEMAN ARANIYOR

ELEMAN ARANIYOR

TESİSİMİZDEÖCREnİZKBİMHİZMEriMİZVAlIDIR

satilikvIllX

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

de

lildi. İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY Eî
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 7799194

.com^ 

vıu?

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

w

Mermer Fabrikamızda 
çalışacak

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 
Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç 
bayan eleman aranıyor 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER 

Tel : 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km.

Gemlik / BURSA

Şirketimizin
Gemlik Şubesine 

Bayan yönetici alınacaktır. 
Seyahat engeli olmayan 

tercih sebebidir.
Maaş dolgundur.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
Gürle İş Merkezi 
Kat : 3 No : 125 

Tel s 513 02 01 GEMLİK

Orhangazi Döktaş Fabrikası’nda 
İç Taşeron (Müteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır. 
NET 500.00 YTL Maaş + 
SSK + Servis + Yemek
GSM: 0.533 768 06 45

TEL: 0.224 573 42 63 Dahili: (1351

ıe

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

Barış Güler’in kaleminden

TEMİZLİK İŞLERİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
baymeleman^raniyor, 
UMURBEY ÇOK AMAÇLI SALON

Müracat Tel: 525 00 17

Cumhuriyet Mahallesi'nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12 

■IH İl Mili 
Kendi Özel besimiz Kurban tıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.
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Hoşgeldin Ramazan
Buğun Ramazan’ın ilk 
günü. Gazetemizin 
bu sayfasında 
Ramazan ayı boyun
ca Oruç ve Ramazan 
ayı ile ilgili genel 
bilgiler ve hikayeler, 
bulabilirsiniz.
ORUÇLA İLGİLİ 
GENEL BİLGİLER 
Oruç, Islâm'ın beş 
temel esasından 
biridir. Farsça “ruze” 
kelimesinden 
Türkçe'ye geçmiştir. 
Önceleri “Oruze” 
(günlük) olarak kul
lanılmış; daha sonra 
“Oruç” şeklinde 
telaffuz edilmeye 
başlamıştır. Arapça 
karşılığı “savm” 
veya “sıyanrTdır. 
Savm; ‘yiyip-içme 
mek’, ‘hareketsiz 

kalmak’ ve ‘her şey
den el etek çekmek’ 
anlamlarına gelir. 
Terim olarak oruç, 
ibadet niyetiyle tan 
yerinin ağarmasından 
güneşin batmasına 
kadar yeme, içme ve 
cinsel ilişkiden uzak 
kalmaktır.
Orucun farz 
kılındığını bildiren 
ayetler ise şöyledir: 
“Ey inananlar! Oruç, 
sizden öncekilere farz 
kılındığı gibi, Allah'a 
karşı gelmekten sakı
nasınız diye, size de 
farz kılındı.” (Bakara, 
2/183) 
Peygamberimiz 
(s.a.s) de orucun 
önemi hakkında şöyle 
buyurmuştur: “Oruç 
insanı koruyan bir 

kalkandır.” [1] 
Ramazan kameri 
aylardandır. Yani ayın 
hareketlerine göre 
belirlenir. Bu sebeple 
Ramazan, her yıl bir 
önceki yıla göre on 
veya on bir gün önce 
gelir. Dolayısıyla 
bazen kışın, bazen 
yazın oruç tutulur. 
Böylece Müslüman, 
soğukta, sıcakta ve 
her mevsimde 
Allah'ın oruç emrini 
yerine getirme 
fırsatını yakalar. 
Oruç, davranışlara 
olumlu etki etmelidir. 
Peygamberimiz (sav) 
şöyle buyurmuştur: 
“Yalan söylemeyi ve 
yalanla iş görmeyi 
bırakmayan bir kim 
senin, yemeği ve 

içmeyi bırakmasına, 
aç kalmasına, Allah'ın 
ihtiyacı yoktur!” [2] 
“Oruç tutan öyle 
insanlar vardır ki, 
kârları sadece açlık 
ve susuzluk çekmek- 
tir.”[3]
“Oruç bir kalkandır. 
Oruçlu kötü söz 
söylemesin. Kendi 
siyle itişmek ve dalaş 
mak isteyene 'ben 
oruçluyum, ben 
oruçluyum' desin 
ve onunla 
dalaşmasın.” [4] 
"Kim inanarak ve 
sevabını yalnız 
Allah'tan bekleyerek 
Ramazan orucunu 
tutarsa geçmiş 
günahları 
bağışlanır.”[5] 
ORUÇ KİMLERE

FARZDIR?
Bir insana orucüh 
farz olması için üç 
şartın bulunması 
gerekir.
1. Müslüman olmak.
2. Akıllı olrhak.
3. Bulûğa ermiş 
olmak.
Kızlar, adet görmeye 
başlayınca, erkekler 
de ihtilam olmaya 
başlayınca buluğa 
ermiş olurlar. 15 
yaşını tamamlayın
caya kadar böyle bir 
duruma gelmemişse 
hükmen buluğa ermiş 
sayılır. Artık bütün 
ibadetlerini aksat
madan yapması 
gerekir.
Hasta ve yolculara da 
oruç farzdır.
Ama bunlar

Ramazan’da 
tutmayıp daha 
sonra kaza 
edebilirler. 
Oruç tutarlarsa daha 
iyi olur. Allah Teâlâ 
şöyle buyurur: 
“Sayılı günlerde..^ 
Sizden kim hâsta 
veya yolculukta olur
sa, o günler sayısın
ca diğer günlerde 
otuç tutsuh. OnU 
tütabilehlere bir yok
sulu doyuracak fidye 
de gerekir. Kim bir 
hayrı içten gelerek 
yaparsa onun için 
daha hdyırlı olur. 
Oruç tutmanız sizin 
için daha iyidir. 
Bir bilseydiniz!” 
(Bakara, 2/184) 
Yarın : SAHURA 
KALKMAK

Diyanetten müftülüklere Ramazan genelgesi
Diyanet işleri Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. 
İzzet Er, müftülüklere 
teravihlerde özellikle 
namaz kılma usulü ve 
adabına riayet edil 
mesi, “Jet İmam' gibi 
magazinel ifadelere 
imkan verilmemesi 
uyarısında bulunduk
larını söyledi.
Er, Ramazan 
dolayısıyla müftülük

lere genelge gön
derdiklerini kaydetti. 
Genelgede müftülük
lerden öncelikle oruç 
ibadetinin sıhhatli bir 
şekilde yerine getir
ilmesi için vatandaşın 
bilgilendirilmesini 
istediklerini belirten 
Er, görevlilerin . 
Ramazan ayının ilk 
günlerindeki vaaz ve 
irşad programlarında

orucun sağlıklı bir 
şekilde tutulması için 
vatandaşlara neler 
yapmaları gerektiği 
konusunda aydınlatıl
masına ilişkin çalış
malar yapılmasını 
tavsiye ettiklerini 
anlattı. Müftülükler 
den, hatimili teravih 
namazı kılhrıak isteyen 
vatandaşların talep
lerine imkan ver

GEMLIK’E AİT RAMAZAN İMSAKİYESİ

AY ve GÜNLER İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
1 Ramazan 13 EYLÜL Perşembe 05.07 06.35 13.07 16.38 1927 20.47
2 Ramazan 14 EYLÜL Cuma 05.09 06.36 13.07 16.36 19.25 20.45
3 Ramazan 15 EYLÜL Cumartesi 05.10 06.37 13.06 16.35 19.23 20.43

Ç 4 Ramazan 16 EYLÜL Pazar 05.11 06.38 13.06 16.34 19.22 20.41
o 5 Ramazan 17 EYLÜL Pazartesi 05.12 06.39 13-06 16-33 19.20 20-40
ü? 6 Ramazan 18£YLpL Salı 05.13 06.40 13.05 16.32 19.18 20.38 .
£ 7 Ramazan 19 EYLÜL Çarşamba 05.14 06.41 13.05 16.31 19.17 20.36
K 8 Ramazan 20 EYLÜL Perşembe 05.15 06.42 13.04 16.30 19.15 20.34C 9 Ramazan 21 EYLÜL Cuma 05.16 06.43 13.04 16.29 19.13 20.32
c 10 Ramazan 22 EYLÜL Cumartesi 05.17 06.44 13.04 16.28 19.12 20.31
3> 11 Ramazan »EYLÜL Pazar 05.19 06.44 13.03 1627 ; 19.10 20.29-
D 12 Ramazan 24 EYLÜL Pazartesi 05.20 06.45 13,03 16.25 19.08 20.27 J
S 
0 13 Ramazan 25 EYLÜL Salı 05.21 06.46 13.03 16-24 19.07 20.25. >

14 Ramazan 26 EYLÜL Çarşamba 05.22 06.47 13.02 16.23 19.05 20.23 o
D 15 Ramazan 27 EYLÜL Perşembe 05.23 06.48 13.02 1622 19,03 2022 o

16 Ramazan 28 EYLÜL Cuma 05.24 06.49 13.02 1621 19.02 20.00
10

17 Ramazan 29 EYLÜL .Cumartesi 05.25 06.50 13.01 1620 19.00 20.18 <gPö
- 18 Ramazan 30 EYLÜL Pazar 05.26 06.51 '13.01 16.13 18.,59 20.17

19 Ramazan 1 EKİM Pazartesi 05.27 06.52 13.01 .16.17 18.57 20.15 c
| 20 Ramazan 2 EKİM Salı 05.28 06.53 13.00 16.16 18.55 20.13

21 Ramazan 3 EKİM Çarşamba 05.29 06.54 13.00 16.15 18.54 20.12
22 Ramazan 4 EKİM Perşembe 05.30 06.55 13.00 16.14 18.52 20.10

r 23 Ramazan 5 EK M Cuma 05.31 06.56 12159 16.13 18.50 20.08 * c
24 Ramazan 6 EK M Cumartesi... 05.32. 06.57 12.59 16.11 18.49 20.07 ıQQ
25 Ramazan 7 EK M Pazar_____________ 05.33 06.58 12.59 16.10 __ 18.47 20,05 ;

û’ii.Ramazan 8.EKIM, .. . 05,34 . ,06.59 12:513 < , 16.09 ' , 18,46 20.03 1cö g
27 Ramazan 1F 9 EKİM Salı 05.35 07.00 12.58 I 16.08 I 18.44 2002 ş
28 Ramazan 10 EKİM Çarşamba 05.36 07.01 12.58 16.07 18.42 20.00 1 ;
29 Ramazan ]| 11 EKİM Perşembe 05.37 07.02 12.58 | 16.05 | 18,41 19.59 |r

£ 1
BURSA’DA BAYRAM NAMAZ VAKTİ 07.52 12-13-• 14 Ekim Ramazan Bayramıdır.

melerini istediklerini 
anlatah Er, müftülük
lere, ayrıca kendi böl
gelerindeki ihtiyaç 
sahibi insanlara, 
onları rencide 
etmeden, yardimda 
bulunnialârı, imkan
ları ölçüsünde iftar 
programları hazırla
maları hususunda da 
önerilerde bulunduk
larını bhlirtti.
Ramazan ayıhda, 
Ekim âyinin ilk haftası 
olan "Camiler 
Haftası*' ve Hz. Ali'nin 
şehit edilrhesinih 
1346. yilı dolayısıyla 
progrâmlâr da hazır
ladıklarını kaydeden 
Er, bu kapsamda kon
feranslar, konuşttıalat 
ve sempozydmlâr 
düzenlöyeceklbrihi 
bildirdi. Er, ayrıcâ Hz. 
Ali'nin Şehit edilme 
sinin yıl dönüıhü 
nedeniyle mövlit oku-* 
tacaklârını kaydetti. 
Kadir Öecesi'ne de 
genelge içinde özel 
bir yer verdiklerini 
dnlatart Er, bu gecede 
müftülüklerin belirle 
yeceği ve güvenlik 
önlemlerinin uygun 
olduğu camileHn sa 
bah ezanına kadar 
açık kalacağın! 
belirtti.

ABONE 
ÖLÜN 

OKUYUN 
ortutruN
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Bursa’da okul servislerine sıkı denetim
Bursa’da, faaliyet 
gösteren bin 800 okul 

ı servisinin, teknik 
donanım ve trafik 
kuralları açısından 
sıkı şekilde deneti 
eneceği bildirildi.

- Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürü Mustafa

- Kihtır, yaptığı açıkla- 
s I mada, çocukların can 

güvenliğini sağlamak, 
servis araçlarının 
karıştığı trafik 
kazalarını önlemek ve 
araçların belirlenen 
çalışma kurallarına 
uyup uymadıklarını 
gözlemlemek için 
denetimlere başladık
larını bildirdi.
Ekiplerin, gerek 
2918 Sayılı “Servis 
Araçları Hizmet 
Yönetmeliği”nin ilgili 
maddeleri, gerekse il 
Trafik Komisyonu, 
Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi (UKOME) ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye 
Başkanlığı Servis 
Yönetmeliği'nde 
yer alan hükümler 

doğrultusunda 
denetimlerini 
gerçekleştirdiklerini 
belirten Kihtır, 
“Öğrenci servislerine 
yönelik denetimleri 
mizde oldukça titiz 
davranıyoruz” dedi. 
DENETİMLERDE 
NELERE DİKKAT 
EDİLECEK?
Trafik Denetleme 
Şube Müdürü Kihtır, 
yapılan denetimlerde, 
okul servis araçları 
nın arkasında “Okul 
Taşıtı” yazısını kap
sayan, renk, ebat ve 
şekilde reflektif kuşak 
bulundurulmasına, 
öğrenci ve rehber 
öğretmenlerin iniş ve 
binişlerinde kullanıla
cak, fren sistemine 
bağlı olmayan kırmızı 
ışıklı “Dur” işaretinin 
bulunmasına, öğren
cilerin kolayca yetişe
bildikleri cam ve çer 
çevelerinin araçlarda 
sabit olmasına dikkat 
edildiğini belirtti. 
Araçlarda “Güzergah 
izin belgesinin” 
bulunmasının zorunlu 
olduğunu vurgulayan

Kihtır, şöyle devam 
etti: “Araçların 
kapılarının sürücüler 
tarafından açılıp kapa 
nabilecek (havalı, 
hidrolik, mekanik) 
şekilde olması, aracın 
fenni muayenesinin 
yaptırılmış olması, 
araç cinsine göre 
minibüsler için bir, 
otobüsler için de iki 
yangın söndürme 
cihazının bulunması, 
araca, taşıma sınırını 
aşmayacak sayıda 

öğrenci bindirilmesi 
ve emniyet kemer
lerinin bulunması, 
araç içi düzeni sağla
mak ve araca biniş ve 
inişlerde öğrencilere 
yardımcı olmak üzere 
rehber öğretmen veya 
yardımcı personel 
bulundurulması, okul 
servis araçlarını kul
lanacak sürücülerden 
minibüsler için en az 
5 yıllık (B) sınıfı, otur
ma yeri 15'den fazla 
olan araçlar için ise 

en az 3 yıllık (E) sınıfı 
sürücü belgelerinin 
bulunması 
gerekiyor.” 
Kihtır, “S” plakası 
olmayan araçlara 
servis taşımacılığı 
için izin verilmeye
ceğine de dikkati çek
erek, ilçe araçlarının 
logolarının “siyah”, il 
merkezi araçlarının 
logolarının ise “kır
mızı” renklerde 
olması gerektiğini, 
ilçe araçlarının il 
merkezi içinde belir
lenen istisnalar 
haricinde faaliyet 
göstermelerinin 
önlenmesi konusuna 
da ağırlık verecekleri
ni sözlerine ekledi. 
SERVİSLER 
HAZIRLIKLARINI 
TAMAMLADI 
Bursa Servis Aracı 
İşletmecileri ve Halk 
Otobüsçüleri Odası 
Başkanı Hilmi Demir 
de kent merkezinde 2 
bin 612 servis 
aracının bulun
duğunu, bunlardan 
bin 800'ünün okul 
servisi olduğunu

belirtti.
Odalarına 
bağlı servis 
araçlarının 
yaklaşık yüzde 80'inin 
yenilendiğini, 
bakımlarının 
yapıldığını, 
belediyeden 
uygunluk belgelerinin 
alındığını ve 
şoförlerin eğitimden 
geçirildiğini 
ifade eden Demir, 
“Servisçiler olarak 
yeni eğitim- 
öğretim yılına 
hazırız. Velilerin 
bize emanet ettikleri 
çocuklarına en 
güvenli ve iyi 
şekilde hizmet 
vereceğiz” dedi. 
SERVİS ÜCRETLERİ 
Hilmi Demir, servis 
fiyatlarına enflasyon 
oranında zam 
yapıldığını belirterek, 
lise ve dengi okullar 
için servis ücret- ' 
lerinin 0-5 kilometre 
için aylık 77, 0-10 
kilometre için 100, 0- 
20 kilometre için de 
110 YTL olarak belir
lendiğini kaydetti.
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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
İsialCO^^
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Erkekler ve Bayanlar 
Hentbol Süper 
Liglerinde, 2007-2008 
sezonu 15-16 Eylül 
günlerinde yapılacak 
maçlarla start alacak. 
12’şer takımın 
mücadele edeceği 
her iki ligde de 
Ankara kulüplerinin 
çoğunluğu dikkati 
çekiyor. Erkeklerde 7, 
bayanlarda ise 3 

^başkent ekibi 
"mücadele verecek.
Erkekler Süper 
Liği’nde ayrıca İstan
bul, Trabzon, Bursa, 
Mersin ve İzmir’den 
Ter takım yer alacak. 
Bayanlarda ise 3. 
Ankara takımının yanı 
.sıra Eskişehir'den 2, 
İzmir, İstanbul, 
Kayseri, Trabzon', 
Kastamonu,. Sakarya 

<ve Sivas'tan 1'er

takım kentlerini tem
sil edecek.
Çankaya Belediyesi, 
Milli Piyango ve 
Trabzon Belediyesi 
hem erkekler hem de 
bayanlarda yer alan 
ekipler olma özelliği
ni taşıyor.
Süper Ligler'de ilk 
haftanın programı

şöyle:
Erkekler:
Çankaya Belediyesi-
Büyükşehir 
Belediyesi 
Ankaraspor
Mersin Yenişehir 
Belediyesi-Bursa 
Nilüfer Belediyesi 
Polis Akademisi- 
Keçiören Belediyesi

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi- 
Ankara İl özel 
İdaresi 
Jandarmagücü-Milli 
Piyango 
Trâbzon Belediyesi- 
Beşiktaş 
Bayanlar: 
Çankaya Belediyesi- 
Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi-Eskişehir 
Osmangazi 
Üniversitesi 
Sakarya Hendekspor- 
Sivas Eğitimspor 
Kastamonu Gençlik 
Merkezi-Milli 
Piyango 
Trabzon Belediyesi- 
Kayseri Erciyes 
Üniversitesi 
Üsküdar Belediyesi
ni n kar a Gazi 
Üniversitesi

Barbaros BALMUMCU

1933 - 2007

UNUTMAYACAĞIZ

BJK yönetiminde prim müjdesi
|‘ Beşiktaş yönetimi 
‘ keşehln ağzını açtı.

Yöneticiler,'.,.. .
Ankaraspor ve 

‘ Marsily'a*maçlarının 
kazanılpnası halinde 
futbolculara toplam 
540 bin dolar prim 

'ödemeyi faâhhüt etti.
Beşiktaşlrfutbolcu- 
İar, Ankaraspor 
maçtndan 3'puan 
alırlarsa 5.lig 
karşılaşmasında 
13 pıfana ulaşıp 
20’şen bin dolar 
prime hak 
kazanacaklar.
Yönetim 
Şampiyonlar 
Ligi’ndeki

‘,‘Marsilya maçında 
alınacak, galibiyete’

Kayserispor 
maçında 
merdiven 
boşlukları boş 
bırakılmadığı için 
bin YTL para 
cezası verdi.

de ayrıca 
10'ar bin dolar 
prim ödeme kararı 
aldı. Bu arada 
Profesyonel 
Futbol Disiplin 
Kurulu, .Beşiktaş'a

Ankaraspor’da hedef galibiyet
Turkcell Süper Lig'de 
son sırada bulunan 
Ankaraşpör, bu 
hafta sahasında ağır
layacağı Beşiktaş'ı 
yenerek. 
yükselişe geçmenin 
hesaplarını yapıyor. 
Teknik direktör 
Aykut Kocâman'ın 
isteği doğrultusunda 
geçmiş sezonlara 
göre daha az 
transfer yaparak lige 
gençlerden oluşan 
bir kadroyla 
başlayan, ancak 
ilk 4 maçta yalnızca 1 
beraberlik alabilen 
başkent ekibinde, 
gözlerBeşiktaş 
maçına çevrildi.

Ligdeki son gali
biyetini 110 
gün önce sahasında 
Trabzonspor'u 
eski oyuncusu

. Vederson ve Bilal 
Kısa'nın golleriyle 
2-1 yenerek alan 

Ankaraspor, uzun 
süren galibiyet 
hasretini zorlu 
Beşiktaş maçında 
noktalamayı 
planlıyor.
Milli maçlar 
nedeniyle lige verilen 
arada Bursaspor, 
Çaykur Rizespor ve 
Gaziantepspor'un 
katıldığı Ankara Cup 
Futbol Turnuvası'na 
ev sahipliği yapan 

mavi-beyazlı ekip, 
İkinci olduğu turnu
vada, transfer döne
minin son gününde 
Galatasaray'dan 
kiraladığı yıldız fut
bolcular Necati 
Ateş, Emre Aşık 
ve Orhan Ak'ı da 
deneme fırsatı 
buldu. Süper Lig'e 
çıktığı 2004-05 sezo
nundan bu yana 
siyah-beyazh takım 
karşısında 2 galibiyet 
ve 1 beraberlik elde 
eden Ankaraspor, bu 
hafta yapılacak 
maçta da rakibinden 
puan alarak son 
sıradan kurtulmayı 
amaçlıyor.

Tahkim ‘‘Demirlek”! dinleyecek
Futbol Federaş^onu . 
Tahkim Kurulu;.,. \ 
bugün yapılacak. tyaf-, 
talik olağan toptan-, ; ' 
tısında, olayli '< , \-
Trabzonspor- Z •. 
Siyâsspçr maçipın' 
hakem, gözlemci ve 
temsilcilerini' 
dinleyecek.
Taraftarların sahaya 
girmesi ürerine* 
yarıda kalan ve 
Trabzonspor'un 5 
maç seyircisiz oyna
ma cezası almasına 
neden olan karşılaş
ma için Futbol 
Federasyonu 
Yönetim Kurulu'nun 
aldığı "Tarafsız saha

da ve seyircisiz 
olarak tekrar edilmem 
si" kararına yapılan 
itirazı geçen hafta 
görüşmeye başlayan 
kurul, 12 Ağustos'ta 
oynanan 
Trabzonspor- 
Sivasspor maçının 
hakemi Bülent

Demirlek ile 
karşılaşmanın 
gözlemcisi 
İbrahim Aksoy 
ve temsilcileri 
Metin Demir ve 
Tufan Öktüren'in 
görüşlerine 
başvurma 
kararını almıştı.

VEMÜS SİINEM ASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
ROBİNSON AİLESİ 12.00 • 14.00 ■ 16.15
MR.BEAN 14.15- 16.30-20.30

TFMA A “SUYUNU BOŞA «J HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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C vitamini kanseri 
Önlüyor, D vitamini 

ömrü uzatıyor
ABD ve Avrupa'da 
yapılan araştırmalar
da,, C ve D 
vitaminlerinin 
yeni yararları 
oraya çıktı.
ABD'nin Baltimore 
kentindeki Johns 

İHopkins Üniver 
sitesi'nde yapılan 
araştırmada, 
C vitamini ve diğer 
antioksidanların 
"HIF-1" adı verilen 
prdteini nötralize 
ederek, bazı 
kanserli tümörlerin 
gelişimini engellediği 
belirlendi.
Karaciğer kanseri 
gibi hızlı gelişen 
kanserlerin, 
çevrelerindeki 
tüm oksijeni 
yakarak büyük 
enerji tükettikleri 
için yaşamlarını 
sürdürebilmeleri 
HIF-1 adı verilen 
proteine bağlı 
bulunuyor.
Yaklaşık 1Ö yıl 
önce Amerikalı 
araştırmacılar 
tarafından keşfedilen 
buıprotein, hücre 
lerde kullanıma 
hazır oksijeni den
geliyor. Ancak, 
bu protein serbest

kökleri ve çok 
reaktif bir 
molekül olmadan 
faaliyet gösteremiyor. 
Serbest köklerinse 
yaşlanmada 
rol oynadığı 
sanılıyor.
C vitamini gibi 
antioksidanlar, 
bu serbest kökleri 
imha ediyor ve 
HIF-Ti nötralize 
ederek kanserli 
tümörün gelişimini 
engelliyor. 
Kanserolog 
Profesör Dr Chi 
Dang ve ekibi, 
antioksidanların 
harekete geçirdiği 

bu mekanizma 
sayesinde, bunların 
tedavi edici 
etkilerinin azami 
düzeye ulaştırılabile
ceğini belirtiyorlar. 
Yaklaşık 30 yıl 
önce Nobel Tıp 
ödülü sahibi Dr 
Linus Pinus, ilk 
kez C vitamininin 
kanseri önleyici 
etkisi olabileceği 
görüşünü İleri sür
müştü.
D Vitamini Ömrü 
Uzatıyor 
Fransa ve İtalya'da 
yapılan ve 
Archives of 
Internal Medicin 

dergisinde yayım
lanan araştırmada 
da düzenli 
D vitamini alanların, 
almayanlara 
oranla daha 
uzun yaşayabilecek
leri belirlendi. 
Yaklaşık 60 bin 
hasta üzerinde 
yapılan araştırmada, 
düzenli D vitamini 
alanlarda ölüm 
riskinin yüzde 
7 oranında 
azaldığı tespit 
edildi.
Araştırmalarında, 
60 bin denekten 
5 bin kadarının yak
laşık 6 yıllık gözlem 
süresi içinde hayatını 
kaybettiğini kayde
den araştırma ekibi, 
çoğu sağlıklı orta yaş 
üzeri ve yaşlı insan
lardan oluşan denek
lerden hayatını 
kaybedenlerin ölüm 
nedenini belirtmedi. 
"Güneş ışığı" vitami
ni olarak da bilinen 
D vitamini, sağiıkiı 
dişler ve kemikler ile 
sinir hücrelerinin 
yanı sıra bağışıklık 
sisteminin düzen
lemesi açısından da 
önemli kabul 
ediliyor

Damacana 
pompalarını 

iyi temizleyin

Şamsun 19 Mayıs 
Üniversitesi Fen- 
Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü'nde 
yapılan bir araştır
ma, ev ve işyer
lerinde kullanılan 
damacana pom
palarında insan 
sağlığını tehdit edici 
bakterilerin üreye
bileceğini ortaya 
koydu. Araştırma, 
Profesör Reşit 
Özkanca başkan
lığındaki bir ekip 
tarafından yapıldı. 
Prof. Özkanca: 
"Önce damacana 
pompaları steril şart
larda temin edildi. 
Alındıktan sonra iç 
kısımlarından steril 
olarak örneklemeler 
yapıldı, ardından 
ekimler yapıldı. 
Ekimler sonrasında 

bazı organizmaların 
bu besi yerlerinde 
ürediği görüldü." 
dedi.
Mikrobiyoloji uzman
ları tarafından 
yapılan araştırma 30 
gün sürdü.
Profesör Özkan 
ca’ya göre dama 
cana pompalarını 
15-20 günde bir 
dezenfekte etmek 
gerekiyor.
Dezenfekte 
malzemeleri temin 
edilemezse 
bu işlem, pompayı 
çamaşır suyuna 
yatırmakla da 
yapılabilir.
Ancak çamaşır 
suyuna yatırılan 
pompayı kullan
madan önce mutlaka 
bol su ile durulamak 
gerekiyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
13 Eylül 2007 Perşembe 

FATİH ECZANESİ 
Orhangazi Cad. No: 3 

Tel: 513 9127 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2853 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri ; KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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BAŞSAĞLIĞI
Gazetemiz Spor Yazan, 

Gemlik Futboluna gönül vermiş 
futbol tutkunu 

ağabeyimiz, güzel insan

Vefat ve Teşekkür
Ailemizin büyüğü, 

Gemlik futbol camiasının sevilen ağabeyi, ( 
Erenoğlu Ailesi’nüi damadı, babamız

Barbaros BALMUMCU’yu Barbaros BALMUMCU’yu
kaybetmenin derin 
üzüntüsü içindeyiz.
Kederli ailesinin ve

, . Gemlikli sporseverlerin 
başı sağolsun.

Gemlik KÖRFEZ Gazetesi

• kaybetmenin derin üzâhtüsü içihdefil 
Cenazemize katdati, çelenk gönderen^ 

bizleri çeşitli vasıtalarla arayarak . 
faziletini bildiren, eş dost, akraba i>e 

Gemlik halkına teşekkürü borç bllfriz.

Ailesi

BORkEh

il

KEBAP - LAHMACUN ■ BAKLAVA VE YEMEK SALONU

İSKENDER 
AYRAN,

KIYMALIPIDE
AYRAN

I ADANA VEYA URFA 

KEBAP+FIND1K 
ILAHMACUN+SALATA

ADANA M 
DÜRÜM JJ

RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİ?

il,«IH
BAKLAVALARIMIZDA SÜRPftİZÂRMAĞANLAR |

İSTİKLAL CAD. NO: 15 GEMLİK
SİPARİŞ TEL: 512 20 02

TEREYAĞLI SADE 
BAKLAVA

=M|

PİlTss

İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖFTfe

M Kurum, kuruluş ve hilelere 
iftar yemekleri verilir



Gemlik’te ilk kez çok geniş kapsamlı sivil savunma tatbikatı gerçekleştiriliyor.

Kızılay sıcak aş 
dağıtımına başladı

S Kızılay Gemlik Şubesi dün sıcak yemek dağıtımına 
başladı. Orhangazi Caddesi’ndeki yerinde dağıtım yapan 
Kızılay, her gün 400 kişiyi doyuracak. Haberi sayfa 4’de

Belediyece yemek 
dağıtımında izdiham

v Belediye Düğün Salonu’nda dün başlayan sıcak yemek 
dağıtımında izdiham yaşandı. İnegöllü iş adamı Mehmet Yıldız’ın 
sponsorluğunda her gün bin kişiye sıcak yemek verilecek. 4'de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ramazan yardımları
Ramazan ayının ilk gününü dün yaşadık.
Ortalık birden durgunlaşıverdi.
Hareket ise Belediye ile Kızılay Derneği’nin 

aşevinde..
Belediye hoparlörü sürekli olarak yoksul 

lara sıcak aş dağıtılacağını, iftarda ise Bele 
diye’de isteyenlere iftar yemeği verileceğini 
duyuruyor.

Refah Partili Belediyeler ile başlayan AKP’li 
belediyelerle devam eden, karın doyurma işi 
bir hayli moda oldu.

Hadi, yoksula sıcak yemeğe neyse ama 
yoldan geçene iftar yemeği sunmaya ne 
demeli? Devamı sayfa 5’de

175/70/13
165/70/14
175/65/14

: 49.00 YTL
: 65.00 YTL
: 59.00 YTL

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

Tel: 0.224 513 11 75

14Eylül2007; O GÜNEŞ ÖĞLE 5İKİNDİ AKŞAM YATSI 
CUMA 05.09 06.36 İ 3.07 16.38 19.25 20.45

Bursa 
Zabıtasından 
W 

Operasyonu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, yeni eğitim 
ve öğretim dönemi 
öncesinde yasal izin
leri olmadan servis 
taşımacılığı yapan 
ve izinli olduğu gü
zergahın dışına çıkan 
servis araçlarına 
göz açtırmıyor. Yasal 
olmadan çalıştığı 
tespit edilen 41 araca 
işlem yapıldı. 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan çtl inkaya

Dipsiz kuyu...

Yapanın yanında yaptığı kar kalıyor..
Şimdi de Ankara'yı vuracak binlerce ma 

sum insanı katledecek "insanlık dışı 
müsveddeler" aranıyor..

Bulunmasını diliyoruz..
Ama zor..
Çünkü.. Önce onları yönlendiren merkezi 

bulmak gerek.
Ipuçları.\. Kuşkusuz var..
Dünyanın en gelişmiş teknolijisiyle 

donatılmış olan polisin bulmamasına olanak 
var mı?

Ancak öyle bir kördüğümki bu.. Açtıkça 
dolaşıyor..

Çok da uzağa gitmeden geçmişe doğru 
projeksiyon yapalım..

Abdi İpekçi..
Çetin Emeç..
Uğur Mumcu..
Ahmet Taner Kışlalı..
Öldürüldüler..
Ne oldu ?
Hepsinin de faili meçhul değil mi ?
Silahı atanın değil silaha mermiyi verenin 

kimliğine ulaşılabildi mi?
Çok bilinmeyenli denklem..
Denklemi çözmek için aslında matematik 

profesörü olmaya gerek yok..
Yurtseverlik... *
Toplumculuk..
Cesaret ve yürek..
Siyasal otoriteden beklenen ...
Uzman var.. Uonanım var..
Ne yok?
İşte yukarıda saydıklarım yok..
Kısa vadeli çıkarları için ulusal geleceği 

tehlikeye atanlar aslında kendi iplerini çeki 
yorlar..

Dün de öyleydi..
Bugün de değişen bir şey yok.
Kimse taşın altına elini sokmak istemiyor..
Hep başkalarından bekliyorlar..
Başkaları aptal mı?
İpleri er ildiği zaman bir daha bırak

mıyor..
Geçmişi sorguluyor geleceğe dönük plan

lar yapıyor..
Sevr..
Lozan..
Birbirine tümüyle zıt iki antlaşma..
Bir yanda Sevr'ciler...
Kirli kirşiz dünyada ne kadar Türk 

Düşmanı varsa arkalarında..
Diğer yanda Lozancıiar..
Bir avuç ulussever.:
Sevr'ciler hiçbir zaman emellerine ulaşa

mayacak..
Damarlarında asil kan olan Türk Milleti 

gerekeni yapacak..
Umutsuz musunuz?
Neden?
AKP'ye oy veren halkdan ne mi beklenir?
Olur mu öyle şey ?
Benim halkım bilinçlidir..
Durumdan vazife çıkarmasını bilir..

KRŞ€D€ B€KL€AA€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA
O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Seri katillerin davası 9 Ekim'! ertelendi
Çeşitli illerde 7 
kişinin öldürülmesi, 
1 kişinin yaralanması 
olaylarını gerçek
leştirdikleri iddiasıyla 
yargılanan seri 
katillerin Kocaeli'de 
görülen davasının 
duruşmasına dün 
devam edildi.
Kocaeli 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen duruşmaya 
Ankara Sincan 
F tipi Cezaevi'nde 
tutuklu bulunan 
sanıklar Yiğit Bekçe 
ve Mehmet 
Karahasan katılırken, 
tutuksuz sanık 
C.A.O. katılmadı. 
Öldürülen Fatih 
Kıhç'ın annesi 
Semiran, kız kardeşi 
Zeynep Kıhç'ın hazır 
bulunduğu duruşma
da, sanıklardan Yiğit 
B'nin avukatlığını 
Kocaeli Barosu'ndan 
Mehmet Dabur, Meh 
met K.'nin avukatlı 
ğını Ebru Başaran, 
Kılıç ailesinin ise . 
avukat Mehmet Terzi 
üstlendi. Mağdurların 
avukatı Mehmet Terzi,

sanıkların işledikleri 
suçlardan ayrı ayrı 
cezalandırılmalarını 
isterken, ek soruştur
ma taleplerinin 
olmadığını söyledi. 
Sanık avukatlarının 
da ek soruşturma 
taleplerinin olmadı 
ğını bildirmesi üzeri 
ne söz alan Cumhu 
riyet Savcısı Celal 
Nefes, esas hakkında 
hazırlanan iddiana 
meyi okudu. 
Hazırlanan iddi
anamede, sanıklar
dan Yiğit Bekçe’nin, 
olaydan 1 gün önce 
Bursa'nın Gemlik

ilçesinde pompalı 
tüfekle 1 kişiyi 
yaraladıktan 
sonra, diğer sanık 
Mehmet Karahasan 
ile Bursa’ya kaçtığı, 
aynı gece İBursa'da 
bir kestaneci 
dükkanına girdikten 
sonra burâda 
bulunan tezgahtar 
genci pompalı 
tüfekle öldürdükleri, 
dükkanı yağmaladık
ları, aynı gece 
sabaha karşı İzmit 
merkezden 
geçerken pişmaniyeci 
Fatih Kıhç'ın dükkanı
na geldikleri, sanık-

«ııi'iiuıinıiuııim
GAVBIMENKULDANISNANUKveDEGERLEMEHIZMETLERIVElilUlî 

baytaş Detaylı Bilgi çln: 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
V Manastır Gümüş Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı, 
Otoparklı, Okula yakın, 2+1 ve

v Manastır İnci Sitesi'nde, Otoparklı, 
Okula yakın, 2*1 deniz manzaralı normal 
daire ve 4*1 dutta daire seçenekleri 
v Bursa Carrefour karşısında, 
Final Okulları'na yakın, 4*1 dutta 
daire ve işyeri seçenekleri_________

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

lardan birinin 
"Bu bir soygundur 
diyerek" tüfeği 
maktule doğrultup 
paraları 
çıkartmasını 
istedikten sonra, 
yakın mesafeden 
gözüne doğru ateş 
ederek öldürdüğü 
belirtildi.
Sanık avukatları 
müvekkillerini 
savuhmak için ek 
süre talep etti. 
Sanıklar ise 
avukatlarının 
aksine ek süreye 
gerek olmadığını 
söyledi.
Mahkeme, sanık 
avukatlarına 
savunma yapmaları 
için ek süre 
verilmesine, sanık
ların tutukluluk 
hallerinin devamına I 
karar vererek, 
duruşmayı 
9 Ekim 2007 
tarihine erteledi.
Yiğit Bekçe ve 
Mehmet Karahasan 
hakkında ağırlaştırıl 
mış müebbet hapis 
cezası isteniyor.

İKİNCİ EL DAİRELER
•/ SATILIK Daire, Gemlik Migros karşısında, 
Doktor muayenehanesine uygun, Çok merkezi,

Asasansörlü, Kaloriferli, 3*1,140 m2 
y’ 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
✓ 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 Dubl ex Daire, Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, Açık ve kapalı

otoparklı, Çift asansörlü, Oyun parklı, 4*1,200 m2 
Z KİRALIK işyeri ^Gemlik Baytaş Körfez 
Sitesi'nde, Muhteşem deniz manzaralı, 
Açık ve kapalı otoparktı, 110 mz

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasmsaat.com
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Gemlik’te ilk kez çok geniş kapsamlı sivil savunma tatbikatı gerçekleştiriliyor. YazıYORUM
Diş Hekimi

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

İlerleme....
Afet 201)7 Tattı yapılacak

■'Z*' Gemlik’te ilk kez Belediye’nin desteğiyle tüm sanayi kuru
luşlarının, askeri birliklerin, sivil toplum örgütlerinin ve arama kurtar
ma ekiplerinin katılacağı tatbikat, 13 operasyon bölgesinde gerçek
leştirilecek. Celal Bayar Anadolu Lisesi’nin çevresinde ‘Çadır Kent’ 
kurulacağını söyleyen İlçe Sivil Savunma Müdürü Mustafa Emirkaya, 
takbikatın Bursa merkez ve ilçelerinde yapılacağını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa merkez 
ilçelerinde yapılacak 
olan Afet 2007 Sivil 
Savunma Tatbikatı 
için çalışmalar 
başladı.
Gemlik'te 13 operas
yon bölgesinde çok 
geniş kapsamlı ve 
katılımlı yapılacak 
olan sivil savunma 
tatbikatı için bilgi 
veren Sivil Savunma 
Müdürü Mustafa 
Emirkaya, 23-24-25 
Ekim 2007 tarih
lerinde 3 gün sırayla 
geceli gündüzlü 
yapılacak tatbikatın 
Kaymakamlık 
organizasyonunda, 
Gemlik Belediyesi’nin 
destekleriyle düzen
lendiğini söyledi. 
Gemlik içinde sahra 
çadırlarının kurula
cağı yerlerin yanı Sıra 
operasyon müdahale 
alanı olarak belirle 
nen 13 yerde çeşitli 
sivil savunma tat
bikatlarının yapıla
cağını söyleyen 
Emirkaya, Gemlik'te 
bulunan tüm sanayi 
kuruluşlarının da 
katılımıyla yapılacak 
tatbikata il Sağlık 
ekipleri, sivil savun- 
ma ekipleri ile enkaz 
kurtarma çalışma 
ekiplerinin de

15 milyon öğrenci dersbaşı yapacak
İlköğretim okulları ve 
liseler 17 Eylül Pazar 
tesi günü açılacak. 
Yaklaşık 15 milyon 
öğrenci, 3 aylık yaz 
tatilinin ardından 
ders başı yapacak. 
İlköğretim birinci 
sınıfların ardından, 
ilköğretim okullarının 
üst sınıfları ve liseler 
de pazartesi günü 
yeni eğitim öğretim 
ylhna "merhaba" 
diyecek.
İlköğretim ve lise 
öğrencilerine dağı

katılacaklarını 
belirtti.
Askeri birlikler ve 
sivil toplum örgüt
lerinin yanı sıra 
bölge dışından arama 
kurtarma ekiplerinin 
de katılacakları 
çok geniş kapsamlı 
tatbikata vatan
daşlarında katılım
larının sağlanacağı 
duyuruldu. 
EN GENİŞ 
KAPSAMLI 
TATBİKAT OLACAK 
Gemlik'te ilk kez 
düzenlenecek olan 
geniş kapsamlı afet 
tatbikatında yıkık 
binalarda enkaz 
çalışması, yangın 
söndürme, yaralı kur
tarma, su ve doğal- 
gaz ekiplerinin 

tılan, 158 milyon 700 
bin adet ücretsiz ders 
kitabı okulun ilk günü 
sıralarda olacak.
Yeni eğitim yılı pek 
çok yeniliği de 
beraberinde getiriyor, 
önemli değişiklikler
den biri Ortaöğretim 
Kurumlan öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme 
Sınavı (OKS) siste
minde yaşanacak. 
OKS bu yıl son kez 
uygulanacak.
Yerine getirilen Sevi 
ye Belirleme Sınavı' 

operasyonu, okul ve 
ev tahliyeleri, boş 
binalara havadan 
inme, su altı arama 
ye kurtarma, Gemlik 
Gübre Tesisleri’nde 
bulunan NBC 
amonyak tanklarında 
sızıntı, müdahale 
çalışması, denizden 
tahliye ve kurtarma 
gibi çalışmalar 
yapılacak.
Sanayi kurum ve 
kuruluşlarında 
çalışanların da 
katılacakları afet 
operasyon tatbikatın
da ayrıca daha önce
den belirlenen bölge 
lerde başta sağlık 
kuruluşları ile arama 
kurtarma ekiplerinin 
çalışacakları iş 
makinelerinin de 

na ise 6 ve 7. sınıf 
öğrencileri girecek. 
Ortaöğretim'de geçen 
dönem başlatılan 
100'lük not sistemi, 
ilköğretimde de 
uygulanacak.
Geçen dönem 5 ilde 
pilot uygulaması yapı 
lan "Medya Okurya 
zarlığı" dersi bu yıl 
6, 7 ve 8. sınıflarda 
seç meli ders 
olarak okutulacak. 
İlköğretimin 
dördüncü sınıfından 
başlamak üzere 

toplanma yerlerinde 
tatbikatlar yapılacak. 
ÇADIR KENT 
KURULACAK 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi önlerinde bulü- 
nan açık arazide 
çadır kent kurula
cağını bildiren 
Emirkaya, "Bu tip 
bir afet kurtarma 
operasyonu ilk kez 
düzenleniyor ve 
sadece Bursa ili 
merkez ilçelerinde 
gerçekleştirilecek. 
Tatbikata Gemlik 
dışından arama 
kurtarma ekipleri 
de katılacaklar.
Çalışmalarımız 23 
Eki m'de herkesin 
hazır olacağı şekilde 
sürdürülüyor" 
dedi.

karnelerde 
öğrencilerin 
önceki sınıflardaki 
notlarının yıl sonu 
ortalaması da 
yer alacak. 
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.

Çağdaşlamaya ve teknolojiye tapınanlar, 
popüler kültür uygarlığına teslim olanlar, 
insanlığın ve insanın sürekli geliştiğine inanır.

Onlara göre “tarihin tekerleği” diye bir şey 
vardır, o döndükçe gelişilir, o döndükçe her 
şey daha iyi, daha güzel olur.

Bu kanaatlerinin doğruluğundan kuşku duy
duğunuzu çıtlatır gibi olsanız, hemen karşı 
çıkar, kızıp köpürürler.

Eskiden tıp mı vardı, derler!
Teknoloji ne güzel, derler. İşte al sana 

uygarlık derler. Bilim derler.
Kendilerinden pek emindirler; ideolojileri de 

güçlüdür.
Çünkü dünyada iktidar olan ideoloji bu. 

Onları anlıyoruz..
Fakat yavaş yavaş şunu da anlamaya 

başlıyoruz ki...
Onca ilaca rağmen yeni ilaçlara ihtiyacımız 

bitmiyor mesela...
Bilim ve teknolojinin onca ilerlemesine rağ

men yeni çaresizlikler sarıyor dört bir 
yanımızı... Uygarlık dediğimiz şey tükenmeye 
doğru giden fosil yakıtlar üzerine kurulu, ön 
yüzü şık fakat arka yüzü fena halde eğreti bir 
dekor gibi...

Zenginlik deseniz, ancak başkalarının yok
sulluğu pahasına üretilebiliyor.

Ortada bir gariplik yok mu? Hem insanlık 
gelişiyorsa eğer, bu daha öldürücü, daha yok 
edici savaşlar neyin nesi?

Gelelim “modern-gelişmiş-insan”ın temel 
özeıTıkienne... Frîmı'tı't insandan ya da bir 
“yamyam”dan farkı ne? Akşam yemeği için 
smokin giyebilmekten ve tercihini av etinden 
yana değil de özel yetiştirilen hayvanların etini 
yemekten yana yapmış olmaktan başka ne 
farkları var.

Kültürse mesele, insanoğlu “İlker’ken de 
kültürlüydü, insan hiç kültürsüz, sanatsız 
olmadı, olamaz!

Elbette insanın yapıp ettikleri, kılığı kıyafeti, 
kullandığı araç gereç tarih boyunca değişiyor.

Ama işte hâlâ Hamlet gibi kuşku duyuyor.
Hâlâ Brütüs gibi arkadan bıçaklıyor. 

Yanılıyor muyum?
Durup dururken bu konuya nereden geldim, 

merak ediyorsunuzdur.
Bir kere durup dururken değil.
Küresel ısınma şamatası ortalığı kapladı, 

malum.
Ekolojik sorunlar deniyor. E, madem öyle, 

bir duralım da buraya nasıl geldik diye soralım 
istiyorum. Hani ilerliyorduk; yoksa felakete 
doğru muydu bu ilerleme, diye soralım.

Artık zamanı geldi.
Kapitalist gelişmeye ve modern teknoloji 

uygarlığına körü körüne inanıp bağlanmanın ne 
anlama geldiğini sorgulama zamanı geldi, 
geçiyor.

İnsanı, dışı geliştiğinde içi de ona paralel 
gelişen bir varlık olarak görme saflığını terk 
etmenin zamanı geldi, geçiyor.

Tamam. Doğru, binmişiz alamete, ilerliyoruz. 
Ama nereye doğru?
önemli olan, bu sorunun cevabı..

Özel İbrahim Ünal Motorlu Taşıt 
Sürücüleri Kurs Müdürlüğü’nden

İLAN
Bursa Valiliği İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün 11.9.2007 - 235/4777 
sayılı onayı ile kurumumuz bünyesinde 

D Sınıfı sertifika uygulaması 
uygun görülmüştür

İLAN OLUNUR. B-

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Kızılay sıcak aş 
dağıtımına başladı

Belediye’nin yemek 
dağıtımında izdiham

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Seyfettin ŞEKERSÖZHer yıl Ramazan 
ayında fakirlere 
sıcak yemek dağıtan 
Kızılay bu yılda 
yemek dağıtımına 
başladı.
Orhangazi Caddesi’n 
de bulunan yerde 
başlayan sıcak 
yemek dağıtımlarında 
her gün 400 kişiye 
yemek dağıtılacak. 
Kızılay Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler, "Fakir insan
larımıza senede bir 
ayda olsa sıcak vere
bildiğimiz için maddi 
yardımda bulunan 
hayırseverlerimize 
teşekkv- um.

İGemlikKSrfezl ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Onların sayesinde 
bu insanlarımız 
ramazan ayında 
karınlarını doyura
biliyorlar" dedi. 
Her gün 400 kişiye 
yaklaşık 450 YTL'lik 

sıcak yemek dağıtımı 
yapacaklarını 
söyleyen Özler, 
"Ramazan ayında 
hiçbir vatandaşımızı 
aç bırakmayacağız" 
şeklinde konuştu

Ramazan ayında 
her akşam belediye 
düğün salonunda 
iftar yemeği veren 
Gemlik Belediyesi 
gündüzleri de 
evlere sıcak yemek 
dağıtımı yapıyor. 
İnegöl'lü iş adamı 
Mehmet Yıldız'ın 
maddi sponsor
luğunu yaptığı 
Ramazan yemekleri 
İnegöl'den 
Gemlik'e getiriliyor. 
Dün başlayan 
sıcak yemek 
dağıtımında adeta 
izdiham yaşanırken, 
ilk gün yaşanan - 
sıkıntı yerine 
ilerleyen 
saatlerde tatlı

bir telaşa bırakıyor. 
Yemek firması ekip
leri ile Belediye 
ekiplerinin dağıttık
ları yemeklerini alan 
fakir vatandaşlar 
evlerinin yolunu 
tutarken oruçlarını 
da sıcak yemekle 

açma inrikahı 
yaşıyorlar. 
Her gün 1000 kişilik 
yemek getirilen 
Belediye Düğün 
Salonu’nda akşam
ları da evlerine gide
meyen vatandaşlara 
iftar yemeği veriliyor.

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR ŞİİRKÖŞESİ
EMPET METALURJİ’de 

çalışmak üzere 
Askerliğini yapmış 

Vasıfsız BAY Elemanlar, 
Bakım ve onarım 

işlerinde çalışmak üzere 
tercihen EML Mezunu 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Eski Orhangazi Cad. 
Mezbaha Karşısı 
No : 42 GEMLİK

Tel : O 535 847 85 78

Büromuzda çalışacak 
Lise Mezunu 

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR

S.S. ERCAN KONUT YAPI 
KOOPERATİFİ

Gürle İş Merkezi Kat: 3 
No : 128 Tel: 513 66 56 

GEMLİK

A.İ.T.I.A Mali Birimler Muhasebe 
Yüksek Okulundan aldığım çıktı 

belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
MUHARREM GÖVEZ

Demir Ali BAYDAR

EYVAH
Yıldızla sarfedilmiş zehir zemberek sözler 
Dinlemek için binler bölük bölük üşüştü 
Yalanını gizlerken bin maharetle gözler 
Bilmeyenler mest oldu bilenlere ah düştü

Kırk dereden kırk suyu getirip kurdu bağı 
Dilinden dökülenler söz değil sanki ahi 
Aldananın gönlünde gevşerken iman bağı 
Dilimizden çaresiz bir kuru eyvah düştü

Acep cehlinden midir, yoksa bir kastı mı var 
Bilenlerden utanıp biraz eylemez mi ar 
İnsanları ifsada ne mecburiyeti var 
Yüzündeki maske gah kapandı gah düştü
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Ramazan yardımları
İslamiyette yardımlaşma 

önemlidir.
Ancak, bunu sade bir şekilde 

yâpmak makbul olanıdır.
Gösteriş için, siyasi yatırım 

için yapılan yardımlar, dince de 
makbul değildir.

Günümüzün devlet anlayışın
da yardım devlet tarafından 
kişinin onurunu kırmadan 
yapılanıdır.

Bunu batılı ülkeler gerçek
leştirmişler.

İnsanlara iş verdiğiniz zaman 
aŞını da vermiş olursunuz.

Kimseyi bir iki tabak yemek 
için kuyruklarda bekletmez, onu
ruyla oynamazsınız.

AvrupalI birçok ülke iş bula
madığı vatandaşına İşsizlik 
Ücreti öder.

Sağlık güvencesini verir, 
sağlık sorunlarıyla ilgilenir.

İşte yardım budur.
Büyük kentlerde 10 binlerce 

kişilik iftar çadırları kuruluyor.
İnsanlar bu çadırlarda alt alta 

üst üste birkaç tabak yemek için 
çırpınıyor..

Bunu moda haline getirip, 
bence yardımlaşma duygusun
dan çök yardım sömürüsü'

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

vardır.
Belediyeler eskiden muhtaç 

olan vatanadaşa yemek vermek 
için esnaftan yardım toplardı. 
Yapılan yemekler muhtarların 
tesbit ettiği yoksula, evine kadar 
götürülerek ulaştırılırdı.

Bugünlerde ise Belediyeler 
daha çok yandaşları sanayicileri 
sponsor yaparak daha büyük 
kitlelere yemek sunuyorlar.

Yardımı yapan belediye mi 
sanayici mi belli değil.

Anonslarda sanki yardımı 
Belediye yapıyormuş gibi izle 
nim veriliyor.

Oysa finans kaynağı belediye 
değil.

Belediyeler yoksul halka 12 
ay açacakları aş evinde yemek 
verebilir.

Bunu yapmayanlar, ramazan
da iftar yemeği verme yarışına 

giriyor.
AB’ye girmek için çabala

dığımız bu dönemde, hem de ilk 
sivil anayasanın hazarlandığı bu 
günlerde şu issizlik maaşını tüm 
vatandaaşlara uygulayan bir 
Anayasa hazırlansa iyi olmaz 
mı?

O zaman milyarlarca lira iftar 
yemeği için para ödeyen sanayi
ci, bu giderini devlete vergi 
olarak öder.

Devlette vatandaşına iş 
bulasıya kadar maaş öder.

Sosyal devlet budur.
Bu konuda adımlar atılmalı, 

toplum asalak olmaktan kurtarıl
malıdır.

Ramazanda aileler, çoluğuyla 
çocuğuyla evlerinde aynı masayı 
paylaşarak iftarını açsa, daha 
güzel olmaz mı?

Bunun yolu yoksulluğun 

ortadan kaldırılması, herkesin iş 
sahibi yapılmasından geçer.

Köylüye, ‘ekmeyin, biz size 
destekleme primi vereceğiz’ 
diyen bir düşünce, üretici olan 
köylüyü, tüketici ve hazır yiyen 
yapar.

Bizim köylümüz bu hale gel 
medi mi?

Yardım diye seçim öncesi 
yiyecek torbaları, kömür tor
baları vatandaşa zamanından 
çok önce dağıtılmadı mı?

Dağıtıldı.
Ramazan ayında, islamiyetin 

sade yardımlaşma duygusunun 
yerini daha bir farklı bir duygu 
alıyor..

Buna çok dikkat etmek geri 
kir.

Fakirlik ayıp değil, önemli 
olan insanları muhtaç ettirme 
mek.

Onların karınlarını sadece 
Ramazan ayında doyurmak 
değil, iş sağlayarak 12 ay doyur
maktır.

Yardımlaşma konusunda 
böyle düşünüyoruz.

Devlet iane dağıtmaz, sosyal 
devlet halkına iş ve gelecek 
sağlar.

Bu yıl her tarafı 
köpekler istila etti.

Karacaali Çamlık 
Sitemizde her gün 
5-6 köpek çocuk
ların hayvansever 
vatandaşlarımızın 
lutfuna mazhar 
olduklarından 
sevilip, beslendik
lerinden sahil kum- 
lârında vatandaşlar
la birlikte güneş 
banyosu yaptılar. 
Olacak iş mu diyen
ler tepki gördüler.

Yollarda sürü 
halinde gezen 
köpekler, köy rıhtı 
mında sıcaktan bay 
gın yatan sürüsüne 
bereket köpekler...

Sabahın erken 
saatinde yürüyüş 
sporu yapanlara 
saran havlayan 
köpek ordusu.

Hadi köydür 
köyde yaşayanların 
bir kısmının bekçili 
ğini yapıyor. Köylü 
bir noktada besle 
meye mecbur diye
lim.

9 Eylül’de Gem 
lik’e döndük bir de 

[ ne görelim.

| Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Köpekler çoğalıyor....
Aynı hal sokak

lar, caddeler köpek 
lerin istilasına 
uğramış.

Gazetemizin yaz 
dığına göre Küçük 
Kumla’da öyle imiş.

Havalar sıcak. 
Kuduz olma ihtimali 
yüksek. Yaşlısı var, 
çocuğu var, yaz 
olduğu için, 
bunalan vatandaş 
serinlemek için 
sahillere, gazinolara 
yoğun bir şekilde 
ilgi gösteriyor.

Sokaklar, cadde 
ler kalabalık vatan
daş ürküyor haklı 
olarak. Okullarda 
açılmak üzere. 
Sabah erken saat
lerinde okula gidip, 
yatsı ezanlarında 
okuldan dönen 
çocuklar, çocukların 
ebeveynleri korkup 
ürkmez mi?

Maazallah, kudu 
zun pek tedavisi 
yok.

Kuduzdan kurtu
luş hiç yok.

Allah göster
mesin en feci ölüm.

Peki köpekleri

öldürelim mi?
Hayır asla...
Onlar da canlı 

birer varlık.
Hayvanları da 

seveceğiz.
Ama önce insanı. 

Daha fazla sevgi 
insana olmalı. İnsan 
korunup yaşatılmalı. 
Belediye ve Köy 
Muhtarlıkları başı 
boş köpkieri kontrol 
altına alıcı mahaller 
yaratmalı.
Kısırlaştırılarak 
çoğalıp üremeleri 
önlenmeli. Gözetim 
altında tutulmalı. 
Vurdumduymazlık 
sonucu görmezden 
gelinerek sebep olu
nacak kuduz gibi 
feci bir ölümün 
gönüllerde, vicdan
larda unutulmaz 
yara açmaz mı?

Hayvanseverler, 
hayvanları koru 
yalım.

İnsanları öncelik
le koruyalım.

Sevgi, korumakla 
hayvana ilgi göster
mekle kanıtlanır.

Kuru sevgi lafi 
güzaftır...

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Ramazan ayının 
gelmesiyle ilçemiz 
deki trafik akışı da 
yoğunlaştı.
İlçemizin en işlek 
caddelerinde nere 
deyse her gün maddi 
hasarlı kazalar mey
dana geliyor. Dün 
yine maddi hasarlı 
kaza meydana 
gelirken, ilçemizin 
en yoğun trafiğinin 
yaşandığı Çarşı 
Meydanı ile Çay 
bahçelerine giden 
yolda iki taraflı park 
etmiş araçlar trafiği 
olumsuz yönde 
etkiliyor.
Çarşı Camii ile İş

€L€MAN ARANIVOA
Otomotiv Yan Sanayiinde faaliyet 

gösteren ISO TS 16949 Kalite Belgeli 
firmamızın metal departmanında 

görevlendirilmek üzere;
KAYNAKÇILAR aranmaktadır. 

Adayların Organiza Sanayi Bölgesi, 
Kahverengi Cad.No:9 adresindeki 

fabrikamıza bir fotoğrafla şahsen 
müracaatları veya www.kariyer.net web 
sayfasından CV göndermeleri rica olunur
"l9 onçi:,‘:l.e,0n: M ART UR 
294 90 17-18

Bankası kısmında 
park eden araçlar 
nedeniyle peronların
dan rahat çıkamayan 
otobüsler zaman 
zaman trafiği tıka
yarak geçişleri de 
engelliyor.

Araçların adeta 
insanlardan fazla 
olduğu günümüzde 
cadde ve sokaklarda 
araç sahipleri de 
park edecek yer 
bulmakta zorluk 
çekiyorlar.

SATILIK
Az kullanılmış 

40 binlik 
otomatik 

Kömürlü Kat 
Kalorifer 
Kazanı 

sahibinden 
satılıktır

513 96 83

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.kariyer.net


; ‘±_ _____ —

14 Eylül 2007 Cuma GemlIklC tez
Sayfa

Yeni Anayasa 
çalışmaları sürüyor
Yeni Anayasa taslağı, 
cumhurbaşkanının 
yetkilerinden, doku 
nulmazlıklar ve 
Anayasa Mahkeme 
si’niri yapısına 
kadar birçok konuda 
yeni düzenlemeler 
içeriyor.
Cumhurbaşkanına 
Sembolik Yetkiler 
Veriliyor 
Sivil Anayasa 
taslağını hazırlayan 
Bilim Kurulu'nun 
Başkanı Profesör 
Ergun Özbudun'un 
basına yansıyan 
açıklamalarına göre, 
Ekim ayında yapıla
cak referandumdan 
"Cumhurbaşkanını 
halk seçsin" 
sonucu çıksa bile, 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül bundan 
etkilenmeyecek. 
Referandumda kabul 
gördüğü takdirde 
cumhurbaşkanının 
görev süresi 
5 yıla inecek. .* 
Taslakta cumhur
başkanına sembolik 
yetkiler veriliyor. 
Cumhurbaşkanı, 
yargı ve üniversiteler 
alanında atama 
yapamıyor.
Yeni taslakta 
"devletin dili" yerine 
"resmi dil" ifadesi 
kullanılıyor.
Taslakta "idari 
vesayet" yani 
merkezi idarenin 
mahalli idareler ve 
yerel yönetimler

CHP öğretmen açığını sordu
CHP İstanbul 
Milletvekili Çetin 
Soysal, 2007-2008 
eğitim ve öğretim 
yılına, kaç öğretmen 
açığıyla başlana 
cağını sordu. 
Soysal, Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevaplandır
ması istemiyle TBMM 
Başkanlığına sun
duğu soru öner
gesinde, eğitimin 
kangrenleşen sorun
larının başında öğret

TEMA^MUBI);tn
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

üzerindeki denetim 
yetkisi kabul 
ediliyor.
Özbudun'un 
açıklamalarına göre, 
yeni taslakla mevcut 
Anayasa arasında 
din ve inanç 
özgürlüğü konusun
da hiçbir ciddi 
içerik farkı yok. 
Taslakta devlet 
düzeninin din kural
larına dayandırıla- 
mayacağı belirtiliyor. 
Din değiştirme 
hürriyeti açıkça 
ifade ediliyor. 
Zorunlu din dersi 
eğitimi işe iste ğe 
bağlı hale getiriliyor. 
Dokunulmazlık 
Tümüyle 
Kaldırılmıyor 
Taslakta dokunulmaz' 
lık tümüyle kaldırıl 
mıyor. Ancak bazı 
suçlarda sorgulama 
ve yargılama yapıla
bileceği gibi, milletve 
kilinin fiziki olarak 
Meclis'teki görevini 
yapmasına engel 
olacak tutulma ve 

men açığı ve 
derslik yetersizliği 
geldiğini savundu. 
Temmuz ayında 
yapılan öğretmen 
atamalarının 
sorunu çözmeye 
yetmediğini 
belirten Çetin 
Soysal, temel 
branşlardaki 
atamalarda 
KPSS'den 90'ın 
üzerinde taban 
puanın konularak 
yeterli sayıda 

tutuklama hallerinin 
Mec lis iznine bağlı 
oldu ğu belirtiliyor. 
Üniversitelerde 
Kılık-Kıyafet 
Serbest Oluyor 
Sivil Anayasa tasla 
ğında "kılık 
kıyafetin den dolayı 
hiçkimsenin 
yükseköğrenim 
hakkından mahrum 
bırakılamayacağına 
dair bir madde de 
bulunuyor.
Yeni Anayasa 
taslağına göre 
YÖK, üniversitelerde 
sadece planlama 
ve koordinasyon 
işlevi görüyor. 
Rektörlerin 
belirlenmesi 
tamamen üniver
sitelere bırakılıyor. * 
Anayasa 
Mahkemesi'nde de 
Değişiklik Anayasa 
Mahke mesi'nin 
yapısı değiştiriliyor. 
Yüksek Mahkeme'nin 
17 üyesinden 
8'ini Meclis 
belirliyor 

öğretmen alımı yapıl
madığını ileri sürdü. 
CHP'li Soysal, "2007- 
2008 eğitim ve öğre
tim yılı kaç öğretmen 
açığıyla başlayacak
tır? Temel bilimlere 
bağlı branşlarda 
öğretmen atamasın
da KPSS'den 90'ın 
üzerinde taban puan
lar konularak yeterli 
sayıda öğretmen 
alımı yapılmamasının 
gerekçesi nedir?" 
sorularını yöneltti

II ıı

Giil'ûn Doğu Turu W
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Doğu 
gezisinin üçüncü 
gününde Siirt'te 
temaslarda 
bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Gül, 
dün Hakkari'den 
Siirt'e geçti ve ilk 
olarak Valiliği, 
ziyaret etti.
Burada sivil toplum 
kuruluşlarının 
temsilcilerini kabul 
eden Abdullah 
Gül, daha sonra 
Komanda Tugay 
Komutanlığı'm 
ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı 
Gül, Siirt'ten 
Şırnak'a giderek

“Referandum kaosuna AKP çözmeli1
21 Ekim'de yapılacak 
referandum için güm
rük kapılarında oy 
vermenin başlama 
sıyla birlikte, önü 
müzdeki yasal süreç 
ie İlgili olarak bir yan 
da hukukçular ara 
sında görüş ayrılığı 
yaşanırken, diğer 
yanda muhalefet par
tileri CHP ve MHP de, 
Hükümeti çözüm bul
ması için zorlamaya 
hazırlanıyor.
Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek, referan
duma sunulan anaya 
sa değişikliklerinin 
kabul edilmesi duru
munda, 11. Cumhur 
başkam'nın halkoyuy 
la seçilmesine ilişkin 
hükümleri kapsayan 
geçici 19. madde 
konusunda kararı 
Yüksek Seçim Kuru 
lu'nun vereceğini 
açıkladı. Ancak CHP 
ve MHP, referandu
mun kabul edilme
siyle ortaya bir kaos 
çıkacağını belirterek, 
AKP'nin sorunu 
YSK'ya devretmeden 
çözme zorunluluğu 
bulunduğunu dile 
getirdiler.
“SORUMLU AKP” 
MHP Grup 
Başkanvekili Mehmet 
Şandır, ANKA'ya, şu. 
değerlendirmeyi 
yaptı: “Bir kaos 
ortamı yaratılacak 
diye endişemiz var. 
AKP Hükümetinin ne 
düşündüğünü 
bilemiyoruz. Hükü 
mette netlik görmü 
yoruz. Ama kararı 
TBMM verecektir. 
TBMM, referandum 
kabul edilirse, düzen
lenecek bir kanuna 
ek maddeler koyarak 
belirsizlikleri ortadan

Ve burada 
da valiliği ziyaret 
edip sivil topluhl 
kuruluşlarının . 
temsilcileriyle

görüştü. Gül, daha 
sonra Jandarma 
Sınır Tümen 
Komutdnlığı'nı 
ziyaret edecek.

kaldırılabilir. Bu nok
tada AKP Hüküme 
tinin kafasının hetleş 
mesi lazım. Ne yapa 
Gaklarını bilmiyoruz. 
Ama onlarin ne yapa 
cakiârını bilmek gibi 
bir zorunlulukları var. 
Türkiye'yi yönetme 
sorumluluğunu halkı 
mız AKP'yb vermiştir. 
Siyasi sorumluktan 
kaçamazlar. YŞK ida 
ri bir mekanizrriadır, 
siyasetin Ortaya koy
duğu kararı uygular. 
Bu kararı vermb so 
rümluluğu da AKP 
iktidarındadır.Ülkeyi 
bir kaosa Sürükleme
den yönetmeleri 
derekir.”
Şandır, MHP olarak 
kendilerinin bu belir
sizlik üzerine konuş
mayacaklarını belirte 
rek, “Ne yapacakla 
rinı, ne düşündükleri
ni görmemiz lazım. 
Değerlendirmeyi son 
ra yapacağız” dedi. 
CHP: “AKP .
KAOS YARATTI” 
CHP Konya Milletveki 
li Atilla Kart, bu kaos 
ortamına gelinme 
sinin sorumlusunun 
AKP olduğunu söyle
di. Kart, CHP olarak 
uyarılarını seçim 
öncesindeh yaptık
larını belirterek, 
geçeh yasâma döne
minde maddi oldrak 
yasalaşmamış bü 
tbklifin kadük hale 
geldiğini ifade etti. 
Kart, buna rağmen 
rbferandqm sürecinin 
durdurulmamasını 
eleştirerek, YSK'nın 
bu konularda inisiya 
tif almaktan kaçın 
dığını vurguladı. Kart, 
şu değerlendirmeyi - 
yaptı: 
“Anayasal kaosun 

tek sorumlusu AKP 
Hükümetidir. Bu 
kâosü yaratanlar, 
çözümü de bulmak 
zorundadır. Tepkisel 
yâklaşımld anayasal 
sistemde kaotık bir 
ortam yarattılar. 
Elbette çözüm öneri
lerimizi de getire
ceğiz. Ama öncelikle 
kâosu yaratanlar 
çözümü de bülmâk 
zorundalar.” 
TARÎI$MALI 
KONULAR 
Referandum sonu
cunda anayasa deği 
şikliğinin kabul edil 
mesi halinde, üç 
önemli konuda çö 
zum bulunması 
gerekecek. Referan 
dumun kabul edilme
siyle birlikte gün
deme gelecek solcular 
vb tartışma könulhrı 
şünlar olacak: 
-11. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gürün 
görev süresi, referan
dumun kabul edilme
si halinde sona ete- 
cbk mi? Referan ' 
dumda oylanacak 
olan gemici 19.madde 
db, 11. Cumhürbâşka 
m'nın seçim bürecine 
ilişkin hükümldr yer- 
aiıyör. Bu maddeye 
göre, 11. Currihurbaş 
kânının seçiminin ilk 
tür oylaması, bu 
kbnunuh Resini Gaze 
te'de yayımını takip 
eden 40. günden son 
raki ilk Pazar gürlü 
yapılacak. Buna göre, 
eğer Cumhurbaşkanı 
Gül'ün görevi 
süresinin soda 
erdiğine karat ver- ı 
ilirse, Aralık âyında 
ya da 2008 başında 
ha'koyuyla yeni 
Cumhurbaşkanı i 
seçilecek.
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Bursa Zabıtası’ndan ‘Şafak’ Operasyonu
Yasal olmadan 
çalıştığı tespit 
edilen 41 araca 
işlem yapıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, yeni, 
eğitim ve öğretim 
dönemi öncesinde 
yasal izinleri 
olmadan servis 
taşımacılığı yapan 
ve izinli olduğu 
güzergahın dışına 
çıkan servis araçları
na göz açtırmıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığı 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, dün sabahın 
İlk ışıkları ile birlikte 
eski Gemlik Yolu ve 
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 
servis araçlarını 
denetime aldı.
Yaklaşık 2 saat süren 
denetimler sonucun
da, yasal izinleri 

taşımacılık yaptığı 
tespit edilen 
41 araca işlem 
yapıldı. İzinsiz 
çalışan her araca 
117 YTL para cezası

Orta öğretimde 
kayıtlar bugün

sona eriyor

men edilerek, 
otoparka çekildi. 
KAMYONET 
KASASINDA İŞÇİ 
TAŞINIYOR 
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Denetim Hizmetleri 
Şube Müdürü 
Mahmut Turna, 
yasal olmadan servis

ımâcıl,ığı
araçlardan en çok 
şikayeti, o araçlarda 
seyahat eden vatan
daşların yaptığını 
belirterek, "Yasal

ç. 

arıza yapmasının 
yanı sıra yolcu 
güvenliği 
bulunmuyor.
Kamyonet kasaların
da işçilerin taşındığı 
araçlarla karşılaşıy
oruz. Ayrıca yasal 
izinleri olmadan 
servis taşımacılığı 
yapanlarla izinleri 

haksız rekabet 
yaşanıyor. Bu konu
da herkesin üzerine 
düşen görevi yap
masını ve kurallara 
rymcrır.ı bel liyoruz 

taşımacılığı yapan 
araç sürücülerine 
uyarılarda bulunan 
Turpa, "Hiçbir şekilci 
izinsiz taşımacılığa 
göz yumulmayacak
tır. Denetimlerimiz 
sıklaşarak devam 
edecek. Yalnızca 
izinsiz olanlar 
değil, izinli oldukları 
halde servis 
güzergahının 
dışında çalışan 
araçlair da 
denetimlerde 
tespit edildikleri 
takdirde ticaretten 

dedi.

Ortaöğretim kurulu
larına kesin kayıtlar 
bugün sona erecek. 
Sıhavsız öğrenci 
alan ortaöğretim 
kurumlarına aday 
kayıt başvuruları,

1-31 Ağustos 
2007 tarihleri arasın
da alınmiştı.
Aday kayıtları kabul 
edilen öğrencilerin 
kesin kayıt işlemleri 
bugün sona erecek.

VaİlIflHİ ULUKAYA DOCALGAZ İSİ SAN.
...¥■■■*■■■ ■ HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

V

GEMLİK ANA BAYİİ

►DOGALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA

a Isıtma, sıcak su ne 
A kontrol cihaztannûa 

W ÜDIR U
►RADYATÖR
►SPLIT KUMALAR
► DOGALGAZ SOBASI
► TESİSAT ve PROJE

Merkez : Orhangazi Cad. No: 7/E Gemlik / BURSA 
TEL: 0.224 5İ3 41 88 

Şube: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel : (0.224) 513 88 26 Fax: 513 49 93 
ulukaya_gemlikvaillant@hotmaii.com

mailto:ulukaya_gemlikvaillant@hotmaii.com
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Maket telefonlarla
dolandırıcılık yapan 

şahıs yakalandı
Sahurda faciaya kıl payı

Bursa'da, 
elindeki 
mdket cep 
telefonlarını, 
'te efon alma 
bananesi'yle 
gittiği işyer
lerinde yeni 
telefonlarla 
değiştirdiği 
öne sürülen 
bir kişi yaka- 
laridı. Polis, 
şüpheliyle 
birlikte 7 yeni 
cep telefonu 
ilei22 maket 
telefon da 
ele geçirdi. 
Bursa 
Ertıniyet
Müdürlüğü'ne müra
caat eden Erhan C. 
isimli işyeri sahibi, 
işyerine telefön bak- 
mâya gelen bir 
kikinin baktığı tele- 
foh yerine maket cep 
telefonu bıraktığını 
söyledi. Olay üzerine 
harekete geçen

Her Çeşit EffllŞHM^
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

I

i

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

ACİLSATIUKveKİRALIKLARINIZİCİIIBEİA?,AYlN!Z
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa | 
s 
! 
i

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

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

Asayiş Şube 
Yan Kesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri, 
elindeki maket tele
fonları yeni telefon
larla değiştirerek 
dolandırıcılık yaptığı 
belirlenen-Mustafa 
U.'yu (30) gözaltına 
aldı.

Yaşlı adamı Peru parası ile dolandırdılar

Bursa'da bir inşaat 
kazısı sebebiyle 
yandaki binanın 
3 balkonu ve bir 
mutfağı çöktü. 
İlk gece sahura 
kalkan apartman 
sakinleri gürültü 
üzerine binayı 
boşalttıktan birkaç 
dakika sonra 3 
balkon ve bir mutfak 
çöktü, malzemeler 
kullanılmaz hale 
geldi. Polis ve

Polisin şüphelendiği otomobilin
içinden çalıntı mallar çıktkı

Bursa'da, polisin 
durumundan şüphe
lenerek durdurduğu 
otomobilde çahntığı 
olduğu anlaşılan 
1 dizüstü bilgisayar, 
3 cep telefonu 
ve 1 dijital fotoğraf 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

£

belediye ekipleri, 
2 apartmandaki 6 

aileyi tahliye etti. 
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Bağlarbaşı 
mahallesinde bir 
mobilya firması 
inşaat çalışması 
başlattı. Ancak inşaat 
sebebiyle dün gece 
03.00 sıralarında 
yanındaki 50 yaşın
daki Davut Şentürk'e 
ait binada çatlaklar 

makinesi çıktı. 
Otomobil sahibi 
tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
Edinilen bilgiye göre, 
Bursa-İzmir yolunda 
devriye polisi, 
durumundan

Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde av tüfeği ile 
havaya ateş eden 
kişi, polis tarafından 
gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Yenidoğan

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde, 
300 YTL'sini aldıkları 
yaşlı adamı 'Amca 
bu para senin ha 
yatını kurtarır' diy
erek Peru parasıyla 
dolandıran iki kişi 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Sırameşeler 

oluştu. Sahura 
kalkan aile fertleri 
gürültü üzerine 
binayı boşalttılar. 
Çok geçmeden de 
binanın 3 balkonu ve 
bir mutfağı eşyalarla 
birlikte temel 
kazısının üzerine 
çöktü. Şans eseri 
olayda ölen ya da 
yaralanan olmadı. 
Polis ve belediye 
ekipleri Şentürk aile
sine ait 3 katlı 

şüphelendiği bir oto
mobili durdurdu. 
Gece olmasından 
dolayı gerekli 
mahkeme kararı 
çıkarılamadığı için 
otomobil Bursa 
Emniyet

Mahallesi Nar Sokak 
üzerinde bir kişinin 
silahla havaya ateş 
ettiği ihbarını alan 
polis, Naci K. isimli 
kişiyi elindeki av 
tüfeği ile yakaladı.

Mahallesi Kadıpınarı 
Sokak'ta ikamet eden 
Ahmet T.'nin (80) 
yanına gelen iki kişi, 
'Amca üzerinde para 
var mı?' diye sordu. 
Bunun üzerine pan
tolonun cebindeki 
300 YTL’yi çıkaran 
Ahmet T. şüphelilerin 
"Amca sen o parayı 

apartmanla yanındaki 
bir apartmanı daha 
tahliye etti.
İnşaatı yapan 
firma sahipleri ise, 
komşularının zararını 
tazmin edeceklerini, 
kendilerinin tedbirini 
aldığını söylediler.
Olayla ilgili soruştur
ma sürerken, alı
nacak tedbirlerin 
ardından 2 apartman
daki 6 ailenin evleri 
ne gireceği öğrenildi

Müdürlüğü'nün 
bahçesine çekildi. 
Otomobil içerisinde 
bulunan Hayat A. 
(49), Sultan A. (19), 
Erdal A., H.A. (15), 
H.K (8) ve Haydar A., 
serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 
Naci K.'nin 'Meskun 
mahalde av 
tüfeği ile ateş 
etmek' suçundan 
adliyeye sevk 
edileceği öğrenildi.

bize ver, bizim 
sana vereceğimiz 
para senin hayatını 
kurtarır" teklifi 
üzerine elindeki 
parayı şahıslara 
verdi. Ardından 
şüpheliler plakası 
alınamayan 
beyaz renkli bir 
otomobille kaçtı.

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, t
SEKER SİGORTA

Mac/de ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 211

Yol verme kavgası hastanede bitti
Bursa'nın İznik 
ilçesinde otomobil
leriyle seyreden 
iki sürücü, yol 
vermeme meşe 
leşinden kavga etti. 
Kavgada iki sürücü 
birbirini bıçaklayınca 
gözlerini 
hastanede açtı. 
Edinilen bilgiye

göre, İznik İpek 
Yolu Caddesi 
üzerinde meydana 
gelen olayda 
Abdulvahap D. (33) 
ile İsmail T. (37), 
bıçakla yaralanarak 
İznik İlçe Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Polis yaptığı

incelemede, 
tarafların trafikteki 
yol vermeme 
meselesinden 
kavga ettiklerini ve 
birbirlerini bıçak
ladıklarını belirledi. 
Olay yerinde 
yapılan araştırmada 
ise bir ekmek 
bıçağı bulundu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda 

çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç 
bayan eleman aranıyor 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER 

Tel : S13 47 39 
Gemlik yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

IEMAN ARANIYOR
Şirketimizin

Gemlik Şubesine 
Bayan yönetici alınacaktır. 
Seyahat engeli olmayan 

tercih sebebidir.
Maaş dolgundur.

Müracaatların şahsen yakılması rica olunur.
Gürle İş Merkezi
Kat : 3 No : 125 

Tel : 513 02 01 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Orhangazi Döktaş Fahrikası’nda 
İç Taşeron (Müteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtilaç vardın 
NET $00.00 YTL Maaş + 
SSK + Servis + Yemek
GSM: 0.533 768 06 45 

TEL 0.224 573 42 63 Dahili: (1351

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
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Sahura kalkmak bereket getirir
SAHURA KALKMAK: 
Tan yerinin ağar
masından itibaren 
oruca başlanır. 
Doğuda, gökle yerin 
birleştiği ufuk çizgisi 
boyunca uzamaya 
başlayan sabah 
aydınlığı tan yerinin 
ağardığını gösterir. 
Buna imsak vakti 
denir. Allah Teâlâ 
şöyle buyurur: 
“Şafağın kara çizgisi 
ak çizgisinden, sizce, 
tam seçilinceye kadar 
yiyin için. Sonra 
orucu akşama kadar 
tamamlayın.” (Bakara 
2/187) 
imsaktan önce 
yenen yemeğe 

sahur yemeği denir. 
Peygamberimiz (sav) 
şöyle buyurmuştur: 
“Sahur yemeği yiyin. 
Çünkü sahurda 
bereket vardır.” [6] 
"Bizim orucumuz ile 
ehl-i kitabın orucu 
arasındaki fark sahu
ra kalkmamızdır.” [7] 
Sahuru son vaktine 
kadar geciktirmek, 
iftarı ise geciktirme
den yapmak sünnet
tir.
ORUCU BOZAN 
ŞEYLER 
Oruç, imsak vaktin
den akşam güneş 
batımına kadar, 
ibadet niyetiyle yeme 
içme ve cinsel ilişki

den uzak durmaktır. 
Allah Teâlâ şöyle 
buyurur:
“Oruçlu günlerin 
gecelerinde kadın
larınızla ilişki size 
helal kılındı. Onlar 
sizin için bir elbise, 
siz de onlar için bir 
elbisesiniz. Allah, 
kendinize olan güveni 
sarsıcı işler yapmakta 
olduğunuzu bildi ve 
tevbelerinizi kabul 
etti. Şimdi onlarla 
birleşebilirsiniz.
Allah sizin için ne 
yazmışsa, onu arayın. 
Şafağın kara çizgisi 
ak çizgisinden sizce, 
tam seçilinceye kadar 
yiyin için. Sonra 

orucu akşama kadar 
tamamlayın. 
Mescitlerde îtikâf 
halinde iken eşleri 
nizle birleşmeyin. 
Bunlar Allah’ın koy
duğu sınırlardır; 
onlara yaklaşmayın. 
Allah ayetlerini insan
lara böyle açıklar, 
belki sakınırlar.” 
(Bakara 187) 
Yukarıdaki ayete göre 
yeme, içme ve cinsel 
ilişki orucu bozar. 
Ayetin sonunda: 
“Bunlar Allah’ın sınır
larıdır, ona yaklaş
mayın” buyrulduğuna 
göre, onlara yak
laştıran şeyleri de 
yapmamak, yeme, 

içme ve cirisel 
ilişki anlamına 

gelecek her 
şeyden kaçınmak 
gerekir.
Bu sebeple 
ağızdan alıhan 
ilaçlar, burun 
damlası ve siçjara 
orucu bozar. İğne 
yaptırmak ve göz 
damlası yeme ve 
içme sayılmayacağı 
için orucu bozmaz. 
Nefes darlığı çeken-' 
lerin kullandıkları ve 
halk arasında 
fıs fıs deneh ilaçlar 
da orucu bozarlar. 
Çünkü bunlar 
ağız yoluyla alınan 
ilaçlardandır.

Uykuda iken 
gusül abdesti gerek
tirecek bir durumla 
karşılaşmak, 
kan vermek, 
kusmak, göz ve 
kulak damlası 
kullanmak orucu 
bozmaz.
Oruçlu olduğunu 
unutarak yemek, 
içmek veya cinsel 
ilişkiye girmek orucu 
bozmaz.
Peygamberimiz şöyle 
buyurmuştur: 
"Kim oruçlu olduğu 
halde unutur ve yerse 
veya İçerse orucunu 
tamamlasın. Çünkü 
ona Allah yedirip 
içirmiştir.”

Oruç kalp hastalıklarından korur
Gaziantep Özel Sanı 
Konukoğlu Hastanesi 
İç Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Mehmet Baştemir, 
ramazan ayında oruç 
tutmanın sağlıklı kişi-

I leri koroner kalp 
rahatsızlığından 
koruduğunu bildirdi. 
Orucun sağlıklı 
insanlar için çok 
yararlı olduğunu, 
ancak sağlık sorunu 
olan kişilerin çok 
dikkatli olması gerek
tiğini söyleyen Dr. 
Baştemir, yanlış 
beslenme alışkanlık
ları nedeniyle bazı 
sağlık son larının 
ortaya çıkabileceğini, 
bu nedenle oruç 
tutanların ağır ve 
yağlı yiyeceklerden 
kaçınmasını ve iftar 
yemeğinin yavaş ve 
az miktarda yenilip 
birkaç saat sonra 
öğün takviyesi yapıl
masını önerdi.
Orucun ardından iftar 
sofrasında kontrolsüz 
ve aşırı miktarda 
beslenmenin, orga
nizmanın anor
malleşmesine neden 
olacağını hatırlatın 
Dr. Baştemir, 
"Şişman insanların 
'orucu kilo verme fır
satı olarak algıla
maları' yanlış bir yak
laşım olur. Eğer 
dikkat edilmez ise 
oruç kilo aldırır" dedi. 
Ramazan süresince 
kızarmış, aşırı 
baharatlı, ağır ve 
yağlı gıdalardan uzak 
durulmasında yarar 
olduğuna dikkati 
çeken Dr. Baştemir, 
"Orucun sıvı gıdayla 
açılmasında yarar 
vardır. Sıvı gıda 
olarak çorba, hoşaf 

ve komposto 
seçilebilir. 
Özellikle çorba, 
hazım sistemini 
düzene sokması 
açısından idealdir. 
Bununla birlikte hafif 
bir öğün olarak reçel, 
peynir ve bir iki dilim 
ekmekten oluşan 
mönü tercih edilebilir. 
Orucu hafif öğünle 
açtıktan sonra 
sofradan kalkarak 
hareket edilmelidir. 
İftardan yaklaşık 2 
saat sonra da etli 
sebze yemeği veya 
kuru baklagiller 
yenebilir. Meyve veya 
tatlı ise yemekten bir 
kaç sonra tüketilme
lidir. Sahura mutlaka 
kalkılmalı ve kah
valtılıklar tercih 
edilmelidir. Yemeğin 
ardından hemen yatıl- 
mamalıdır. Sahurda 
aşırı yemek de çabuk 
kilo alımına neden 
olur" diye konuştu. 
Oruç tutanlarda kalp- 
damar sisteminde 
pıhtılaşma olaylarının 
azaldığını ifade eden 
Dr. Baştemir, "Oruç 
tutanlarda kalp damar 
sisteminde pıhtılaş
ma olaylarının 
azaldığı görülmüştür. 
Yararlı kolesterol 
(HDL) artmakta, kötü 
huylu kolesterol ile 
trigliserid düzey
lerinde değişiklik 
olmamaktadır.
Koroner kalp 
hastalığı için bir risk 
faktörü olan homo- 
sisteinin oruç tutan
larda düştüğü göster
ilmiştir. Bu bulgularla 
sağlıklı kişilerde oru
cun koroner kalp 
hastalığından 
koruduğu rahatlıkla 

söylenebilir" dedi. 
Koroner kalp 
hastalığı tedavi 
edilmemiş kişiler için 
orucun riskli ola
cağını kaydeden 
Baştemir, "Özellikle 
bol yağlı kalorili ve 
hızlı yenen iftar 
yemeklerinden sonra 
kalp krizi geçirmeleri 
riski yüksektir. 
Myokard infarktüsü 
geçiren hastalarda, 
yüksek tansiyonu 
olanlarda ve kalp 
yetersizliği olan 
hastalarda, hastalık 
ilaçlarla kontrol altına 
alınmış bile olsa oruç 
tutulması risklidir. 
Kalp yetersizliği olan 
kişiler genellikle kalp 
yetersizliği sonucu 
vücutta artan tuz ve 
suyu azaltmak için 
idrar söktürücü 
ilaçlar kullanırlar. 
Bu ilaçların etkisi 
nedeniyle oruç 
zamanı aşırı tuz ve su 
kayıpları olur, bayıl
malara hatta şoklara 
neden olabilir. İftarda 
ise vücutta aşırı su 
ve tuz yüklenmesi ve 
zaten sınırda pom
palama gücü olan 
kalbi aşırı çalışmaya 
zorlar. Bir de hızlı ve 
bol yemek sonrası 
sindirim mide bağır
sak sisteminin kan 
dolaşımı artar bu da 
kalbe ilave yük getirir 
ve aşırı yük kalp 
yetersizliğine yol 
açar" şeklinde 
konuştu.
Diyabet hastalarının 
oruç tutmasının riskli 
olduğunu kaydeden 
Dr. Baştemir, şu 
uyarılarda bulundu: 
"Özellikle insülin kul
lanan, hamile olan, 

sık kan şekeri düşük
lüğü olan ve 65 yaşın 
üzerindeki şeker 
hastalarının oruç tut
maları çok risklidir. 
Ramazan öncesi 
şeker hastalarının 
tam bir muayeneden 
geçmesi gereklidir. 
Kan şekerleri kontrol 
altında olan ve 
insülin kullanmayan 
tip 2 şeker hastaları 
oruç tutmak isterler 
ise doktor kon
trolünde oruç 
tutabilirler. Şeker 
hastaları mutlaka 
sahura kalkmalıdır. 
Ramazanda kandaki 
şeker düzeyi ilk gün
lerde düşebilir ancak, 
ikinci haftadan sonra 
kan şekerinde yük
selmeler olabilir. İftar
da tüketilen yiyecek
lerin hem kalorisi 
çoktur, hem de mik
tarı fazla çeşitten 
dolayı artmıştır. Bu 
durum kilo artışına 
sebep olur. İftarda 
fazla yemek, 
pankreasın yükünü 
artırır. Pankreas yoru
lur ve kan şekeri 
artar. Bu sorunlar 
nedeniyle şeker 
hastaları ramazan 
öncesi mutlaka kan 
şekerlerini ölçtürüp 
sağlık kontrollerini 
yaptırmalıdırlar. 
Böbrek hastaları 
kesinlikle oruç tutma
malı. Böbrek yetersi
zliği olanların oruç 
tutmaları halinde 
rahatsızlık ilerleye
bilir. Böbrek hasta
ları, iftar ile sahur 
arasındaki dönemde 
de şu açıklarını kap- 
atamama sorunuyla 
karşı karşıya kalmak
tadır.”

Çocukları oruç 
tutmaya zorlamayııi

Çocukların oruç tut
maları için gelişme 
sürecini tamamla
maları gerekir. 
Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) İlahiyat 
Fakültesi Dekanı. 
Prof. Dr. Nasuhi Ünal 
Karaarslan, "Aileler, 
çocuklarını oruç tut
maya zorlamamalıdır. 
Onların oruç tut
maları için gelişme 
sürecini büyük 
ölçüde tamamla
maları gerekmekte
dir" dedi. 
Prof. Dr. Karaarslan, 
çocukların ergenlik 
çağına erdiği zaman 
ibadet şuuruna 
vardıklarını, oruca 
tahammül ede
bilmeleri için 
gelişme sürecini 
tamamlamaları 
gerektiğini söyledi.

Q- Artvin Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

SONGÜL YILDIRIM

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nden aldığım 

tastiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. ERDOĞAN AYDIN

Çocuk sağlıklı ve 
dirençliyse alışmak 
amacıyla oruç 
tutabileceğini ifade 
eden Karaarslan, 
şöylb konuştu: 
"Aileler, çocuklarını 
oruç tutmaya zorla
mamalıdır. Onların 
oruç tutmaları için 
gelişme sürecini 
büyük ölçüde 
tamamlamaları 
gerekmektedir. 
Fakât çocuk hasta 
veya zayıfsa veya 
gelişmemiş durum
daysa oruç tutması 
doğru değildir. Oruç, 
çocuklara zaten farz 
değildir. Çocukların 
daha fazla yıpranma
ması ve hastalanma
ması adına orüç bil
incine varmadan 
oruç tutmaları veya 
tutmaya zorlanmaları 
doğru değildir."
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fBüyükşehir’den başarılı öğrencilere jest
Gençlik Kampı’nın 5 
dönemindeki 5’er 
başarılı genci ödül 
olarak Saraybos 
nâ’ya gitti.
Bürsa Büyükşehir 
Belediyesi, Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kâmpı’nda üstün 
başarı gösteren 13 ila 
15 yaş arası 25 genci, 
ödül olarak Bosna 
Hdrsek’in başkenti 
Saraybosna ’ya 
götürdü.
Bürsa Büyükşehir 
Belediyesi, gençlere 
öğrenek tatil yapma 
imkanı sağladığı Kent 
Gönüllüleri Gençlik
Kampı’nda bu yıl yenif J..

bir ilke imza atarak, 
| başarılı öğrencileri 

-4 Bdsna Hersek 
"j gezisiyle ödüllendirdi.

Kampta derslerde 
aldıkları başarı ve 
davranışlarıyla örnek 
olân eğiticiler tarafın- 

. dah. belirlenen 5 
F dönemin en başarılı 5 

III öğlencisi, BURFAŞ 
"" Genel Müdürü 
■ İbrahim Er’in kafile 
H başkanlığında Bosna 
■ Hersek’e gitti. 
■ Yolculuk sebebiyle 
s sabah saatlerinde

Büyükşehir Beledi 
yesi Hizmet Binası 
önünde buluşan 
öğrenciler, ilk kez 
yurtdışına çıkacak 
olmanın sevincini ve 
heyecanını, aileleri ve 
gezi boyunca kendi
lerine eşlik edecek 
olan İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası İlköğre
tim Okulu öğretmeni 
Cavit Yakşi ve Orhan 
eli Erenler İlköğretim 
Okulu öğretmeni 
Nefise Akman ile pay
laştı. Çocuklarını 
uğurlayan aileler ise 
kendilerine bu imkanı 
sağlayan Bursa Bü 
yükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şa 
hin’e teşekkür ettiler. 
“Kent gönüllüsü 
ordusu büyüyor” 
BURFAŞ. Genel 
Müdürü İbrahim Er, 
Gençlik Kampı’nın 
her yıl çıtasının yük
seldiğini belirterek, 
2007’nin rekorlarla 
dolu, birçok ilklere 
imza atılan bir yıl 
olduğunu söyledi. 
Kent gönüllüsü 
ordusunun her geçen 
yıl büyüdüğünü, 
bunun ileride

ziyaretinde bulu*

Bursa’ya çok 
büyük katma değer 
kazandıracağını 
ifade eden Er, kampa 
talebin yüksek 
olmasından dolayı 
bu yıl denem ccyıcını 
5’e çıkarttıklarını, 
ayrıca başarılı öğren
cileri de geziyle ödül
lendirdiklerini anlattı. 
Er, şehrin ve ülkenin 
geleceği olan genç
lerin uluslararası bir 
deneyim edinmesini 
amaçlayan ziyaret 
programı dâhilinde 
Saraybosna, Mostar

ve Travnik 
şehirlerinin tarihi böl
gelerinin gezileceğini,

Saraybosna Belediye 
Başkanı Semiha 
Borovac’a da nezaket

nacaklarını bildirdi. 
“Saraybosna 
Bursa’nın en eski 
kardeşlerinden” 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Protokol 
ve Dış ilişkiler Şube 
Müdürü Hatice Yıl 
maz, gezi öncesinde 
verdiği bilgide, öğren
cilerin gidecekleri 
Saraybosna ile 1972 
yılında kardeşlik 
anlaşması imzaladık
larını belirterek, 
“Saraybosna en eski 
kardeşlerimizden biri. 
Bugüne kadar 
kardeşlik ilişkilerini 
geliştirmek ve çeşitli 
alanlarda fikir alışve 
rişinde bulunmak 
amacıyla düzenlenen 
ziyaretler kapsamında 
geçtiğimiz Şubat ayın 
da Bursa’ya gelen 
Saraybosna meclis 
üyelerinden oluşan 
bir heyet, Bursa’ya 
gelmişti. Bugün de 
onlara iade-i ziyarette 
bulunmak ve gençlik 
kampındaki başarılı 
öğrencilerimizi 
ödüllendirmek için 
Saraybosna’ya 
gidiyoruz” dedi.

en
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UEFA; 'Kilit karar kırmızı kari1
Avrupa Futbol 
Federasyonları 
Birliği'nin (UEFA) 
resmi internet 
sitesinde, Avrupa 
Şampiyonası 
elemeleri (C) grubun
da yapılan ve 
A Milli Takım'ın 3-0 
kazandığı Tiirkiye- 
Macaristan maçına 
ilişkin, "Maçın 
dönüm noktası 
63. dakika" değer
lendirmesi yapıldı. 
Sitede maça ilişkin 
değerlendirmede, 
maçın dönüm nok
tasının 63. dakikada 
Macaristan Milli 
Takımı'ndan Zoltan 
Gera'nın gördüğü 
kırmızı kart olduğu 
belirtildi. Bu dakika 
dan sonra Türki 
ye'nin, Macaristan 
karşısında 4 dakikada

bulduğu 2 golle, 
2008 Avrupa 
Şampiyonası 
finallerine katılma 
ümidini sürdürdüğü 
ifade edildi.
Haberde, Türkiye'nin 
maça, eleme grubun
daki son 3 maçında 
3 puan alamamanın 
baskısıyla çıktığı ve 

ilk yarının Tuncay 
ile Tamas Priskin'in 
kaçırılan karşılıklı gol 
pozisyonlarıyla 
geçtiği belirtildi. 
Maçın ikinci yarısın
da, Macar oyuncu 
Zoltan Gera'nın, 
63. dakikada, 
Türk Milli Takımı 
ceza alanında 

düşmesini hakemin 
kendisini aldatmaya 
yönelik hareket 
olarak değer
lendirdiği, bu 
futbolcunun ikinci 
sarı karttan kırmızı 
kartla oyundan 
ihraç edilmesiyle 
kırmızı-beyazhların 
rahatladığı 
yorumu yapıldı. 
Haberde, 
bu dakikadan 
itibaren ay-yıldı- 
zlıların oyundaki 
baskısını artırarak 
Gökhan Ünal, 
Mehmet Aurclio 
ve Halil Altıntop 
ile golleri bulduğu 
kaydedildi.
UEFA, Zoltan 
Gera'nın kırmızı 
kartını da maçın 
kilit kararı olarak 
yorumladı.

Taçsız Kral amîdi
Galatasaray ve 
Türk futbol tari
hinin efsane 
isimlerinden, 
"Taçsız Kral" 
lakaplı Metin 
Oktay, ölümü 
nün 16. yıldönü 
münde anıldı. 
Metin Oktay'ın 
Kozlu Mezarhğı'n 
daki kabri başında 
gerçekleştirilen 
anma törenine, 
Galatasaray 
Kulübü Başkanı 
özhan Canaydın, 
yönetim kurulu 
üyeleri, altyapıdan 
genç sporcular 
ve taraftarlar ile 
Metin Oktay'ın 
yakınları katıldı. 
Özhan Canaydın, 
yaptığı konuşmada, 
Metin Oktay'a 
seslenerek, 
"Bugün yine 
beraberiz. Verdiğin 
dostluk ve

V

fi (fi 
0 
K 
Bir 
Bir

kardeşlik mesajların 
hasretle arıyoruz, i 
Eski bir kardeşin 
ve bugünkü 
başkanın olarak 
seni rahmetle 
anıyoruz" dedi. 
Canaydın ayrıca, 
anma törenine 
katılan taraftarlara 
da sergiledikleri bu 
davranıştan ötürü 
teşekkür etti.

UEFA’da hakemler belli oldu PFD’den Emre’ye kınama
Galatasaray ve 
Kayseri 
Erciyesspor'un, 
UEFA Kupası 1. 
turunda 20 Eylül 
Perşembe günü 
deplasmanda 
yapacakları ilk 
maçları yönetecek 
hakemler belli oldu. 
Galatasaray'ın 
İsviçre'nin Sion 
takımıyla deplasman
da yapacaâı karşılaş-
mayı İsp Futbol
Federasyonu'ndan 
Carlos Megia Davila 
yönetecek. Davila'nın 
yardımcılıklarını 
Jesus Calvo 
Guadamuro ve 
Vicente Egido Rozas 
yapacak.
Karşılaşmanın 
dördüncü hakemi ise 
Rafael Ramirez 
Dominguez.

GEM1İK SİNEMA GÜN1DĞÜ
VENÜS SİMASI
Filmin Adı
ROBİNSON AİLESİ
MR. BE AN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Kayseri 
Erciyesşpor'un yine 
deplasmanda 
Ispanya'nın Atletico 
Madrid takımı İle 
yapacağı karşılaşma
da işe Hollanda 
Futbol 
Federasyonu'ndan 

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
12.00-14.00 - 16.15
14.15- 16.30-20.30

Ruud Bossen 
düdük çalacak. 
Yardımcılıkları Coen 
Droste ve Nicky 
Siebert'in yapacağı 
karşılaşmahın 
dördüncü hakemi 
Richard Liesveld 
olarak belirlendi.

Prbfesyonel 
Futbolcular 
Derneği (PFD), 
2008 Avrupa 
Şampiyonası 
elemelerinde 
Macaristan 
arşılaşmasında 
basın tribününün 
bulunduğu yöne 
doğru el kol 
hareketleri yapan 
milli futbolcu 
Emre Belözoğlu 
için kınama 

mesajı yayınladı. 
PFD Başkanı Turgay 
Şeren imzasıyla 
yayınlanan 
mesajda, "Emre 
Belözoğlu'nun 
Türkiye-Macaristan 
maçında tribünlere

Dev adamlar veda etti
35. Avrupa Erkekler 
Basketbol 
Şampiyonası final
lerinde A Milli Takım, 
2. tur F Grubu'ndaki 
3. ve son maçında, 
Fransa'ya 85-64 
yenildi.
Her iki takımın da 
dengeli başladığı ve 
karşılıklı basketlerin 
olduğu ilk periyot, 
Türkiye'nin 22-20'lik 
üstünlüğüyle geçildi. 
2. periyotta oyunda 
dengeyi kuran 
Fransa, devreyi 
43-35 önde kapattı. 
3. periyot da 
Fransa'nın 56-43 
üstünlüğüyle 
tamamlanırken,

rr

yaptığı çok çirkin 
hareketi profesyonel 
Türk futbolcusuna 
yakıştıramadık.
Kendisini en ağır

şekilde kınıyor ve 
aklını başınâ 
almasını diliyoruz1 
ifadelerine yer 
verildi.

Türkiye, maçtan 
85-64 yenik 

ayrılan taraf oldu. 
Bu sonuçla birlikte 
şampiyohada yaptığı 
6 maçta yalnızca Çek 

Cumhuriyeti'ni 
yenebilen Türkiye, ■ 
16 takımın 
mücadele ettiği tur* 1 
nuvayı 12. olarak 
tamamladı. J

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çocuk ölümleri azalıyor
Birleşmiş Milletler 
Çocuklara Yardım 
Fönu UNICEF, beş 
yaşın altındaki 
çocuklarda ölüm 
oranının 1990 yılına 
göre, yaklaşık dörtte 
bir azaldığını bildirdi. 
Birleşmiş Milletler'in 
Bin Yıl Kalkınma 
HOdefleri'nden biri 
olan dünyada çocuk 

। ölümlerinin azaltıl
ması konusunda 
önemli aşama 
kaydedildi...
Dünyada ilk kez 

I geçen yıl, beş yaşın

Cep telefonunda kanser riski
Cep telefonu kul
lanımı ve baz istas 
yon lan m n uzun 
dönemde kansere yol 
açma ihtimalinin bu 
aşamada “göz ardı 
edilemeyeceği” 
belirtildi.
İngiltere’de hükümet 
ve iletişim endüstri 
sinin birlikte yürüt
tüğü 6 yıllık araştır
manın sonucunda, 
kısa sürede cep kul
lanımının kansere yol 
açma ihtimali olmadı 
ğı belirlenirken, uzun 
dönemde bu riskin 
“göz ardı edilemeye
ceği” vurgulandı. 
Uzun dönemde cep 
telefonu kullanımı ve 
kanser riskini araştır
mak için yürütülen 
“Mobil Telekomüni 

altındaki çocuklarda 
ölüm vakaları 10 
milyonun altına indi. 
Birleşmiş Milletler 
Çocuklara Yardım 
Fonu UNICEF, 
bu rakamın 1990'da 
13 milyona yak
laştığını belirtti. 
Örgüt yetkilileri, 
çocuk ölümü 
oranının neredeyse 
dörtte bir azaldığına 
dikkat çekti.
Bu ilerlemede, 
kızamık başta olmak 
üzere hastalıklara 
karşı aşıların yapıl

kasyon ve Sağlık 
Araştırma Progra 
mı”nın 10 yıla uzatıl
ması kararlaştırıldı. 
Ayrıca 6 yıllık prog 
ram sırasında araştı 
rılmayan cep telefonu 
kullanımının çocuk
ların sağlığı üzerinde
ki etkilerinin de araş 
tırmaya dahil edilme
si kararlaştırıldı. 
Söz konusu 6 yıllık 
program sırasında 
cep telefonları ve baz 
istasyonlarının 
sağlıkla ilgili etki
leriyle ilgili 23 araştır
ma yapıldı. 
Araştırma ekibi, cep 
telefonu kullananlar 
arasında beyin ve 
kulak (akustik nevro- 
ma) kanserine 
yakalanmada küçük 

ması, anne sütüyle 
beslenme ve 
vitamin takviyesinin 
etkili olduğu 
bildiriliyor.
Çocuk ölümlerinin 
azalmasında, 
özellikle Çin ve 
Hindistan'ın 
önemli katkısı bulun
duğu belirtiliyor. 
Rapordaki rakamlar 
ise dikkat çekici. Beş 
yaşın altındaki çocuk 
larda ölüm vakaları 
mn neredeyse yarısı, 
Sahra Altı Afrika 
ülkelerinde 

bir artış görüldü 
ğünü, “bunun istatis
tiksel olarak önemli 
olma ile olmama 
ara sındaki sınırda 
bir bulgu olduğunu” 
kaydetti.
Sonuçları açıklamak 
için basın toplantısı 
düzenleyen araştırma 
programının başkanı 
Lavvrie Challis, 
araştırmaya kaplan
lardan çok azıhın 10 
yıl ya da daha uzun 
süre cep telefonu 
kullanmış olduğunu 
belirtti ve kanserin 
normal olarak 1J ila 
15 yılda ortaya çıkan 
bir hastalık olduğuna 
dikkati çekti. Challis, 
bu nedenle, bu aşa
mada cep telefonu 
kullanımı nedeniyle, 

görülüyor. 
Sanayileşmiş ülke 
lerde bin çocuktan 
sadece 6'sı ölürken, 
bu rakam orta ve 
batı Afrika 
ülkelerinde186... 
UNICEF raporuna 
göre, üçte ikisi 
önlenebilir nitelikteki 
ço cük ölümlerinin 
nedenleri ise, 
erken doğum, 
doğum sıra sındaki 
sorunlar, zatürre, 
ishal, kızamık, 
sıtma ve Aids 
hastalığı...

“Birkaç yıl içinde 
kcn-^r ortaya çıkma 
ihtimaiini reddede
nleyiz” dedi.
Şimdi tavsiyede 
bulunmanın 
hükümete düşen bir 
görev olduğunu 
belirten Prof. Challis, 
daha fazla araştırma 
yapılması gerektiğini 
kaydetti.
İlk başlarda sigara ile 
akciğer kariseri 
arasında ilişki kurul
mamış olduğunu 
hatırlatan Challis, 
buna rağmen genel 
olarak cep telefon
larının önemli bir 
sağlık riski oluştur
madığına ilişkin 
kanıtın “yeterince 
güven tazeleyici” 
olduğunu söyledi.

Dil altı ilaç 
kullanmak: 

orucu bozmaz
Nuh Naci Yazgan 
Göğüs Hastanesi 
Başhekimi Dr. 
Mustafa Demirel, 
Ramazan ayında dil 
altı ilaç kullanmanın 
ve kan vermenin 
orucu bozmaya
cağını söyledi. 
Başhekim Demirel 
yaptığı açıklamada, 
tedavi gören hasta
lardan bir kısmının 
tedavi görürken oruç 
tutmayı da arzuladık
larını belirterek, 
“Ancak, bu tedavi ve 
muayene yöntemleri 
nin oruçlarına zarar 
verip vermeyeceği 
konusunda hastane
mizden bilgi istiyor
lar. Akciğer hasta
larının kullandıkları 
spreyden, bir kul
lanımda 1/20 mİ. gibi 
çok az bir miktar 
ağza sıkılmaktadır. 
Bunun önemli bir 
kısmı ağız ve nefes 
boruları civarında 
emilerek yok olmak
tadır. Bundan geriye 
bir miktarının kalıp 
tükürük ile mideye 
ulaştığı konusunda 

। Kesin bir bilgide yok
tur. Abdest alırken 
kalan su ile 
kıyaslandığında bu 
miktarın çok az 
olduğu görülmekte
dir. Halbuki, oruçlu 
bir kişinin abdest 
alırken ağzına 

verdiği sudan geri 
kalanın mideye ulaş
ması halinde orucun 
bozulmayacağı 
konusunda hadisler 
mevcuttur. Ayrıca 
misvaktan bazı kırın
tıların ve kimyevi 
maddelerin mideye 
ulaşması kaçınılmaz 
olduğu halde Hz. 
Peygamber'in oruçlu 
iken misvak kul
landığı, sahih hadis 
kaynaklarında yer 
almaktadır. Bu itibar
la astımlı hastaların, 
sağlığı oruç tut
malarına uygun olup 
başka bir hastalıkları 
da yoksa rahat nefes 
almalarını sağlamak 
amacıyla ağza 
püskürtülen inhaler, 
diskus ve turbuhaler 
havaların kullanıl
ması ile orucun 
bozulmayacağı, 
Din İşleri Yüksek 
Kurulu'nun almış 
olduğu kararla 
belirtilmektedir.
Ayrıca, göz ve kulak 
damlası, endoskopi 
veya kolonoskopi 
yaptırmanın, gıda ve 
keyif verici o’mayan 
enjeksiyonların, 
anjiyo ve biyopsi 
yaptırmanın, dil 
altı ilaç kullanmanın 
ve kan vermenin 
orucu bozmayacağı 
kurul kararı ile belir
tilmektedir" dedi.

ÖEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

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

C.Savcıhğı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
EmhiyetMüd. 51310 28

1 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)
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ÜLAŞIM
METRO 513 12 12
Aydin Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kanili Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakğaz 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

III 1 AKCAN PETROL .5131079
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ E.CZANE

14 Eylül 2007 Cuma 
YEŞİM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 83 

Tel: 512 İl 45 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2854 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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BAŞSAĞLIĞI
Gemlik sporunun duayenlerinden, 

Futbola ve futbolcuya yaşamı boyunca gönül vermiş olan ’
Büyüğümüz, Değerli insan

Barbaros BALMUNlCU’yu
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, Kederli Ailesi ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

Güzel Nakliyat Ltd. Şti.
Faruk GÜZEL

KEBAP ■ LAHMACUN - BAKLAVA VE YEMEK SALONU

ADANA 
DÜRÜM'

RAİvıAZANA ÖZEL

KIYMAUPİDE IMffi
Bili

MENÜLERİMİZ

ADANAVEYAURFA lifli 
KEBAP+FINDIK h I 
LAHMACUN+SALATA V H>

pSKENDER [ yrı 
[AYRAN Vllt

DÖNER DÜRÜM
AYRAN İM

tlOADET 
LAHMACUN 

LILT. KOLA
İSTİKLAL CAD. NO: IS GEMLİK
SİPARİŞ TEL: SİZ 20 02

Ramazan boyunca her gün 
İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ köfte ]

Kurum, kuruluş ve ailelere 
iftar yemekleri verilir 
24-jAçığız 

=“ itanı



Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısını yaptı

Teleferik Projesi Plan Değişikliği 
■ Belediye Meclisi’nden geçti

** Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri bir aylık tatilin ardın
dan Heykel Tarihi Binası’nda Eylül ayının ilk toplantısını yaptı.

ı Mecliste, Bursa ile Amasya’nın kardeş şehir olması ile ilgili

I
! madde oy birliği ile kabul edilirken, 46 madde görüşülerek 
i karara bağlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli şehir içi 

ulaşım projelerinden biri olan Teleferik hattının yenilenmesi ve 
t oteller bölgesine kadar uzatılması projesi kapsamında yapıl-

* i ması gereken plan değişikliği de meclisten geçti. Sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadriguler'Jyhotm ail.com

Güne Bakış

Umut Thermal Resort ve 
Kadir Başoğlan

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 
zevceleri Emine Erdoğan, bugünlerde 22 
Temmuz seçimlerinin yorgunluğunu Denizli 
Umut Thermal Resort & SPA Hotel 
Thsisleri'nde gideriyor.
K Basından okuduğumuza göre, Termal Hotel 
17 Eylül’e kadar kapatılmış durumda.

Umut Thermal Resort’un sahibi Kadir 
Başoğlan, 1970 ve 80'H yıllarda Gemlik 
Belediyesi'nde sağlık memuru idi.
$ Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Gemlik 
। Temsilcisi ve Bursa Yönetim kurulu üyesiydi.

Devamı sayfa 5’de

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

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

Tel: 0.224 513 11 75

İMSAK SÜNES Öğle İkİndİ akşam yafsi
j5^!012007 05.10 06.37 13.06 16.36 19.23 20.43
16 EylOI 2007 os,ıı 06.38 13.Q6I6.34 19.22 20.41

“Paran | 
bereketsiz, I

getir 
okuyalım” 
dediler ev 
sahibini 
soydular 

Burşa’da bir kadın, 
'senin paran bereket 
siz, okumaya geldik' 
diyen kendilerine 
türbe kızı adı veren 
iki bayan tarafından 
soyuldu. Sayfa 3’de

ail.com
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h Buluşma■w

Gürhan ÇETİNKAYA

Cumhurbaşkanı halkıyla 
bütünleşiyor....

Cumhurbaşkanı Van ... Hakkari.. Siirt'i 
kapsayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
turuna çıktı.. Ya..

Mütareke basınıyla yerel basındaki iş 
birlikçiler pek bir mutlu..

Halkıyla bütünleşiyormuş..
Askerle yemek yiyormuş..
Çocuklara arabasının camından el sallı 

yormuş..
Sıcak bir hava estiriyormuş..
Eğer..
Gösterdiği tavır..
Yüreğiyle örtüşüyorsa sorun yok..
Düşünceleriyle çelişmiyorsa ne ala..
Bir T.C Yurttaşı olarak seviniriz..
Cumhurbaşkanımızla gurur duyarız..
Ancak..
Ne hikmetse..
Cumhurbaşkanı Gül ile ilgili 

önyargılarımızdan bir türlü arınamıyoruz.
Çünkü..
Geçmişi var..
Masaları yumruklayarak gösterdiği 

hezeyanlar var..
Türkiye Cumhuriyeti'nin sistematik 

yapısıyla sorunları var..
Bunları ben demiyorum ki..
Kendisi diyor..
Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslar arası 

mahkemelere şikayet ediyor..
Zimmetine para geçirmekle suçlanıyor..
Sonra da..
Elelele kolkola görüntüler veriyor..
Kim inanır bu görüntülere..
Öyle de demeyelim..
İnanan elbette çıkıyor..
Eğitim düzeyi ilkokul 3.sınıf olan bir 

ülkede ...
Açlık sınırında yaşayan insan sayısının 

çok milyonhrı aştığı Türkiye'de..
Çıkmaması şaşırtır..
Felsefeden bi haber..
Sorgulamaktan yoksun olan insan pro

fili doğal olarak Cumhurbaşkanı 
"güldüğünde heyecan duyacak..

Hemen kanı kaynayacak..
Aksini düşünmek olanaklı mı?
Sabah İnan Ağabey uğradı..
Onunla genel bir değerlendirme yaptık.. 
Konuştuklarımızı duysanız, çizdiğimiz 

profili görseniz sükut-u hayale uğrarsınız..
Ama umutlarımızı koruyoruz..
Yurttaşımıza güveniyoruz..
En azından halkımızın ulus sevgisine 

güvenmek istiyoruz..

Büyükşehir’den her gün 
4 bin kişiye iftar yemeği

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Ramazan'ın ilk iftarını 
eşi, AKP İl Başkanı 
Cafer Yıldız ve 
bürokratlarıyla 
Fevzi Çakmak Katlı 
Otopark'ında kurulan 
aşevinde vatan
daşlarla birlikte yaptı. 
Başkan Şahin, aşevi 
ne girişte vatandaş 
ların alkışlarıyla 
karşılaştı.
Bursa Büyükşehir

Belediyesi’nin 
sosyal belediyecilik 
politikaları kapsamın
da geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da her 
gün 4 bin kişiye 
iftar vereceği 
Fevzi Çakmak Katlı 
Otoparki'ndaki 
aşevinde önceki gece 
ilk iftar heyecanı 
yaşandı. Aşevinde 
Ramazan’ın ilk 
gününde BursalIlara, 
çorba, orman kebabı, 
pirinç pilavı ve bakla

va ikram edildi.
İlk iftar heyecanını 
aşevindeki vatan
daşlarla paylaşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Şahin, rama 
zan ayının tüm İslam 
alemine ve milletimi 
ze hayırlar getirmesi
ni diledi. Göreve gel 
dikleri günden bu 
yana hayata geçirdik
leri projelerle Bur 
sa'nın sosyal beledi 
yecilikle tanıştığını 
hatırlatan Başkan

Şahih, aşevinde 
masaları gezerek, 
vatandaşlarla 
sohbet etti.
Vatahdaşlar, iftar 
sonrasında Büyük 
Şehir Belediye Baş 
kanı Hikmet Şahin'e 
maddi durumu iyi 
olmayan ailelere 
yönelik başlattığı 
Çalışmalardan dolayı 
teşekkür etti. 
Aşevinde isteyen 
vatandaşlara sahur 
luk yemek de verildi.

ÎSAmiK-KIRALIKLUKDAlRELEll ye IŞYERLER
GAYRINENKULDANIŞMANUKveDEGERLEMEHIZMEÎlERIVEM

baytaş Detaylı Bilgi İçin: www.baytasinsaat.com

KRŞCDE fl€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

SIFIR DAİRELER 
v Gemlik Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk IIkokulu'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+j normal daire seçenekleri

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

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

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 Âpartmanı'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 Daire, Gemlik Baytaş Körfez Sitesi'nde, 
Muhteşem deniz manzaralı. Açık ve kâpalı

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

İh 
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http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısını yaptı

Teleferik Projesi Plan Oeiişiklitıi 
Belediye Meclisi'nden Geçti

Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri bir aylık tatilin ardından 
Heykel Tarihi Binası’nda Eylül ayının ilk toplantısını yaptı. Mecliste, 
Bursa ile Amasya’nın kardeş şehir olması ile ilgili madde oy birliği ile 
kabul edilirken, 46 madde görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin en önemli şehir içi ulaşım projelerinden biri olan 
Teleferik hattının yenilenmesi ve oteller bölgesine kadar uzatılması pro
jesi kapsamında yapılması gereken plan değişikliği de meclisten geçti
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi, 
bir aylık tatilin 
ardından, Eylül ayı 
toplantısını Heykel 
Tarihi Bina’da 
gerçekleştirdi. 
Büyükşehir Belediye 
Meclis Başkanvekili 
Fahreddin Yıldırım’ın 
başkanlık ettiği 
meclis toplantısında 
gündemde 
bulunan 46 madde 
görüşülerek karara 
bağlandı.
Meclis, gündeminde 
yer alan Amasya ile 
Bursa’nın kardeş 
şehir olması ile 
ilgili madde 
oy birliği ile 
kabul edilirken, 
mecliste ayrıca 
Yerel Gündem 21 
Kent Konseyi’nin 
doğal üyesi 
olacak meclis 
üyeleri de belirlendi. 
Toplam 25 kişiden 
oluşan doğal 
üyeler listesinde 
AKP’den 17, 
CHP’den 3, 
DP’den 3 ve 
Anavatan Partisi’n 
den 2 meclis üyesi 
nin ismi yer aldı.

TELEFERİK 
PROJESİNE HIZ 
VERİLDİ
Bu arada, Büyükşehir 
Belediyesi’nin en 
önemli şehir içi 
ulaşım projelerinden 
biri olan Teleferik 
hattının yenilenmesi 
ve oteller bölgesine 
uzatılması projesi 
kapsamında yapıl
ması gereken plan 
değişikliği de 
meclisten geçti. 
Büyükşehir Belediye 
Meclis Başkanvekili 
Fahreddin Yıldırım, 
bu proje ile 
oteller bölgesine

ulaştırılırken 
modernize edilecek 
olan teleferiğin 
Bursa’ya yakışır 
bir hal alacağını 
söyledi.
Kamuoyunda 
projenin çok yavaş 
ilerlediği yönünde 
yakınmaların ve 
tepkilerin bulunduğu
na işaret eden 
Başkanvekili Yıldırım, 
“Teleferik bugün 
dünyanın hiçbir 
yerinde kullanıl
mayan bir sistem 
ile çalışıyor. Bunun 
yenilenmesi ve 
oteller bölgesine

uzatılması oldukça 
önemli bir projedir. 
Bu proje söylendiği 
gibi acele ve 
günü birlik bir 
çalışma değildir. 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
projesini ÇED 
raporu ile Orman 
Bakanlığı, Turizm 
Bakanlığı ve 
Anıtlar Kurulu’nun 
uhdesinde 
yürütmektedir. 
Bu plan değişikli 
ği de devam 
eden sürecin bir 
parçasıdır" 
diye konuştu.

‘Paran bereketsiz, getir okuyalım’ 
dediler, ev sahibini soydular

Bursa'da bir kadın, 
'senin paran bereket
siz, okumaya geldik* 
diyen kendilerine 
türbe kızı adı veren 
iki bayan tarafından 
soyuldu.
Edinilen bilgiye 
göre, Minareli Çavuş 
Mahallesi Mezra 
Şokak'ta oturan 
Sema K.(37), evde 
yanhz olduğu sırada 
çalan kapı ziline bak

tığında karşısında 
35-40 yaşlarında iki 
bayan gördü.
Sema K, kendilerine 
'türbe kızı' diyen 
iki bayanın, 
"Senin paran 
bereketsiz, okumaya 
geldik" demesi 
üzerine bayanları 
içeri aldı. .
"Değerli eşyan ne 
varsa getir, okuya
cağız" diyen

bayanların isteklerine 
uyan Sema K, 750 
YTL, bir adet altın 
yüzük, bir adet 
kol saati ve bir 
çeyrek altını 
getirerek bayanların 
yere serdiği 
mendilin içine koydu. 
Mendili biraz okuyan 
kadınlar bağladıktan 
sonra Sema K.'ya 
teslim ederek 
"Bunları sakla, bir

saat sonra yeniden 
geleceğiz" 
diyerek evden 
ayrıldılar. Sema K. 
mendili açtığında 
boş olduğunu 
görünce durumu 
polise bildirdi. 
Türbe kızı olduklarını 
söyleyen iki bayan • 
da olay yerinderKuza- 
klaaşarak, kayıplara 
karıştı. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

I Vicdanca
j Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Efekan, ameliyat olabilmeliydi...
Safra kesem dayanamadı; safralı yaşamlara, 

safralı politikalara, yokluklara ve acıların gözyaş 
larına... Sonunda o da iflas etti.

Vücuttan atılması gerekiyordu. Yeterince istif 
rah günler yaşatmıştı bana... Kesedeki taşlar onu 
yordu. Kapalı ameliyatım 1 saat 10 dakika sürdü 
ve ben şimdi eskiye göre daha sağlıklıyım.

Tek şemsiye altında toplanan sağlık sistemini 
bu kez yakından izleme ve uygulamaları yerinde 
görme fırsatı yakaladım. Şimdiki adı Devlet olan 
SSK Çekirge Hastanesi'nın eski hallerini iyi bili 
rim.

Çilelerini...
Yıllardır sağlık karnesi boş bir emekçiydim.
Hastanede tamirat olduğu halde gideceğim 

yerleri şıp diye buldum (Elime sıkıştırılan yol hari- 
tası ,işime yaradı).

Önce poliklinikte doktorumun muayenesi... 
Güler yüzlü bir erkek sekreter beni karşılıyor, 
çiçekli odada doktorumla konuşuyorum. Klimalar 
çalışıyor. Ve tahlillerimi gülen gözleriyle genç bir 
personel yapıyor.

Yorulmuyorum...
Her yer inşaat halinde ama işler tıkır tıkır 

yürüyor. Yerler parlıyor... Üstelik elime Hasta hak
ları ile ilgili bir kağıt tutuşturuluyor...

Düş gibi!
Daha on gün önce eniştem Murat Akgün orada 

orta ağırlıkta bir ameliyat geçirmişti... Servisin 
özel odasında yatarken gittiğimde ziyarette hasta
nenin temizliği ve gösterilen ilgi beni şaşırtmıştı. 
Üstelik erkek hemşireler de görevdeydi...

Ne güzel.
Beyazlar içindeki erkek hemşireler hastanelere 

yakışmış.
Ve bendeniz özel oda bulamadım! Paramla 

olsa da 'torpil* işlemedi.
Sevindim...
Ve geçen perşembe günü hastanedeydim.
İki kişilik bir odada kaldım. (Tuvaletsız- tuvalet 

ise koridorun bir ucunda yürü yürü bitmiyor. 
Ameliyat değil ama tuvalet ihtiyacı zorladı.)

Odayı, kendi köpeğinin ısırdığı bir çocukla 
paylaştım.

Oda arkadaşım 9 yaşında olduğunu söylese de 
6 yaşında gösteren biraz çelimsiz ama çok sevimli 
bir velet, Efekan.

En sevdiği köpeği kafa derisinin yarısını kopar
mış. Yaralar içinde... Mustafakemalpaşa'dan.
Babası da annesi de biraz hani toplumun en altın
da kalanlarda!)...

Baba, protez bacaklı.
O büyümüş Küçülmüş Efekan'ın sabrı...
Niye bu odayı kimse istemedi ki?
Çocuk çok sessiz ve azimli. Elinde serum 

dolanıp duruyor. Arada sanki gözlerine bir mutsu
zluk yapışıyor, Konuştuğumda ise o kara gözleri 
ne güzel gülüyor.

Benimle ameliyata girmesi bekleniyordu 
Efekan'ın... Üstelik bir gün önce ameliyat olacak 
diye aç kalmış, o günde açtı... Üçüncü günüydü 
açlığının... Efekan ameliyat olmadı, olamadı, dok
toru kayıp...

Soruyoruz, doktorun işi çıkmış... Soruyoruz 
ulaşılamıyormuş...

Soruyoruz bu çocuk yarın ameliyat olacak mı? 
diye ‘Bilinmiyor'.

Sadece 'yine aç mı kalacağım?" diyeceğine 
tam tersi 'ne zaman ameliyat olacağım?" diye 
soruyor.

Bu arada koridorun özel oda bölümü ile özel 
olmayan bölümünü bir su yolu gibi ayıran farklılık 
dikkatimi çekti.

Berlin duvarı gibiydik... Ve gecenin ilerleyen 
saatlerinde (gece yarısı olmalı), Cavidan ablam 
yanıma uzanmıştı. Sigara kokuları boydan boya 
yayılıyor hastanenin her tarafı kokuyordu.

Öksürük tutmaması mümkün değil.
Ameliyatlı olanlar için düşünün o hali. Olamaz 

böyle bir şey... O anlarda gece personelinin kori
dorda yüksek sohbetleri... Bir tartışma gibiydi...

SSK ile Devlet Hastanesi' sanırım bu koridorda 
buluştu!

Efekan'a "doktorunun adı ne?" diye soruyo
rum. "Dr. Alper Bayraktar" diyor kara gözlü 
çocuk...

Baba, memleketlisi olan hemşire geldiğinde 
"Ameliyat ne zaman" sorusundan çok, "bu çocuk 
yarın da mı aç kalacak?" diyor.

"Doktorun öncelikli ameliyatları var, haber bek
liyoruz" diyorlar.Devamı sayfa 5'de
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Gemlikspora Fenerbahçe desteği
Ercüment ESEN

Hafta içinde yapılan 
Gemlikspor genel 
kurulunda kapatılma 
durumuna gelen 
kulübün yönetimine 
Fenerbahçeliler 
Derneği sahip çıktı. 
Geçen sezon 
yaşanan çeşitli 
aksaklıklar sonucu 
hedeflediği süper 
Lige çıkamayan 
Gemlikspor’un 
kapısına kilit 
vurulması bek
lenirken, Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneği sahip 
çıkarken Başkanlığa 
Bilal Beyhan getirildi. 
Genel Kurul 
sonrasında destek 
ziyaretlerine 
başlayan 
Gemlikspor’un 
yeni Başkanı Bilal

Beyhan ile yönetim 
kurulu üyesi ve 
Fenerbahçeliler 
Derneği Başkanı 
Mehmet Göral 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret ederek 
kendisinden 
Gemlikspor’a'* 
her zamanki gibi 
destek istediler. 
YeniBaşkan Bilal 
Beyhan, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un geçmişte 
kulübe verdiği 
emeğin büyük 
olduğunu belirterek, 
kendilerin döneminde 
de aynı maddi ve 
manevi desteği 
göstermesini bek
lediklerini söyledi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise 
Gemlikspor’un 
başkan ve yönetimine

zamanın da her 
türlü yardımı 
yaptığını 
ancak şu anda 
beyin ölümü 
gerçekleştiğini . 
vurguladığı kulübü 
yaşatmanın bir 
anlamı olmadığını 
ifade ederek bu 
işin yürümeyeceğini 

söyledi.
Mevcut takımın 
büyük.ölçüde 
korunduğunu 
ancak yeni sezonda 
hedeflerinin 
şampiyonluk olması 
için maddi desteğe 
ihtiyaçları bulun
duğunu söyleyen 
Bilal Beyhan,

Gemlikspor’u bu 
yıl arzulanan 
yere getirmek için 
çalışacaklarını 
vaadinde bulundu. 
Geçtiğimiz yıl 
Gemlik'te oynanan 
gurup şampiyonluğu 
maçında çıkan 
olaylar nedeniyle 
Süper Lige çıkmayı

başaramayan 
Gemlikspor’un 
göreve gelen 
yeni yönetimiyle 
bu hedefini 
yakalaması 
için Gemlik 
halkının destek 
vermesinin 
gerektiği bir kez 
daha ortaya çıktı.

ELEMANARANIYOR ELEMAN ARANIYOR SATILIK
EMPET METALURJIde 

çalışmak üzere 
Askerliğini yapmış 

Vasıfsız BAY Elemanlar, 
Bakım ve onarım 

islerinde çalışmak üzere 
tercihen EML Mezunu 

PAY ELEMAN 
ARANIYOR

Eski Orhangazi Cad. 
Mezbaha Karşısı 
No : 42 GEMLİK 

Tel : O 535 847 85 78

Otomotiv Yan Sanayiinde faaliyet 
gösteren ISO TS 16949 Kalite Belgeli 

firmamızın metal departmanında 
görevlendirilmek üzere;

KAYNAKÇILAR aranmaktadır. 
Adayların Organiza Sanayi Bölgesi, 
Kahverengi Cad.No:9 adresindeki 

fabrikamıza bir fotoğrafla şahsen 
müracaatları veya www.kariyer.net web 
sayfasından CV göndermeleri rica olunur 

Bilgi için telefon : M A R T U R 
294 90 17-18 1 11 T "

KAYIP Dumlupınar Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu 
200546131019 nolu öğrenci kimlik kartım kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür- Selda ACAR

KAYIP Uludağ Vergi Dairesi’ne kayıtlı fatura koçanlarım ve 
vergi levham muhasebecim bulunmadığından kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. Bayram MERİÇ

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü 

Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden 

satılıktır

Tel: 513 96 83

Gemlik KBrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

KfiŞ€D€ B€Kl€M€K 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 D

http://www.kariyer.net
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kadir Başoğlan adam gibi 
adam olanlardandı.

İri yarı cüssesiyle Adalet 
Partililerin asıp kestiği yıllarda 
Belediye de görev yaptı.

Dr. Aziz Ataoğuz’un ekibinde 
çatıştı.

Belediye Başkanı ise İbrahim 
Akıt’tı.

Gemlik’te sağlık çalışanlarını 
örgütledi.

Belediye işçileriyle iyi diya 
loğlar içindeydi.

O’nun çalıştığı yıllarda Gemlik 
Belediyesi’nde ilk kez grev 
yâşandı.

Rahmetli Belediye Başkanı 
İbrahim Akıt’a grev gömleği giy
dirdiler.

Grev kısa sürdü, anlaşma 
sonucu grev kalktı.

Büyük Kumla da Çamlık diye 
bilinen yerde, birkaç yıl Sağlık İş 
Sendikası üyelerine Dinlenme 
Kampı kurdurdu, yönetti.

Adelet Partililer Kadir Baş 
oğlan’ı hiç sevmediler.

Sürdürmek için çok uğraştılar 
ama başaramadılar.

Kadir’in eşi Fatma ise Gemlik 
Merkez Sağlık Ocağı’nda hemşi 
re idi.

Hanım hanımcık bir bacıydı.
Kadir, 12 Eylül öncesi, Gem 

lik’ten kendi istediğiyle mem

Umut Thermal Resort ve Kadir Başoğlan

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmall.com

leketi Muğla’ya gitti.
Orada da sosyal faaliyetler

den geri kalmadı.
Memurluk’tan ayrıldı. Köy 

Koop. yöneticiliği yaptı.
Bal üretime başladı, binlerce 

kovanı vardı. Muğla yöresinde 
Köylünün Kalkınması için koo 
peratifçiliği teşvik etti.

CHP’den İl Genel meclis 
üyeliği yaptı.

12 Eylül gelince Kadir Baş 
oğlan da tutuklananlar arasın
daydı.

Bir süre tutuklu kaldı.
199O’lı yıllarda kayın

validesinin Marmaris Sedir 
Adası yolunda bulunan evini 
özgün bir köy Restaurantına 
çevirdi.

Diş Hekimi Doğan Alkaya’nın 
eşi Emine, o köy evlerinin 
restorasyonu için aylarca Mar 
maris’te kaldı.

Bugün yolu Marmaris’e 

düşenler, kente 12 kilometre 
kala, Kleopatra’nın ünlü Sedir 
Adası’na giden yolda bulunan 
Çınar Hotel ve Restaurant’ına 
uğrarlarsa, unutulmaz bir man
zara ile karşılaşırlar.

Ben ve eşim 10 yıl önce bura 
ya gittiğimizde şaşırıp kalmıştık.

Gidenler, doğal ürünlerin 
satıldığı bir köy restaurantıyla 
karşılaşacaktır.

Köy ekmeği-orada pişiriliyor- 
köy yumurtası, köy tavuğu, köy 
tereyağı, köyden süt, Başoğlan 
balları, köy kekliği, canlı ala
balık, tavuklar, ördekler, kur
bağalar müthiş bir çevre...

Çınar’ı cennete çeviren Kadir, 
Fatma çifti ve Ortadoğu mezunu 
oğlu ile kızı, bölgenin en tanın
mış mekanını yarattılar.
İş bununla kalmadı.

Kadir turizmcilikte büyüme 
nin yolunun 12 ay hizmet içeren 
Termal turizmine yöneldi.

Denizli’nin Sarayköy İlçesi, 
Tekke Köy yolu 9. kilometre 
üzerindeki Kokar Hamam 
mevkiinde bin yataklı modern bir 
Termal Hotel yaptırdı.

İşte, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve eşi Emine Hamm’ın 
tedavi gördükleri tesis bu.

Kadir ile son görüştüğümde 
yeni bir Termal Hotel yapacağını 
bildirmişti.

Yazın deniz turizmin artık 
yeterli olmadığını, yabancıların 
12 ay boyunca hizmet veren 
Termal turizmini tercih etmeye 
başladığını söylemişti.

Bir bakış açısı ve hedef belir
lemedeki netlik.

Gemlik Belediyesi’nin eski 
sağlık memuru, bugün Türk tu 
rizmine hizmet ediyor.

Hem de tüm aile bireyleriyle, 
Orta Doğu Endüstri Mühendisi 
oğlu Ahmet, Mimar kızı Öncü ve 
tabii Fatma bacı ile.

Evet, sağcı Başbakan Erdo 
ğan, eski devrimci yeni turizmci 
Kadir Başoğlan’ın tesislerinde 
sağlık buluyor.

1970’den bugüne nelerin de 
ğiştiğinin bir resmidir bu.

Sevgili Kadir, yolun açık 
olsun.

Başarılarınla gurur duyu
yoruz.

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Efekan, ameliyat olabilmeliydi...
Gariban insanlar... 

Yine de doktorun özel 
muayenehanesine 
gidecekmiş baba! 
Doktorun iyi niyetli 
hemşiresi Ayça Cam 
baz, hallerini bildiğin
den 'hallederim' 
diyor...

Muayene 150 YTL ve 
şipşak ameliyat günü 
veriliyor (muş)!!!

Ameliyat bittiğinde 
'dikişleri almak' için 
de para ödendiğini 
fısıldıyorlar...

Bu işler böyle... Ve 
şükür diyeceksin şü 
kür, devletime mil
letime...

özel hastanede 
ameliyat olsam mil
yarlar konuşur, avun
tusunda olacaksın her 
daim...

Efekan bekliyor 
■ Başarılı bir operas 
yon sonucu bir gün
lük kaldığım hastane
den ayrıldığım da 
Efekan hala açtı. Ve 
ameliyat edilmeyi bek
liyordu... Üç gündür 
aç olarak ameliyata 
girmeyi bekleyen 
çocuk...

'özel' ilginin kırmızı 
noktası dışında kalan 

bir çocuk her an 
ameliyat olacak diye 
bekliyordu.

0 kara gözlü 
çocuğun yaşadığı 
sıkıntı, psikolojisini 
düşünün... Saçlarına 
yapışan kanlar... 
Kirlenmiş... Yaralı 
elleriyle kaşımaya çalı 
şıyor, canı yanıyor... 
Babası koşturuyor... 
Efekan ameliyatı bek
liyor.

BEKLE EFEKAN 
BEKLE ÇOCUĞUM

Ve dün hastanenin 
genel cerrahi bölü 
münü arıyorum, bir 
kişi 'Efekan'ın ameli 
yat olup çıktığını 
söylüyor. Ne yazık ki, 
inanamıyorum. Bu kez 
Dr. Alper beyin hemşi 
resi ile konuşuyorum.

Hemşire Ayça Cam 
baz, ilgili... 'Efekan'a 
izin verildi' demez mi?

İşte şok anım. Safra 
kesem galiba alın
madı. Sancı tuttu... 
Doktorum beni kan 
dırdı mı!... Nasıl isyan 
etmem. 0 insanlar 
onca gün o hastanede 
niye bekletildi, o ço 
cuk niye her an 
ameliyata alınacak 

diye ızdırap çekti... 
Hani hasta hakları? 
Elime sıkıştırılan 

hasta hakları ve şika 
yetlerinizi bildirin kağı 
dı paramparça olu 
yor!..

İnşaattan söz edi 
yor Cambaz, doktorun 
boş ameliyat anı olma 
dığından, sezaryenli 
doğumların önceliğin
den... Yani doğacak 
bebeler...

Yaşayanlar çeke
cek... Kızıyorum dok
tor Alper'e... Hem de 
çok...

Bir çocuk 3 gün 
bekledi. Sonra haydi 
evine mi dendi???

Garibanlık bu işte 
dostlar...

Düş kırıklığı yaşı 
yorum. Hastanede gör 
düğüm tüm o makyaj 
akıveriyor Efekan'ın 
kara gözleri gözümün 
önüne geldiğinde.

Efekan için hasta 
neyi aramaya devam 
edeceğim.

Doktorum Osman 
Işler'e de soracağım; 
"Benim sıkıntını nere
den kaynaklanıyor ? 
Safralar çıkıyor her 
aldığım nefeste" diye.

Başbakan Erdoğan, 
Denizli’de Kadir 

Başoğlan’ın kaplıca 
tesislerinde sağlık arıyor

1975-1980 yılları arasında Gemlik Belediyesi’nde Sağlık memuru 
olarak görev yapan Kadir Başoğlan ve çocukları tarafından 

Denizli’nin Buhara ilçesi yakınlarında açılan
Umut Thermal Resort & SPA şifa dağıtıyor. Başbakan Erdoğan 

ve eşi için otel 17 Eylül 2007 tarihine kadar kapatıldı
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan * 
ve eşi Emine Erdo 
ğan, AKP Denizli İlçe 
Başkam’mn davetlisi 
olarak gittiği 
Umut Thermal Resort 
& SPA ‘da dinleniyor. 
Gemlik Belediye 
si’nde 1970 li yıllarda 
sağlık memuru olarak 
görev yapan Kadir 
Başoğlan ve çocukları 
tarafından yaptırılan 
termal otelin ünlü 
çamur banyolarına 
giden Başbakan 
Erdoğan’ın burada 
şikayetçi olduğu bel 
ağrılarından tedavi 
gördüğü de öğrenildi. 
Başbakan Erdoğan’ın 
otele gelmesiyle 
17 Eylül 2007 tarihine 
kadar türrt rezer 
vasyonların iptal 
edildiği öğrenildi. 
Başbakan Erdoğan

dün Cuma namazı kıl
mak için ilçe merke 
zine gitti. Başbakan, 
burada vatandaşların 
yoğun ilgisi ile 
karşılaştı. Öğle 
namazını Ağaoğlu 
Camiinde kılan 
Erdoğan, Sarayköy 
Kayma kaniliğini 
ziyaret etti. 
Basın mensupları ile 
karşılaşan Başbakan 
Erdoğan, "Ramazan 
ayının ülkemiz, 

milletimiz ve İslam 
dünyası için hayır 
ve hareket getirmesini 
temenni ediyorum" 
dedi.
Endonezya’da 
yaşanan deprem 
felaketi ile de Endo 
nezya'ya yardım gön
derdiğini söyleyen 
Erdoğan, Ankara’da 
bomba yüklü minibü 
sün bulunması ile ilgili 
olarak yapılan eleştiri
leri cevapladı.

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Okula başlayan 
çocuğunuzu 
Casper ile 
hareketlendirin!

CASPER Mikrofonlu kulakık

İSTEYENE 
AYRICA

CASPER 5.2 MP 
Webcam

mim ıiıııi w
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURStf

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

LOGITECH S- 220
2 . 1 Ses Sistemi

HP Renkli 
Yazıcı

Ayrıca 
UYGUN FİYATLARLA 

D-SMART ABONELİĞİ

http://www.gemliknowox.com
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qSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer, 
hükümetin sendikal 
örgütlenmenin 
önüne engeller 
koyduğunu ifade 
ederek, "Toplu 
sözleşme ve grevli 
sendikal düzenleme 
nin mutlaka 
yapılması 
gerekiyor" dedi. 
Sezer, parti genel 
merkezinde Bağım 
sız Kamu Görevlileri 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(BASK) Genel 
Başkanı Resul Akay 
ve beraberindeki 
heyeti kabul etti. 
Memurların çalışma 
hayatı ile ilgili sıkın
tılı bir süreçten 
geçildiğini kaydeden 
Zeki Sezer, 
hükümetin her 
platformda AB 
standartlarından 
bahsettiğini ancak 
Uluslararası Çalışma 
Örgütünün (ILO) 
ortaya koyduğu 
çalışma koşullarını 
Türkiye'de 
sağlamayı düşün
mediğini söyledi. 
Hükümetin tam 
tersine, çaiışma

hayatı ile ilgili var 
olan hakları alma 
girişiminde bulun
duğunu savunan 
Sezer, kamu 
görevlilerinin 
ellerinde bulunan 
hakları almanın 
büyük bir 
haksızlık 
olduğunu ifade etti. 
Enflasyonun seçim
lerden sonra yüzde 
yüz artış gösterdiği
ni öne süren Sezer, 
memurlara hükümet 
tarafından verilen 
zammın kabul 
edilebilir olmadığını 
söyledi.
Memurların örgütlen
me konusunda 
büyük sorunlar 
yaşadığını, 

hükümetin sendikal 
örgütlenmenin 
önüne önemli 
engeller koyduğunu 
savunan Sezer, 
"Toplu sözleşme ve 
grevli sendikal 
düzenlemenin mutla
ka yapılması 
gerekiyor" dedi. 
BASK Genel Başkanı 
Resul Akay ise 15 
Ağustosta başlayan 
toplu görüşmelerde 
beklentilerini 
karşılayan bir 
sonucun ortaya 
çıkmadığını ifade 
ederek, masada 
oturan yetkili 
sendikaların "tes
limiyetçi" bir 
tutum sergilediğini 
söyledi'

AKP Grup Başkan 
vekili Sadullah Ergin, 
21 Ekim'de referan
duma sunulacak 
Anayasa deği şikliği 
paketinde yer alan, 
"11. cumhurbaşka 
nının seçiminin nasıl 
ve ne zaman yapıla
cağını düzenleyen" 
geçici madde 19'un 
uygulanamayacağını 
söyledi.
"Konuyla ilgili tartış
maların yeniden 
başladığının" hatır
latılması üzerine 
AKP'li Ergin, "Geçici 
madde 19, 11. cum 
hurbaşkanı seçimini 
düzenleyen bir mad 
de. Sayın Abdullah 
Gül'den sonra seçile
cek Cumhur başkanı, 
hiçbir zaman 11. 
cumhurbaşkanı 
olmayacak. Sayın 
Gül'den sonra 12.
Cumhurbaşkanı 
seçileceği için geçici 
madde 19 uygulana- 
maz"dedi.
KOMİSYON 
SAPANCA’DA 
TBMM Anayasa 
Komisyonu Başkanı 
Burhan Kuzu da aynı 
konuya ilişkin soru
ları yanıtlarken, refe 
randum paketinde 
yer alan geçici mad 
de 19'un bir çözüm 

hükmü olduğunu 
söyledi. Kuzu, geçici 
maddelerin, prensip 
olarak, bir kez uygu
lanacağını ve işlevini 
tamamlamış ola
cağını ifade edefek, 
"Geçici madde 19, 
11. cumhurbaşkanı 
nın halkın seçmesini 
düzenliyordu. 11. 
cumhurbaşkanı seçil 
diğine göre, o mad
denin hedeflediği 
konu kalmamıştır. İçi 
boş bir hükümdür. İki 
tane 11. cumhur
başkanı ölamayaca 
ğına göre, bu iş bit
miştir. Aynı şekilde, 
yeni anayasaya geçi
ci bir madde eklen
medikçe genel seçim 
ler de 5 yıl sonra 
yapılabilir. Yeni 
hazırlanacak 
anayasada, Cumhur 
başkanının görev 
süresinin 5 yıl 
olduğunu belirten ve 
bu maddenin de 
mevcut cumhur
başkanını kapsaya
cağı hükmünü içeren 
geçici bir madde 
konulmadığı sürece, 
Sayın
Cumhurbaşkanımızın 
görev süresi 7 
yıldır"diye konuştu. 
“'ISRAR ETMEMEK 
GEREKİRDİ"

CHP'nin hukukçu 
milletvekillerinden 
Konya Milletvekili 
Atilla Kart ise parti 
olarak, bu kohunun 
getireceği sorunları 
dile getirdiklerini 
hatırlattı. Abdullah 
Gül'ün, cumhur
başkanı seçilmesi 
halinde Anayasal 
anlarhda yaratacağı 
kaos ortamını 3-4 
aydır anlatıklarınl 
belirten Kart, 
Türkiye'nin, bugün 
bunu tartıştığını kay
detti. Böyle bir 
ortamda, bu şekilde 
cumhurbaşkanı seç- 
menih yaratacağı 
sıkıntıları, sürekli 
gündeme getirdikleri
ni ifade eden CHP'li 
Kart, "Buyurun o 
sıkıntılar, o kaotik 
ortam doğmuş 
durumda. Gözü kara 
şekilde, günü kurtar
ma uğruna bu kaotik 
ortama yol açanlar, 
bunun anayasal 
çözümünü de bulmak 
zorundadır. 22. 
yasama döneminde, 
maddi anlamda 
yasalaşması 
mümkün olmayan bir 
anayasa değişikliği 
teklifinde ısrar 
etmetnek gerekirdi.” 
dedi.
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Bursa’dan
hayvan çaldılar, 
Çanakkale’de 
yakalandılar

Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinden hayvan 
çalan zanlılar 
Biga'da yakalandı. 
Önceki gün 
MUstfakemalpaşa'nın 
Güllüce köyünde 
mdydana gelen 
hayvan hırsızlığında 
Mustafa Ü. ve 
Ayhan Ü. isimli 
şahıslar, aynı 
köyden Muhsin 
Görey'in ağılına 
girerek 12 baş 
koyunu çaldıktan 
sohra ortadan 
kayboldu.
Jahdarma birimleri 
bölgeyi kontrol 
altına alarak çok 
yönlü araştırma

başlattı. Kısa bir 
süre sonra Biga 
jandarmasından 
gelen haber 
doğrultusunda 
Çanakkale'ye 
giden 
Mustafakemalpaşa 
jandarması, 
hırsızlık olayına 
adı karışanları 
kıskıvrak ele geçirdi. 
Biga'da bulunan 
çalıntı koyunlar, 
sahibi
Muhsin Görey'e 
teslim edilirken, 
Mustafa Ü. ve 
Ayhan Ü. çıkarıldık
ları mahkeme 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

Gemlik KHrfez Sayfa 8

6 çocuğunu pencereden fırlattı
Çin'de cinnet geçiren 
bir baba, 6 çocuğunu 
bir okulun üçüncü 
katından dışarı 
fırlattı. Polis, bir kız 
çocuğunun hayatını 
kaybettiğini, 
diğer çocukların 
iseyaralı olarak 
hastaneye kaldırıldık
larını bildirdi.
Beijing News 
gazetesinin haberine 
göre, olay Hunan 
eyaletinin Hongqiao 
kasabasında 
meydana geldi. 
Cinnet geçiren 
baba önce 8 ve 
9 yaşlarındaki 2 
erkek çocuğunu 
ardından kızlarını 
pencereden fırlattı.

landığı kaydedildi.
Gazete, 28 yaşındaki 
baba Kuang Xi'nin 
geçmişte zihinsel

sorunlar yaşadığını 
bildirdi ancak olayla 
ilgili olarak başka 
ayrıntıya, yer vermedi.

Polis, kız çocukların
dan birinin öldüğünü 
belirtirken, diğer 
çocukların yara-

Gürültü tartışması kanlı bitti
Bursa'da, gürültü 
nedeniyle çıkan 
tartışmada bir kişi 
bıçakla yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Üçevler

Mahallesi Denizciler 
Caddesi üzerindeki 
bir evde sıhhi 
tesisat işleri yapan 
Aziz T. (22), gürültü 
yapıyorsun diyen

Ahmet B.(63) ile 
tartışmaya başladı. 
Ahmet B.'nin oğlu 
Bülent B.'nin (38) de 
olay yerine gelmesi 
ile büyüyen tartışma

neticesinde sustalı 
bıçağını çıkartan 
Aziz T., Ahmet B.'yi 
sol elinden ve 
sağ dizinden 
yaraladı.

- \\

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 m; 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

& 
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s ■E 
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i
K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire i»

Trabzon’da Ro-Ro Gemisi battı
Trabzon'un 30 mil 
açığında dün öğle 
saatlerinde fırtına 
nedeniyle yan yatan 
Ro-Ro Gemisi'nin 
battığı öğrenildi. 
Panama bandıralı 
'Sunny Day' isimli 
4970 grostonluk 
Ro-Ro Gemisi 
dün sabah 
saat 06:30 
sıralarında 
Trabzon'dan Soçi 
Limam'na 
hareket etti.ö 
Gemi saat 12:30 
sıralarında 
Trabzon'un 30 mil 
açığında fırtına ve 
denizdeki kötü hava 
şartları nedeniyle 
yan yattı.
Geminin bir 
süre sonra battığı 
öğrenilirken,

S..-

gemide bulunan 
19 personel ile 
12 Türk TIR 
şoförünün 
gemiyi batmadan 
terkettikleri öğrenildi. 
Gemiyi terkeden 

personelden 
15'inin gemiye

yakın bir bölgede 
yabancı bandıralı 
bir tanker 
tarafından kur
tarılarak tankere 
alındığı bildirildi. 
Kalan 16 kişinin 
bulunduğu flikaya 
ulaşılamıyor.

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

SEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

Eşini dövene Avrupayi ceza
Manisa'nın Akhisar 
ilçesinde, eşlerine 
karşı şiddet kullan 
diktan gerekçesiyle 
mahkemeye çıkarılan 
3 kişiye çevre ve bah 
çe düzenlemesi, inşa 
at ve temizlik işlerin 
de çalışma cezası 
verildi.

Türk Ceza Kanunu' 
nun 50. maddesi ile 
birlikte "Kısa süreli 
hapis cezasına seçe 
nek yaptırımlar" adı 
altında yaşantımıza 
giren kısa süreli 
hapis cezasını gerek
tiren suçlarda suçlu
ların belli yüküm-

lülüklere ve 
denetime tabi tutu
larak ceza larım 
toplum içinde 
çekmesini ve rehber
lik yardımı almasını i 
esas a|an kamu ceza
sı infazlarına Akhisar 
ilçesinde devam 
ediliyor________ . J
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ELEMAN ARANIYOR
■I Mermer Fabrikamızda
। çalışacak
I BAY ve BAYAN
! vasıfsız ELEMANLAR
j Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç 
bayan eleman aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

VERONA MERMER 
Tel : 513 47 39 

Gemlik yolu Mevkii 
I Yalova Yolu 2. Km.

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
ı Büromuzda çalışacak 

Lise Mezunu 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
S.S. ERCAN KONUT YAPI 

KOOPERATİFİ
Gürle İş Merkezi Kat: 3 

, I No: 128 Tel: 513 66 56
I GEMLİK__________

ELEMAN RRRNIYOR
Orhangazi Döhtaş Fabrikasında 
İç Taşeron (Müteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır. 
NET $00.00 YIL Maaş + 
SSK + Servis + Yemeh
GSM: 6.533 768 66 45

TEL 0.224 573 42 63 Dahili: (135)

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

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 RRRNIVOR
Umurbey Düğün Salonları’nda 

çalışmak üzere 
Şef Garson, Garson, 

Komi, Temizlik Elamanı alınacaktır. 
Süren Zeytincilik 

satış mağazasında çalışmak üzere 
bayan satış görevlisi aranıyor.

Mracat Tel: 525 0017 ZevMik Son, ,1k İtd Şö. J ;

SATILIKVİLLA
Cumhuriyet Mahailesi’nde 

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

■IIMıılMM
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

1MZDEÛM
İsteyen müşterilerimizin 

Karbaplan azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131Î48 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Oruç nedir? Kimlerin oruç tutması gerekir?
ORUÇ NEDİR?
Oruç imsak vaktin
den iftar vaktine 
kadar, ibadet 
niyetiyle, yememek, 
içmemek ve 
cinsel ilişkide.bulun
mamaktır.
NİYET NE 
DEMEKTİR?
Niyet, içten bir şeye 
karar vermek, bir işi 
ne için yaptığını 
kesinlikle bilmektir. 
Dînî bakımdan niyet, 
"Bir görevi, Allah 
Tealâ'nın emrine 
uymak ve ona yakın
lık kazanmak için 
yerine getirme 
kararından" ibarettir. 
İbadetlerde niyet 
şarttır.
ORUCA NE ZAMAN 
NASIL NİYET 
EDİLİR?
Ramazan orucuna 
iftar vaktinden ertesi 
gün kaba kuşluk 
vaktine kadar yani 
öğle namazına yak
laşık 5-10 dakika 
kalıncaya kadar 
niyet edilebilir.
Bu müddet içerisinde 
içten Allah rızası 
için oruç tutmaya 
karar verilince niyet 
edilmiş olur. Sahura 
kalkmak da niyet 
sayılır.
RAMAZANDA 
KİMLERİN ORUÇ 
TUTMASI GEREKİR? 
Akıllı ve erginlik 
çağına girmiş her 
müslümanın ramazan 
ayını oruçlu geçirme
si farzdır. Yani yerine 
getirmeleri zorunlu 
olan bir ibadettir.

Ramazanda hafif spor yapın
Fizik tedavi ve reha
bilitasyon uzmanı 
Prof. Dr. Semih Akı, 
oruçluyken spor 
yapılabileceğini, 
ancak ağır sporlara 
ara vermekte fayda 
olduğunu bildirdi. 
Prof. Dr. Akı, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
amatör sporcular için 
oruç tutmanın hiçbir 
sakıncası bulun
madığını belirterek, 
"Hem oruç tutulup 
hem spor yapılabilir. 
Ancak beslenmenin 
üzerinden 
2-3 saat geçtikten 
sonra yapılması en 
ideali" dedi.
Oruç tutarken 
yapılacak sporun 
süresinin de önemli 
olduğunu beliçten 
Prof. Dr. Akı, uzun 
süredir aynı sporla 
uğraşan kişinin

Diyabet hastalarının 
Ramazan ayında oruç 
tutmaları gerekir mi? 
Allah Teala hastalara 
oruç tutmama ruhsatı 
vermiştir. Bakara 
suresinin ilgili ayet
leri şöyledir 
184. "Orucu sayılı 
günlerde tutun. 
İçinizden hasta olan 
veya yolculukta bulu
nan tutamadığı gün
ler sayısınca başka 
günlerde oruç tutsun. 
185. Ramazan öyle 
bir ayıdır ki Kuran o 
zaman indirilmiştir. O 
insanlara yol gös
terir. Onda doğru 
yolun açık belgeleri 
vardır, iyiyi kötüden 
ayırır. Sizden kim bu 
aya erişirse onu 
oruçlu geçirsin. Kim 
de hasta olur veya 
yolculukta bulunursa 
tutamadığı günler 
sayısınca başka gün
lerde oruç tutsun. 
Allah size kolaylık 
ister, zorluk istemez. 
Bu kolaylıkları, sayıyı 
tamamlamanız ve 
size yol gösterdiğine 
karşılık onu ulula
manız için meşru 
kılmıştır; ola ki 
şükredersiniz." 
Niyet ederek oruca 
başladıktan sonra 
hastalanan 
kişiler de oruçlarını 
bozabilirler.
Hastalar İyileşirlerse 
oruçlarını kaza 
ederler, iyileşme
zlerse yapacakları 
bir şey yoktur. 
Bir müslüman 
Ramazan günü

bunu oruçluyken de 
sürdürmesinde bir 
sakınca bulun
madığını, ancak 
Ramazan boyunca 
süresini düşürmesi 
gerektiğini söyledi. 
Kişinin Ramazan ayı 

oruca niyet etmemiş 
olsa, aksama kadar 
bir şeyler yiyip içe
bilir mi?
Hasta yolcu ve ileri 
yaşlılık durumunda 
olduğu için oruç 
tutamayacak durum
da olanlar oruç 
tutamıyorlarsa oruca 
niyet etmezler. 
O gün onlar için 
oruçlulara yasak olan 
şeyler yasak değildir. 
Ama böyle bir özrü 
olmadığı halde oruca 
niyet etmemiş olanlar 
niyet vaktini geçir
mişlerse artık o gün 
akşama kadar bir şey 
yiyip içemezler. Diğer 
oruçlular gibi bir şey 
yemeden beklemeleri 
uygun olur.
Bazılarının oruç tut
mamak için akşam
dan niyet etmedikleri 
görülmektedir. Bu 
davranış haramdır. 
Allah'a karşı isyan 
sayılır.
Diş yıkamak orucu 
bozar mı bozmaz mı? 
Dişleri yıkamak 
orucu bozmaz, 
a) Diş macıinu ile 
dişler yıkanır, su 
veya diş macunu 
boğaza kaçarsa oruç 
bozulur.
b) Dişler kanar ve 
tükürüğün rengini 
kırmızıya çevirecek 
miktarda kan boğaz
dan içeriye giderse 
oruç gene bozulur. 
Diş fırçalamak ve 
misvak kullanmak 
orucu bozmaz dedi
niz. Misvak; tadı 
olmayan, ağızda 

süresince daha önce 
hiç yapmamış olduğu 
bir spora 
yönelmesinin 
çok doğrı^ bir 
davranış olmadığını 
da ifade eden
Prof. Dr. Semih 

lezzet bırakmayan bir 
ağaç parçasıdır. Diş 
macunu ise hane 
esansı ve şeker ihti
va eder. Acaba 
onların ağızda 
bırakacağı tad 
orucu bozmaz mı ? 
Gerek misvakla ve 
gerekse diş fırçasıyla 
dişler fırçalanabilir. 
Ağzı yıkama eli yıka
ma gibidir. Çünkü 
oruç konusunda ağız, 
vücudun dış organ
larından sayılmıştır. 
Ancak boğaza çok 
yakın olduğu için 
dikkatli olmak 
gerekir. Macunun 
tadının boğazına 
gitmesi bir kokunun 
burna gitmesi 
gibidir. Ancak 
macunun bir 
parçası boğaza 
giderse o zaman 
oruç bozulur.
Ağza alınan 
macunu tamamen 
temizlemek zor 
olduğu ve tükürükle 
birlikte boğaza gitme 
ihtimali yüksek 
olduğu için dişler 
fırçalanırken maçım 
kullanmamak daha 
iyi olur. Bu yüzden 
dişleri temizle 
mek için misvak 
kullanılması daha 
uygun olur.
Diş çektirmek için 
anestezi gereklidir. 
Bu da, diş etlerine 
enjekte edilen 
anestetik madde ile 
yapılır. Enjeksiyon ile 
vücuda herhangi bir 
şey ithali ise orucu 
bozar.

Akı, ancak yürüyüş 
tarzı bir spor yap
makta hiçbir 
sakınca bulun
madığını bildirdi. 
Oruç süresince ara 
verilmesi gereken 
spor çeşitleri 
bulunduğunu 
belirten Prof. Dr. 
Akı, "Oruç süresince 
hafif sporları 
sürdürebilirsiniz 
ama ağır sporlara 
ara vermekte fayda 
var. Özellikle de 
kardiyovasküler 
sisteme dayalı 
sporlara, örneğin 
atletizm, yüzme, 
basketbol, voleybol 
ya da tenis gibi 
sporlara ara vermek 
lazım. Ama yelken ya 
da yürğyüş gibi 
sporlara devam 
edilebilir" diye 
konuştu.

Sahuru
geciktirmekte^

yarar var
Sahur, Râmazan 
gecesinde oruç tut
mak niyetiyle kalkıp 
yenilen ve içilen 
şeylerdir; bu maksat
la kalkmaya, yiyip 
içmeye de sahur 
denilmektedir, i 
Hadiste "Sahura 
kalkın, çünkü onda 
bereket vardır" 
buyurulmUştur. 
İmsak ise yiyip 
içmeye son 
vermek, druca fiilen 
başlamaktır.
Sahurun başlangıcı, 
iftar yemeğinden 
sonra kişinin 
yeniden yiyip İçecek 
hale gelmesi ile 
gerçekleşir, buriun 
için belli bir saât 
yoktur; ahcak tutula
cak oruca medâr 
olsun, orüçlundn 
açlık ve süsuzlük 
çekeceği zamaıj 
asgariye insin diye 
sahurun mümkün 
olduğu kadar gecik
tirilmesi, iftarın ise 
vakit girei" girmez 
açılması tavsiye 
edilmiştin Sahurun 
son vakti tan yerinin 
ağarmaya başla
masıdır ki buna eski 
dilimizde "fecr-İ 
sâdık" dehilmektedir. 
Sahur bitince başla 
yan zamah imsaktir, 
şu halde sahurun 
bittiği zaman aynı 
zamanda imsakin 
gerçekleştiği, dev 
reye girdiği zaman 
olmaktadır.
Allah Teâİâ kitabın
da, "Tan yeri apar
ması sebebiyle 
tarafınızdan siyah 
ip beyaz ipten iyice 

Hızlı yemek yemeyin
Beynin doyma emrini ybmekten 15-20 dakika 
sonra verdiği hatırlatılarak, Şok hızlı ybmek j 
yendiğinde bu süre zarfında enerjisi yüksek 
besinler yenmesi durumunda, bunun İlerle 
yen günlerde kilo alımına zdmin hazırlaya
cağı kaydedildi.
Oruç tutmanın sağlıklı insarilârın metabolik 
dengesinde çok önemli değişiklikler yapma 
dığı belirtilen açıklamada, ahcak bazı 
hastalıklarda (şeker hastalıpı, karaciğfer yet*] 
mezliği vb.) veya özel durumlardâ (hamilelik 
ve emziklik) olumsuz sonuçlar doğurâbile- j 
ceğinin ğöz ardı edilmemesi gerektiği ifade i 
edildi.
Açıklamada, "Kronik hastalığı olan kişilerini 
ilgili uzman hekime danışmâdân orüç tutma| 
maları önemlidir" denildi..

‘GemlikKörfez’ internetle www.gemlikkorfezgazelesi.coii 1

ayırt edilinceye 
kadar yiyih vb İçin...'1 
(Bakara: 2/187) 
buyürmaktadır.
Şurada geçeh siyah 
Ipteri gecenin karan- Yı 
lığı, beyaz ipten de, I 
doğü ufku boyünca . 9l 
önce beyaz bir ip gi I ol 
bi bâşlayah, sonra | s£ 
kalınlaşarak yâyılan is' 
tan ışığı kâstb- ] Tı 
dilmiştir. Günü 1 ûı 
rnüzde tan olayının | gi 
başlaması; yani | B 
sahurun sonâ erme 1 T 
Ve imsakin başlama D 
Vakti hesapla daha (I 
önceden beliHen- 1 h 
mekte, takvimlere 
yazılhrıaktâdıf. ■ E 
Eskiden isfe bu da 
gözlenerek, doğu 
üfkuhâ bakılarak 
tesbit edilitdi. İlgili i I 
âyet "iyice ayırt edi | fi 
Iinceye kadar" diyor; I 
bu da ya şüphesiz 
olarak tan olayının ' ; 
başlâmasıhı veya 
biyahın beyazdan 
Şüphesiz olarak ayırt 
edilmesini ifâde 
eder. Hesaplamada , 
İmsaki dakika dakika 4* 
olarâk ifade etmek f 
mümkündür, fakat 
asırlârca süren gözle 
tesbltte belli bir daki
ka değil, doğu ufkun
da ağârmâmh açıkça 
görülmesi esas alın
mıştır. Buradah 
hareketle Şunu 
söylemek mümkün 
dür: Normâl hâllerde 
takvimde yazılı saat 
ve dâkikaya uyul
malıdır. Geç üyanma 
gibi hâllerde ise 
dahâ beş on dakika 
yemek ve Içrhek 
mümkündür.

http://www.gemlikkorfezgazelesi.coii1
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Batı TrakyalI 
Türkler Yunanistan
seçimlerine gitti

Yunanistan'da 
16 Eylül pazar 
günü yapılacak 
olan erken 
seçimlere katılmak 
isteyen Batı 
Trakyah Türkler, 
ücretsiz olarak 
götürülüyor.
Batı Trakya 
Türkleri Dayanışma 
Derneği'nin 
(BTTDD) tarafından 
hazırlanan 
otobüslere binen 
Bursa'daki 
Batı TrakyalI 
Türkler, Ahmet 
Taner Kışlalı 
Meydam'ndan 
Yunanistan'a 
hareket etti.

BTTDD Bursa
Şube Başkanı Hakan 
Çavuşoğlu, Ankara, 
İstanbul, Kocaeli ve 
Manisa illerinde de 
ücretsiz seferler 
yapıldığını belirterek,

Türkiye'de 
yaşayan 8 bin 
Batı TrakyalI

Türkün oy 
kullanmasını 
amaçladıklarını 
söyledi.

Hızlı tren saatte 
303 kilometre hıza ulaştı

dakita 
jmek 
jksek 
lerle | 
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Br yet- 
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TCDD tarafından 
yürütülen ve 2007 yılı 
sonunda sefere 
başlaması planlanan 
Ankara-Eskişehir 
hattı Hızlı Tren den
eme sürüşlerinde 
saatte 303 kilometre 
hıza ulaşıldı. 
TCDD'nin Ispanyol 
CAF firmasına sipar
iş verdiği 10 hızlı 
trenin ilki, ekim ayı 
sonunda Türkiye'ye 
gelecek.
Ankara-Eskişehir 
hızlı tren hattında, 23 
Nisan 2007'de 
başlayan test sürüş
lerinde Cumhuriyet 
tarihinin rekorunu 
kırdı. İtalya'dan 
kiralanan 3 vagon ve 
2 makine ile gerçek
leştirilen test sürüş
leri 303 kilometreye 
kadar ulaştı. Test 
sürüşleri bundan 
sonra TCDD'nin 
Ispanyol CAF firması 
na sipariş verdiği 
hızlı tren setleri ile 
gerçekleşecek. TCDD 
tarafından siparişi

verilen 10 hızlı trenin 
ilki, Ispanya'dan 
ekim ayı sonunda 
Türkiye'ye gelecek. 
Hızlı tren projesinin 
tamamlanmasıyla, 
karayolu, demiryolu 
ve havayolu trafiği 
açısından en yoğun 
yolcu ve yük akışı 
olan Ankara-İstanbul 
hattında demiryolu
nun rekabet şansı 
artacak ve yolcu payı 
yüzde 10'dan yüzde 
78'e yükselecek. 
Esenkent-lnönü ve 
Inönü-Köseköy 
etabının 2008'de 
devreye girmesiyle, 
Ankara-İstanbul 3

saate, Ankara-Gebze 
2.5 saate inecek.
Yetkililer, denemel
erde elektrifikasyon 
ve sinyalizasyon 
ölçümleri ile elde 
edilen bulgular 
doğrultusunda hız 
artırımının yapıldığını 
ve 20 kilometre 
boyunca hedef olan 
275 km/s hızla 
gidildiğini kaydetti. 
Deneme seferleri, 
hattın tamamı 250 
km/s hıza uygun 
oluncaya kadar 275 
km/s ile yapılacak. 
Deneme seferleri ise 
Ekim ayı sonunda 
başlayacak.TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 

kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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DAVETİYE BİZİM

TEMA

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

«SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

İŞİMİZ ....

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

ffll

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Türkiye UEFA sıralamasında bir basamak yükseldi
Avrupa Futbol 
Federasyonları Birliği 
(UEFA), ülkelerin 
kulüpler bazında son 
5 sezonda Avrupa 
kupalarında topladığı 
puanları ve ülke 
sıralamalarını resmi 
internet sitesinde 
açıkladı.
Açıklamaya göre 
Türkiye, ülke takım
larının 2002-2003 ile 
2006-2007 arasındaki 
son 5 sezonda kulüp
lerin Avrupa 
kupalarında göster
dikleri başarıların göz 
önüne alındığı sırala
mada 15. sıradan 14. 
sıraya yükseldi.
Kulüpler bazında 
geçen sezon 6 bin 
100 puan alan 
Türkiye, 2005-2006 
sezonunda ise 4 bin 
puanda kalmıştı.
Türk takımlarının, 
Avrupa kupalarında

son 5 sezonda elde 
ettikleri sonuçlardan 
aldıkları toplam puan 
ise
26 bin 641.Puanlarda 
yaşanan bu yük
selme, statü gereği 
Türkiye'den Avrupa 
kupalarına katılan 
takım sayısında her
hangi bir artış sağla

mazken, geçen 
sezonlarda olduğu 
gibi 2008-2009 sezo
nunda da Türkiye'yi 
Avrupa kupalarında 
ikisi Şampiyonlar 
Ligi, ikisi de UEFA 
Kupası olmak üzere 
4 takım temsil ede
cek. Listenin ilk 6 
sırasında yer alan 

ülkeler değişmezken, 
sadece geçen sezon 
ikinci sırada yer alan 
İtalya ile üçüncü 
sıradaki Ingiltere'nin 
yer değiştirdiği 
görüldü.
Son yıllarda özellikle 
UEFA Kupası'hda 
başarı gösteren 
takımlarının 
sayesinde 76 bin 891 
puanla sıralamanın 
zirvesinde bulunan 
Ispanya'yı, 68 bin 540 
puanla Ingiltere, 66 
bin 88 puanla da 
İtalya izledi.
Sıralamada Romanya, 
3 basamak birden 
yükselerek 7. sıraya 
yerleşti ve gelecek 
sezondan itibaren 
Romanya Ligi 
şampiyonu, 
Şampiyonlar Ligi 
gruplarına doğrudan 
katılmaya hak 
kazandı.

Galatasaray ■ Sion 
maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın, 
UEFA Kupası 1. 
turunda İsviçre'nin 
FC Sion takımıyla 
İstanbul'da yapacağı 
rövanş karşılaş
masının hakemleri 
belli oldu.
Futbol
Federasyonu'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, 4 Ekim 
Perşembe günü Ali 
Sami Yen Stadı'nda 

yapılacak 
Galötasaray-FC Sion 
karşılaşmasını 
Almanya Futbol 
Federasyonu'ndan 
Michael VVeiner 
yönetecek.
Maçta Weiner'in 
yardımcılıklarını 
Volker Wezel ile 
Tobias Welz 
yaparken, dördüncü 
hakem ise Babak 
Rafati olacak.
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Altıntop kardeşler karşı karşıya■
Çaykur Rizespor 
Teknik Direktörü 
Saffet Susiç, "Eğer 
İstanbul'dan iyi bir 
sonuçla dönmek, 
kazanmak istiyorsak, 
Fenerbahçe'den çok 
koşmamız lazım" 
dedi. Ligin 5. haf
tasında yarın deplas
manda Fenerbahçe 
ile karşılaşacak olan 
Çaykur Rizespor'da 
teknik direktör Susiç, 
takımdaki bazı fut
bolcuların uzun 
süredir oynamadık
ları için maç eksikleri 
olduğunu belirtti. 
Susiç, 
Fenerbahçe'nin çok 
güçlü bir takım 
olduğunu, bu neden
le maçta tüm oyun
cularının 90 dakika 
koşacağını vurgula
yarak, "Eğer İstan

GEMÜK SİNEMA GÜNIÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
ROBİNSON AİLESİ 12.00-14.00- 16.15
MR. BEAN 14.15 -16.30 ■ 20.30

Mik Körfez1 internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com

bul'dan iyi bir 
sonuçla dönmek, 
kazanmak istiyorsak, 
Fenerbahçe'den 
çok koşmamız lazım. 
Bu da bana fizik 
olarak hazır bir takım 
lazım olduğu anlamı
na geliyor. Ancak 
bu konuda önemli 
sorunlarımız 
var"dedi.
Susiç, Alex gibi 
bir futbolcunun 
tamamen serbest 
bırakılamayacağını, 
ancak bir futbol

cusunu da 90 dakika 
boyunca bir futbol
cunun peşine ver
erek feda edemeye
ceğini kaydederek, 
"Ama topu aldığı 
anda bir futbolcum 
mutlaka Alex'in 
yanında 
olacak. Sonuçta 
çok tehlikeli ve 
teknik bir oyuncu. 
Fazla pozisyon 
vermememiz lazım. 
Frikik de artırma
maya çalışacağız" 
diye konuştu.

Almanya Birinci 
Futbol Ligi 
(Bundesliga) takım
larından FC Bayern 
München'de oynayan 
milli futbolcu Hamit 
Altıntop, eski takımı 
Schalke 04'e karşı 
oynayacakları 
karşılaşmanın 
kendisi için çok özel 
bir maç olduğunu 
belirtti.
Bundesliga'nın 5. 
haftasında oynaya
cak olan FC Bayern 
München-FC Schalke 
04 karşılaşması, 
ligde zirve için 
yarışan iki rakibin 
mücadelesinin yanı 
sıra Halil ve Hamit 
Altıntop kardeşlerin

Süper Lig’de haftanın program]
Milli maçlar 
nedeniyle bir hafta 
ara verilen Turkcetl 
Süper Lig'de 
5. hafta maçları 
oynanacak 
4 karşılaşma ile 
başlayacak. Haftanın 
programı şöyle:
-TURKCELL 

SÜPER LİG- 
Bugün:
18.00 Ankaraspor- 
Beşiktaş (Yenikent 
ASAŞ)
20.30 Denizlispor- 
Kasımpaşa 
(Denizli Atatürk)

t 20.30 Sivasspor- * 
Gençlerbirliği OFTAŞ 
Spor (4 Eylül) 

karşı karşıya 
getirecek maç ota
ması nedeniyle de 
büyük ilgi görüyor. 
Hamit Altıntop, 
bugün hem 
kardeşinin for
masını giydiği, hem 
de eski takımına 
karşı oynayacağını 
belirterek, "Bu 
benim için çok özel 
bir maç" dedi. Halil'in 
Kaiserslautern 
takımında oynadığı 
sırada, maç sırasında 
kendisinin Halil'in 
nerelerde koştuğuna 
baktığını ifade eden 
Hamit, "Ancak şimdi 
bu 90 dakikada ne 
yaparsa yapsın beni 
ilgilendirmiyor. Yeter

21.00 Fenerbahçe- 
Çaykur Rizespor 
(Fenerbahçe Şükrü 
Saraçoğlu)
Yarın:
18.00 Trabzonspor- 
Ankaragücü 
(Hüseyin Avni Aker - 
Seyircisiz) *
19.00 Gençlerbîrliği- 
Vestel Manisaspor 
(Ankara 19 Mayıs)

ki göl atmasın" 
açıklamasını yaptı. 
Bu karşılaşma 
için Halil'le bahse 
girmediklerini 
belirten Hamit
Halil bahse girmek 

istemedi. Ama 
onu anlıyorum. 
Deplasmanda
Bayern'le oynayacak* 
lar" dedi.

20.30 Gaziantepspor 
Kayserispor
(Kamil Ocak) 
20.30 İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyespor- 
Bursaspor 
(Atatürk Olimpiyat) I 
2100 Galatasaray- |, 
Konyaspor 
(Ali Sami Yen - 
Seyircisiz)

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Orucu sigarayla açmak 
balyoz etkisi yapıyor

Geceleyin elleriniz 
uyuşuyor mu?

Uzmanlar, ramazan- 
da tutulan oruç 
nedeniyle gün boyu 
nikotin almayan 
vücuda, iftarla birlik
te üst üste yakılan 
sigarayla nikotin 
yüklenmesinin nor- 
mal günlerdeki içici
likten daha fazla 
zarar verdiğini 
bildiriyor.
Yüksek ihtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hâstanesi Dahiliye 
Klinik Şefi Doç. Dr. 
Sedat Demir, özellik
le kalp damar sis
teminin çok miktarda 
sigarayla yük altında 
kaldığını, bunun da 
ani kalp krizi, hiper
tansiyon krizleri, ani 
nörolojik felçleri 
beraberinde 
getirdiğine dikkat 
çekiyor. Doç. Demir, 
Ramazan ayının 
siğarayı bırakmaya 
ve&ile olacak en 
güzel ay olduğunu 
da ifade etti, 
açıklamalarda bulu
nan Doç Dr. Sedat 
Demir, iftarı sigara ile 
açan aşırı tiryakilerin 
bulunduğunu, önemli 
bölümünün de iftarı 
açtıktan hemen 
sonra gün boyu 
nikotinsiz kalmanın 
acısını çıkarırcasına 
üst üste sigara içtiği

ni kaydederek, "Gün 
boyu nikotin 
almayan vücuda 
yapılan nikotin yük
lemesi 'balyoz' etkisi 
meydana getiriyor. 
Çünkü, gün boyu aç 
kalan vücutta kan 
şekeri önemli ölçüde 
düşüyor, bunun üzer
ine bir de hızla ver
ilen nikotin ve diğer 
zararlı maddeler 
eklenince sert bir 
cisimle vurulmuş 
gibi baş dönmesine 
neden oluyor" dedi. 
Orucun sigarayla 
açılmasının ya da 
■pçş "preşe "sigara 
yakılmasının ciddi 
sorunları 
beraberinde getire
ceğini anlatan Doç 
Demir, "İftardan 
sonra çaydan belirli 
bir süre sonra 
kademeli geçişle ilk 
sigarayı yakmalarını 

öneriyoruz. Aslında 
hiç içmemeleri daha 
iyi olur. Ramazan ayı 
Sigarayı bırakmaya 
en güzel vesile. 
14 saat sabreden
lerin, birkaç saat 
daha içmemesi 
kendi sağlıkları 
açısından çok daha 
iyi olur. Sigarayı 
bırakmak için 
Ramazan ayında çok 
güzel bir ortam var" 
diye konuştu.
Demir, aç karına 
sigara içmenin ve 
peş peşe birkaç 
sigara içmenin ani 
kalp krizi, hipertan
siyon krizlerini, ani 
nörolojik felçleri 
getirdiğini, damar 
yatağını etkilerken 
sempatik sistemi etk
ilediğini ve tansiyon 
yükselmelerine yol 
açtığını sözlerine 
ekledi.

Gece elinizde 
uyuşma ve sızıyla mı 
uyanıyorsunuz? 
Elinizin ağrısı sık sık 
uykularınızı mı bölü 
yor? El bileğinde 
sinir sıkışması ola
bilir. Sinir sıkışması, 
vücudumuzdaki sinir
lerin anatomik seyir
leri boyunca bası 
altında kalmaları 
sonucu gelişir. 
Sıkışma genellikle 
sinirin kemik veya 
yumuşak dokudan 
oluşan bir kanaldan 
geçtiği bölgelerde 
oluşur.
El bileğinde görülen 
sinir sıkışması 
(karpal tünel sendro- 
mu), vücutta en sık 
görülen sinir sıkış
masıdır. Burada sinir, 
el bileğinin iç kısmın
da sıkışmaktadır ve 
buna bağlı olarak 
hastalar el parmak
larında uyuşma, 
karıncalanma, iğne 
batması, uyuşukluk 
ve bazen de ağrıdan 
yakınır. Bu şikayetler 
daha çok baş par
mak, işaret parmağı, 
orta parmakta ve 
yüzük parmağının da 
yarısında 
hissedilmektedir. 
Ağrı künt ya da 
sızlayıcı karakterde 
olup, dirsek ön 
yüzüne ve hatta 
omuzun dış tarafına 
doğru yansıyabilir.

UYUŞMA VE KARIN
CALANMA MI VAR? 
Hastaların en tipik 
yakınması, gece 
uykudan uyandıran 
elde ve parmaklarda 
uyuşmadır. Buna 
bağlı uyku bozukluğu 
sıktır. Hasta gece 
elinde uyuşma ile 
uyanır, genellikle 
elini hareket ettirir, 
silkeler. Bu hareketle 
uyuşma, karıncalan
mada azalma olur. 
Örgü örme, elişi 
yapma gibi tekrar 
tekrar ve uzun süre 
el bileği çevrilen 
hareketlerde sinirin 
sıkışması artacağı 
için uyuşma da, 
karıncalanma da 
artar. Bazı hastalar 
cisimleri ellerinden 
düşürdüğünden 
yakınırlar ve 
bunu eldeki kuvvetsi
zliğe bağlı zanneder
ler. Oysa yapılan 
kuvvet 
muayenelerinde sık
lıkla kuvvetsizlik sap
tanmaz; bu olay 
çoğunlukla parmak 
uçlarındaki duyu 
bozukluğundan kay
naklanmaktadır. 
El bileğinde sinir 
sıkışmasının teşhisi, 
hastanın anlattıkları 
ve doktorun yaptığı 
muayene ile rahatlık
la konulabilir. Kesin 
teşhisi koyduran 
tetkik EMG denilen 

elektromiyografidir. 
O bölgedeki 
muhtemel kemik ve 
yumuşak doku prob
lemlerini görmek 
açısından el bileğinin 
filmini çekmekte 
fayda vardır. 
TEDAVİ İÇİN NE 
YAPMALI? 
Tedavide altta yatan 
şeker hastalığı, guatr 
hastalığı vb. bir 
hastalık varsa, onun 
iyi kontrole alınması 
gerekir. Tedavinin ilk 
aşaması hastanın el 
bileğine takacağı bir 
atel vermektir. Bu 
atel el bileğini olması 
gereken pozisyonda 
tutacak, böylece 
sıkışma önlenmiş 
olacaktır. Şikayetleri 
yeni başlamış ve çok 
şiddetli olmayan 
hastalarda tek başına 
atel yeterli olabilir. 
İlaç olarak ağrı kesici 
ilaçlar, sinir uçlarını 
koruduğu varsayılan 
B vitaminleri, çok 
şiddetli şikayetlerde 
ise nöropatik ağrı 
tedavisinde kul
lanılan ilaçlar has
taya başlanabilir. 
Fizik tedavide bu böl
geye ağrı kesici 
akımlar, derin ısıtıcı 
ultrason tedavisi, 
yüzeysel ısıtıcı 
parafin tedavisi, 
iyontoforez, fono- 
forez gibi ajanlar 
kullanılır.

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 93
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174 
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 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
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

■ V ■

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisâr (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)

|—5^
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

B
HASTANELER

Devlet Hastanesi 517 34 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 4521-122
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 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

- ------- ,t
AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 5-13 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
15 Eylül 2007 Cumartesi 

ÖZLEM ECZANESİ Tel :5l2 İl 45
16 Eylül 2007 Pazar 

KAHRAMAN ECZANESİ Tel: 5B1913

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2855 

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 

Mcitbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Temasa-i Ramazan
Bursa Büyükşehir 
Belediyesince düzen
lenen Temaşa^i 
Ramazan etkinlikleri, 
usta tiyatrocu Kenan 
Işık'ın Mevlana'nın 
yüzyıllar geçmesine 
rağmen dillerden 
düşmeyen dizelerini 
seslendirdiği şiir 
dinletiyle başladı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Ramazan ayının tüm 
insanlığa hayırlar 
getirmesini dileyerek 
başladığı konuşma 
sında, Temaşa-i 
Ramazan etkinlikleri 
ile bu ayı BursalIlara 
daha keyifli yaşat
manın gayreti içinde 
olduklarını söyledi.

Kentin farklı nokta
larındaki şiirler, kon
serler, orta oyunları 
ve renkli gösteriler ile 
BursalIların ramazan 
nostaljilerini yeniden 
yaşayacağını ifade 
eden Başkan Şahin, 
"Temaşa-i Rama 
zan'ın ilk etkinliği 
üsta sanatçı Kenan 
Işık'ın Hz. Mevlana 
şiir dinletisi oldu.„ 
2007 yılı Mevlana yılı 
olarak kabul edildi. 
Bu yıl herkes onun 
diliyle konuştu.
Yenilikten yana olan 
Hz. Mevlana 'Artık 
yeni şeyler söylemek 
lazım' diyor. Bur 
sa'nın her köşesi 
bunun bir ispatı" 
şeklinde konuştu.

etkinlikleri

ŞİİR ŞÖLENİ 
"Gel, ne olursan ol 
yine gel. Bu kapı 
umutsuzluk kapısı 
değil" diyen Mevla 
na'nın, mesnevisi 
usta sanatçı Kenan 
Işık'ın yorumuyla 

Tayyare Kültür Mer 
kezi'nde inledi. 
BursalIların büyük 
ilgi gösterdiği şiir 
dinletisinde sanatçı 
Kenan Işık'ın, Hz 
Mevlana'nın sadeleş 
tiritmiş mesnevisin

den oluşan ve sema 
zenler eşliğinde 
seslendirdiği şiirleri 
BursalIları mest etti. 
Işık, şiir dinletisinde 
Mevlana'nın tüm 
insanlığı kucaklayan 
hikmet deryasındaki 
incilerini dillendirir 
ken BursalIlara 
duygulu anlar yaşattı. 
Gecede ayrıca, 
2007'nin dünyada 
'Mevlana yılı' olarak 
ilan edilmesinden 
dolayı gerçekleştin 
len proje kapsamında 
Osman Sınav'ın 
yapımcılığını üstlen 
diği, İranlı yönetmen 
Reza Hemmatirad'ın 
çektiği görsel şöleni . 
andıran bir de film 
gösterildi. Resim, hat, 

ebru, takı, kıyafet ve 
fotoğrafın dahil 
olduğu yedi sanat 
dalında çalışmaların 
yer aldığı film, Tür 
kiye'de ilk kez Bur 
sa'da sahnelendi. 
Diğer yandan Tema 
şa-i Ramazan etkin
likleri kapsamında 
alev püskürten adamj 
uzun bacak ve 
jong lörün gösterileri 
Kent Müzesi Meyda 
m'nı dolduran 7'den 
70'e tüm BursalIları 
kah kahaya boğdu. 
Özellikle ağzından 
ateş püskür ten 
adamın gösteriler 
meydanı dolduran 
vatandaşların 
yüreklerini 
ağzına getirdi.

^orkjbaaKEBAP - LAHMACUN ■ BAKLAVA VE YEMEK SALONU
RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ

KIYMALI PİDE
AYRAN

ADANA VEYA URFA 
KEBAP+FINDIK 
LAHMACUN+SALATA

İSKENDER
AYRAN

DÖNER DÜRÜM
AWN i,MI

ADANA M 
DÜRÜM*

10 ADET U| 
LAHMACUN /I
1LT, KOLA

'fcamaıanlM UlUt -
Ramazan boyunca her gün 

İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖFTE

Kurum, kuruluş ve ailelere 
iftar yemekleri verilir

24-^aat /Açığız
TEREYAĞLI SADE 4AaaW|BAKLAVA iMölIl

BAKLAVALARIMIZDA SÜRPRİZ ARMAĞANLAR

İSTİKLAL CAD. NO: IS GEMLİK 
SİPARİŞ TEL: S12 20 02



»Haydi çocuklar okula 
S2007-2008 eğitim ve öğretim yılı bugün başlı 
| yör. İlköğretim ve liselerde eğitim gören yaklaşık 15 
■ milyon öğrenci ile 600 bin öğretmen yaz tatilinin 
I ardından ders başı yaptı. Eylül ayının üçüncü haf- 
I tasının İlköğretim Haftası olması nedeniyle okullar- 
I da çeşitli etkinlikler yapılacak. Haberi sayfa 2’de

ve Kurulu$:1973

m uemıiK Kart ez
lb

an
GEMLİK’İN İLKGÜNLÛK SİYASİ GAZETESİ

ler 
la 
;n

17 Eylül 2007 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

REYHANLAR R.Ş. 
OTOMOTİV 

TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ
GEMLİK HALKINA 

MÜBAREK RAMAZAN AYININ 
HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLERİZ 

İbrahim Akıt Cad.
Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Turkcell’in Değirmen Sokak’ta yapımına başladığı dev istasyonu mahalleli istemiyor

Umurbey’de baz istasyon una tepki
yfTurkcell’in Umurbey girişinde yapımına 

başladığı 60 metre yüksekliğindeki dev baz 
istasyonu. Nadide Atamer Anaokulu’na 100 
metre uzaklıkta kuruluyor. Değirmen Sokak’ta 
oturan konut sahipleri, baz istasyonunun 
kurulmasını istemeyerek, Kaymakamlık ve 
Umurbey Belediyesi’ne başvurarak çalış
maların engellenmesini istediler. Mahalle 
sakinleri, çevrede bir çok boş yer varken, 
konut alanlarının yakınına dev baz istasyonu 
kurulmasına anlam veremediklerini belir
terek, tepki gösterdiler. Haberi sayfa 3’de

jn

»re

2

Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Sınıflar dolarken

2007-2008 eğ itim-öğ retim dönemi başlıyor.
Bugün milyonlarca öğrenci, yüzbinlerce 

öğretmen okullarına kavuşacak.
Ziller çalacak, derslikler dolacak.
Ve de maraton başlayacak.
Bizde eğitim sistemi Üniversiteye yönelik 

programlandığı İçin, bir yandan okullarda 
eğitim sürerken, öte yanda dershanelere de 
akın olacak.

1 Başında “milli" sözü olan ancak, Milli 
olmayan eğitim sistemimiz, iki başlılığını bu 
eğitim ve öğretim döneminde de sürdürecek.

Devamı sayfa 5’de

____•. ••____< - ............ ............. ■______

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

TEVFİK SOLAKSUBAŞ1 ve OĞULLARI
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

PAZARTESİ 05.12 06.39 13.06 16.33 19.20 20.40

Polisin 
dur ikazına 
uymayan 

şahsın 
üzerinden 

uyuşturucu 
hap çıktı

Hisar Mahallesi 
Ihça Terme Kaplıca 
lan yakınlarında 
devriye gezen polis 
ekipleri, şüphe üze 
rine Samet Ç. adlı 
şahsa dur ikazı 
yaptı. İkaza uyma 
yan şahıs otomo
biliyle Dörtyol 
kavşağına kadar 
gidebildi. Syf 5'de

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

"Suya sabuna dokunmadan 
aydın(hk) olmaz"

Bir okurum var..
Zaman zaman beni sert biçimde eleştiri 

yor.
Gerçeklerle yüzyüze getiriyor..
Ama bazen de benim aracılığımla bazı 

kurumlara haksız eleştirilerde bulunuyor.
Sizinle de paylaşalım..
"Sayın Çetinkaya,
Çok basit konularla meşgulsünüz, sizin bu 

tavırlarınız AKP yi yine açık ara farkla iktida 
ra getirdi (sizden kastım ulusalcı geçinen za 
vallıları kastediyorum) siz ulusalcı geçinenler 
AKP ye yol açtınız onlara mağdur rolü oynat
tınız. Biraz kafanızı yorsanız, AKP ile ordu 
arasında pastadan pay kapma dışında bir 
sorunun olmadığını göreceksiniz ama işinize 
gelmiyor. Daha öncede belirtiğim gibi AKP yi 
başımıza bela eden bu Amerikancı ordudur; 
din dersini mecburi müfredata sokan toz kon 
durmadığınız bu amerikancı ordudur.

Sağır sultanın duyduğu yeşil kuşak progra 
mini duymamış olamazsınız

Doğu feodal..
Güney feodal..
İyi hoş güzel de; Kemalizm kendi güneyin 

de, kendi doğusunda feodalizmi tasfiye ede
bilmiş mi?

Suya sabuna dokunmadan aydın-lık 
olmaz.

Lütfen biraz bilimsel olun."
Sevgili okurumun
Eleştirileri oldukça ağır olsa da haklı 

tarafları yok değil..
Haklı yanları da var..
Bize göre haksız yanları da..
Evet 12 Eylül Yönetiminin bu ülkeye ettik

leri çoktur..
Bugün AKP iktidarını Türkiye 12 Eylül 

yönetimine borçludur..
Ancak Türk Silahlı Kuyyetleri'ni kişilerle 

değerlendirmek ve yargılamak olanaksızdır..
Çünkü..
27 Mayıs 1960 Çevrimini yapan da, 24 

Şubat Post Modern girişiminde bulunan da 
bu ordudur..

Zorunlu ğitim süresinin 8 yıla çıkarılma 
sında etkin rol oynayan da ordudur..

Sevgili Beki yazısının bir bölümünde 
seçim öncesinde oluşturulan Ulusalcı-milli 
yetçi yapılanmayı kastediyor..

Çok büyüt umutlarla atılan adımlar Sevgili 
Beki'nin dediği gibi sonuçlandı..

MHP'nin AKP'yle daha doğrusu düzenle 
yaptığı işbirliği de saptamasını haklı çıkarı 
yor.

Ancak.. Türkiye'de yaşanan gerçekleri de 
göz ardı etmek olanaksız..

Dün de yazdığım gibi..
Türkiye'de öğrenim düzeyi hala ilkokul 

üçler düzeyinde..
Din yaşamın her alanında etkisini hisset

tiriyor.
Eğitim sistemi sordurmuyor, sorgulatmı 

yor..
Emperyalistlerin yönlendirmeleri doğrul

tusunda biçimlenmiş..
İşin doğrusu ne biliyor musun sevgili dos

tum..
Biz ne yazarsak yazalım..
Halk bildiğini okuyor..
Çünkü o kadar biliyor..
Bu ülkede halka rağmen hiçbir girişim 

başarıya ulaşmaz.. Ulaşamaz..
Onun için.. Önce işe halkın eğitim düzeyi

ni yükseltmekten başlamak gerekiyor..
Cumhuriyeti ilan eden Türkiye, aydınlan; 

ma devrimlerini toplumun ve ulusun dört bir 
yanına yayamamış ve benimsetememiş..

Görev bize düşüyor..
Bu arada sen ne yapıyorsun ?

Haydi çocuklar okula
İlköğretim ve lisel
erde 2007-2008 
eğitim-öğretim 
yılının ilk ders zili 
bugün çalıyor. 
İlköğretim ve 
liselerde okuyan 
yaklaşık 15 milyon 
öğrenci ile 600 bin 
öğretmen 3 aylık 
yaz tatilinin ardından 
ders başı yapacak. 
Yeni eğitim-öğretim 
yılının başlaması 
dolayısıyla, Anka 
ra'da, Karakusunlar 
Anadolu Endüstri 
Meslek Lisesi'nde 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
katılımıyla tören 
düzenlenecek.
Ayrıca, tüm illerde 
de tören yapılacak. 
Öğrenciler ve 
öğretmenlerin da 
katılacağı heyetler, 
Atatürk anıtlarına 
çelenkler koyacak. 
Ankara'da da 
Anıtkabir ziyaret 
edilecek.
İlköğretim okulları 
için 121 milyon 722 
bin 181, ortaöğretim 
okulları için de 34

milyon 902.bin 864 
olmak üzere toplam 
156 milyon 625 bin 
45 adet ders kitabı 
ücretsiz dağıtılacak. 
Ders kitapları, «. 
okulların açıldığı4*’ 
gün sıraların 
üzerinde hazır 
bulundurulacak. 
Eylül ayının 3.
haftasının İlköğretim 
Haftası olması 
nedeniyle de Türkiye 
genelinde çeşitli 
etkinlikler yapılacak. 
2007-2008 eğitim- 
öğretim yılının 
ilk dönemi 25 Ocak 
2008 tarihinde

sona erecek;
ikinci dönem ise
11 Şubat 2008 
pazartesi günü 
başlayacak. 
2007-2008 eğitim- 
öğretim yılı 
13 Haziran 2008'de 
sona erecök.
ZORUNLU EĞİTİM 
12 YIL OLUYOR 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik 2007- 
2008 yeni Eğitim- 
öğretim döneminde 
yapılacak yenilikleri 
açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çfelik, 
9 il'e yeni üniversite

açılacağını diıyurdu. Al 
Hüseyin Çelik Örta , . 
öğretim'e katılımın . m 
2012 yılında yüzde 
90'a Ulaşması , I 
durumunda 
OrtaÖğretim'iri 11 yıl- Hiı 
hk zorünlu eğitim'e ıı< 
çevrileceğini açıkladı, hı 
Milli Eğitim Bakanlı yo 
ğı'nın Kültür Bakanlı gö 
ğı ile Ortak yürütecek- so 
leri proje ile her okul i Uı 
kütüphane sahibi ola- Tı 
cak. Bu yıl sön kez h 
yapılacak OKS slna yi 
vındâri sonra Ortaöğ i 
retini'de her yıl m 
Seviye Tesbit bi 
ŞınaVı yapilacak. I y 
------------------------------ II

İri : ,.; ! I bı

■ KİRALIK ilin DAİRELER ve İŞYEBLER

baytaş www.baytasinsaat.com
—- YENİ PROJEMİZ-----
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
y Doğalgaz Kombi Sistemi,

Otoparklı, Asansörlü,
Hazır Mutfak,
Dış kapı çelik kapı, 

y İç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke, 
Islak zeminler seramik

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzarâlı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler ve müstakil bahçeli dublex daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İNCİ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Otoparklı, 
2+1 deniz manzaralı normal daire ve 4+1 dublex daire. 

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

www.baytasinsaat.com Tel: 513 42 21 -Fax?54M7 94

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Turkcell’in Değirmen Sokak’ta yapımına 
başladığı dev istasyonu mahalleli istemiyor

Umurbey’de baz
YazıYORUM

ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vura)

Diş Hekimi
Özcan VURAL

istasyonuna tepki
V** Turkcell’in Umurbey girişinde yapımına başladığı 60 
metre yüksekliğindeki dev baz istasyonu Nadide Atamer 
Anaokulu’na 100 metre uzaklıkta kuruluyor. Çevrede oturan 
konut sahipleri baz istasyonunun kurulmasını istemeyerek, 
Kaymakamlık ve Umurbey Belediyesi’ne başvurdular.
Hisartepe 
Mahallesi’nde 
kurulan baz istas 
yonuna mahallelinin 
gösterdiği tepkiden 
sonra, şimdi de 
Umurbey’de 
Turkcell tarafından 
kurulan 60 metre 
yüksekliğindeki 
dev baz istasyonuna 
mahalleliden 
büyük tepki var. 
Umurbey girişindeki 
Değirmen Sokak’ta 
bulunan Nadide 
Atamer Kreş ve 
Anaokulu’nun 
100 metre ilerisinde 
Ayhan Söylev 
adlı şahsın 
zeytinliğinde kurul
maya başlanan 
baz istasyonuna 
çevrede oturan tüm 
mahalle sakinleri 
tepki gösterdiler. 
İSTEMİYORLAR 
Yakınlarında baz 
istasyonu kurul
masını istemeyen 
Umurbey Değirmen 
Sokak sakinleri, 
istasyon kurum 
çalışmalarının 

fışlaması ile 
birlikte durumu 
öğrenince, Gemlik 
Kaymakamlığı’na 
başvurarak, 
istasyonun 
konut alanlarının 
yakınına kurulma- 
masını istediler. 
Umurbey Belediye 
Bâşkanlığı’na da 
başvurarak, 
çalışmaların engel- 
lehmesini isteyen 
mahalle sakinleri, 
diğer taraftan da 
Turkcell’e başvuru 

j yaparak, baz 
istasyonunun 
başka bir yere 
kurulmasını istediler. 
Dün, tatil

। olması nedeniyle 
çaalışmalara 
ara verilen kurulacak 
olan baz istasyonu 
önünde toplanan

Umurbey Değirmen Sokak sakinleri, çevrede bir çok boş yer 
varken baz istasyonunun konut alanlarının yakınına kurulmasına 
anlam veremediklerini söylediler. Mahalle sakinleri, 60 metre yük
sekliğinde yapılan dev baz istasyonunun yapılmasını istemiyorlar

Umurbey Değirmen 
Sokak sakinleri, 
Turkcell’e yaptıkları 
başvurudan 
sonra kendilerine 
baz istasyonunun 
çevreye zararı 
olmadığını anlatan 
bir kitapçık 
dağıtıldığını 
belirttiler.
Çevrede konut 
alanının yakını 
olmayan bir çok 
boş yer bulunduğu

halde evlerinin 
yakınlarına böyle 
bir istasyonun 
neden kurulduğunu 
anlayamadıklarını 
söyleyen mahalle 
sakinlerinden 
Cüneyt Cindoruk, 
Turkcell’e yeri 
kiralayan zeytinlik 
sahibi ile de 
görüştüklerini, * 
onların da gelen 
tepkilerden sonra 
rahatsızlık duy

duğunu, Turkcell 
ile görüşeceğini 
söylediğini bildirdi. 
Mahalleli baz 
istasyonu kurulması 
halinde diğer 
GSM firmalarının da 
buraya akın 
edeceğinden kuşku 
duymadıklarını 
söyleyerek, mahal
lelerine kesinlikle 
baz istasyonu kurul
masını istemedikleri
ni belirttiler.

Kaderi değiştirenler...
Aslında zenginin fakirin, işçinin işverenin, 

yaşamındaki derin uçurumların ötesinde 
biliyorum ki her soyun bir de hamalı vardır, 
esasen o soyun kaderini belirleyen...

Hamal kendinden önceki kuşaktan aldığı 
soyu, kendinden sonraki kuşaklara kaderini 
değiştirmiş olarak bırakan kişidir...

Aldığı mirasla bıraktığı miras arasındaki 
fark radikal ve dramatiktir...

Koç Ailesi’nin soyunda bu kişi Vehbi 
Koç’tur...

Soyun kaderindeki dramatik değişikliği 
Vehbi Koç yapmıştır...

Rahmi Koç, Mustafa Koç, Ali Koç, Vehbi 
Koç’un maddi olarak değiştirdiği soyun 
kaderinin yeni temsilcileridir...

Zenginler arasında Ayhan Şahenk için de 
söylenebilir bu durum...

Veya Hacı Sabancı için ya da Nejat 
Eczacıbaşı ya da Aydın Doğan için...

İnsanların “soyağacı kahramanları” 
zenginlikte dramatik değişikliği yakalamışsa 
onların adı artık birinci kuşak zengindir...

Aşırı sorumlu, çok zengin olmaya karşın 
hala tutumlu, ağırlıklı zevki iş ve para kazan
ma olan kişilerdir ve yaşamın keyifli lüksle 
rinin çocuklarına göre çok uzağında yaşar
lar...

Esas zengin onlar olsa da çocukları onlar
dan daha iyi yaşar, bu kural kesindir 
değişmez...

Paranın kıymetini çocukları onlar kadar 
bilmez...

Krizlere karşı kendileri kadar dayanıklı 
değildir çocukları...

Soyun kaderini değiştiren kişilerdir onlar 
ve muhtemeldir ki, hayatın en büyük riskleri
ni onlar almışlardır, en fazla mutluluğu onlar 
yaşarken en fazla acıyı da onlar çekmiştir, en 
fazla fırtınalara onlar tutulmuştur...

Doğaldır; çünkü bir imparatorluğu yap
mak, o imparatorluğu sürdürmekten daha 
fırtınalı bir hayat gerektirir, inişler ve çıkışlar 
daha zordur, güç ve akıl ister..

Kendisinden sonra gelen nesillerin kaderi
ni değiştiren soyun hamalları ya da kahra
manları sadece zenginlikle sınırlı değildir...

Ne var ki miraslar arasındaki derin fark, 
soyların hamallarının ve kahramanlarının 
yaşam fırtınalarında bir değişiklik yapmaz...

Onlar şöyle veya böyle çok büyük 
hayallerle yola çıkmışlardır...

O hayallere erişebilmek için her şeyi göze 
almışlardır...

Hayatı ıskalamak pahasına hayallerine 
kavuşmayı amaçlamışlardır...

Kesin olan, yarattıkları zenginliklerden 
çocukları, torunları ve sonraki kuşakları 
yararlanacaktır...

Onların herkesten fazla harcanmış enerji
lerinin yarattığı birikimler sonraki kuşakların
da nisbi bir rahatlama sağlayacaktır...

Kendilerinden sonrakiler o enerji fazlası 
nedeniyle hayata bir ya da birkaç adım önde 
başlayacaktır...

Çoğu insan için aslında çok da güzel bir 
konu değil biliyorum...

Bunları hepimiz biliyoruz....

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.coni

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni
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Bakan Çelikken Bursa’ya ilk ziyaret yal

(
Kabinede görev 
aldıktan sonra ilk 
kez Bursa'ya gelen 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
ayağının tozu ile 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'i ziyaret etti. 

Ankara'dan gelişinde 
Kestel Kavşağı'nda 
davul-zurna ve 
kurbanlar ile 
karşılanan Bakan 
Çelik, Vali Nihat 
Canpolat'ın ardından 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Şahin'i 
tarihi belediye 
binasındaki 
makamında ziyaret 
etti. Başkan Şahin, 
ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirirken, Bakan 
Çelik'e üstlendiği 
zor görevde başarılar 
diledi. Çelik ile 
yıllardır aynı siyasi 
çizgide birlikte 
çalıştıklarını anlatan 
Başkan Şahin,

"Seçimlerden önce 
de söylediğim gibi 
Bursa'nın bunca 
yıldan sonra 
muhakkak bir 
bakanı olmalıydı. 
Ankara'ya giden 
tüm vekil arkadaş 
larımız bu görevi 
üstlenebilecek 
niteliktedir.
Aralarından

Sayın Faruk Çelik, 
bakan olarak 
Bursa’ya döndü. 
Büyükşehir ailesi 
olarak hizmetlerimizle 
Bursa'yı bugünlere 
getirdi. Artık elimiz 
daha güçlü. Çünkü 
Bursa’ya yakışan 
bir bakanımız var. 
Bu görev oldukça 
önemli ve zor bir 

görev. İş dünyasının 
sorunları büyük.
Sayın Çelik'in 
çalışmaları ile 
Türkiye'deki sosyal 
refahın yükselmesine 
büyük katkılar 
sağlayacağına 
inanıyorum” dedi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik de,

Pr

küı 
öğ

ıfl« 
tiŞ

pK

Başkan Şahİn'e 
çalışmalarında 
başarılar dilbdi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanli 
ğı'nın doğrudan ya da 
dolaylı 70 milyonun 
problemleriyle ilgili 
bir kurum olduğuna 
dikkati çeken

Bakan Çelik, 
başta Isivil toplum 
örgütleri olmak 
üzere bürsa’daki 
çalışırla hayatındah 
alacağı ders ve 
tecrübelerin Anka 
ra'dakl çahşmalarıha 
kaynak oluştura
cağını söyledi.

i ELEMAN ARANIYOR CUMAN ARANIYOR SATILIK
EMPET METALURJIde 

çalışmak üzere 
Askerliğini yapmış 

Vasıfsız BAY Elemanlar, 
Bakım ve onarım 

işlerinde çalışmak üzere 
tercihen EML Mezunu 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Eski Orhangazi Cad. 
Mezbaha Karşısı 
No : 42 GEMLİK

Tel : O 535 847 85 78

Otomotiv Yan Sanayiinde faaliyet 
gösteren ISO TS 16949 Kalite Belgeli 

firmamızın metal departmanında 
görevlendirilmek üzere;

KAYNAKÇILAR aranmaktadır. 
Adayların Organiza Sanayi Bölgesi, 
Kahverengi Cad.No:9 adresindeki 

fabrikamıza bir fotoğrafla şahsen 
müracaatları veya www.kariyer.net web 

sayfasından CV göndermeleri rica olunur 

Bilgi için telefon : M A R T U R 
294 90 17-18 1 11* n * w 11

“SUYUNU BOŞA
■V» HARCAMA”

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

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü 

Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden 

satılıktır

Tel: 513 96 83

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN talik Körfez1 interııelte www.gemlikkorfezgazetesi.com

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

KAŞEDE BEKLEMEK YOK

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

http://www.kariyer.net
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sınıflar dolarken...
Yedi yıla yakın öğretmenlik 

yaptım.
O yıllarda Milli Eğitimimizin 

programlan Amerikancıydı.
Sınıflarda Amerikan modeli 

küme çalışmaları yaptırırdık 
öğrencilere..

Her yılın başında okullar açıl
madan önce İlköğretim müfet
tişleri ile bir toplantı yapılırdı.

Müfettişler “müfredat 
Programı” hakkında değişiklik
leri anlatır, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü de duyurularını duyu
rur dağılırdık.

Göstermelik toplantılardı 
bünlar.

Hiçbir faydası olmayan, 
ahcak, müfettişlerin çalışma 
programları gereği yapması 
gerekin ‘mutad’ işlerdendi.

Ben öğretmenlikten ayrıldım 
I ahıa gelişmeleri hep izledim.

1980’li yıllar rahmetli Özal’ın 
yıllarıydı.

Bu kez Japon modeli 
konuşulur oldu.

Özal, Milli Eğitime Milli 
olmayan japon modelini uygu
lattı.

Sizin anlayacağınız Türkiye 
Cumhuriyeti kurulduktan sonra 
“Köy Enstitüleri” dışında bize 
uygun, bizim ulusal değerleri 
miz dikkate alınarak uygulanan

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotrnail.com

bir Milli Eğitim politikamız 
olmadı.

Milli Eğitim kadroları siyasi 
iktidarların yandaşlarıyla doldu
ruldu.

En önemli kurum alan Talim 
Terbiye, siyasallaştırıldı.

Eğitimde Türkiye’nin 
ihtiyaçları dikkate alınarak ulu 
sal bir yol çizilmedi.

Aynı tas aynı hamam devam 
ediyor.

Atatürk, ulusu çağdaş 
dünyaya taşıyacak tek yolun 
bilim olduğunu işaret ederken, 
bunun uygulanacağı yerin ise 
okullar olduğunu söylüyordu.

Öğretmenlere de . 
seslenirken,” Yeni nesil sizlerin 
eseri olacaktır” diyordu.

1950’den beri iktidarda olan 
merkez sağ hükümetler, Milli 
Eğitim’de Atatürk Milliyetçiliği 
yerine “Türk İslam” sentezi 
düşünceyi okullarda egemen 
kıldılar.

Bu kafa yapısındaki kadroları 
köşe başlarına yerleştirdiler.

Bu görüşteki yazarların eser
lerini kütüphanelere, okul kitap 
tıklarına doldurdular.

AKP iktidarıyla birlikte Milli 
Eğitim’de yeni bir döneme giril
di.

Bu kez kadrolar İmam Hatip 
mezunu olanlarla dolduruldu.

Yani Milli Eğitim giderek 
imamların eline teslim ediliyor.

Okullarda yöneticiliklere aynı 
kadrolar yerleştiriliyor.

Atamalarda puanlama, liya 
kat gibi yönetmelik hükümleri 
uygulanmıyor.

Boş olan kadrolar yedeklerle 
yürütülüyor.

Kendi adamlarını atayasıya 
kadar kadrolar bekletiliyor.

Özel okulculuk teşvik edilir 
ken, tarikat okulları ve ders 
haneler yoğun bir şekilde 
faaliyetlerini arttırıyorlar.

Milli Eğitim giderek neo

İslam yapılaşmanın içine soku
luyor.

Anayasa da yapılacak 
değişiklik ile Türbanın yüksek 
okullarda serbest bırakılmasın
dan sonra, bu iş yavaş yavaş 
liselere, ortaokullara hatta 
ilkokullara indirilirse 
şaşmayın.

Fas örneği ortada.
Yakında Endenozya’da da 

aynı akibet bekleniyor.
Bayan öğretmenler de ders 

hanelere türbanla girerse ona 
da şaşmayın.

Milli Görüş kökeninden 
gelen bugünkü iktidar kadro
ları, yapısal değişiklik içindeler.

O nedenle AKP’nin İslam
cılığına Neo İslam adını ünlü 
ozan ve yazar Zülfü Livaneli 
geçenlerde bir yazısında verdi.

Yani “Yeni İslamcılık”
Milli Görüş, Batı ve Amerika 

karşıtıydı.
AKP ise AB yanlısı ve Ameri 

kan dostu!
Bugün okullar açılıyor..
Öğrenciler sınıfları doldura

cak..
Ders zili çalıp eğitim öğretim 

başlayacak..
İyi dersler çocuklar, iyi 

dersler öğretmenlerim.
Yeni ders yılınız kutlu olsun.

Danış Ekmek Fınnı’nda 
Ekmek 30 Ykr

Polisin dur ikazına

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ekmeğe zam 
konuşulurken 

■T bazı fırınların ucuz 
ekmek satması 
kalabalık aileleri 

..! mütlu ediyor.
Gemlik'te bir çok 
fırın 250 gram 
ekmeği 50 Ykr'a 
satarken bazı 

[]] fırınlarda ise 
indirim yapılıyor. 
Eski Belediye 
binası arkasında 

— bulunan ekmek
I satış yerinde 

250 gram ekmek
I 30 Ykr'a satılırken 

j. günde ortalama 
j 10 ekmeğin üzerinde 
I alım yapan aileler- 
' bundan çok mutlu 
j olduklarını 
J belirtiyorlar, 
r Danış Ekmek Fırını 
KZ tarafından üretilen

ekmeklerin satış yeri 
olan merkezde
50 Ykr yerine 30 
Ykr'a ekmek satıl
ması kafaları da 
karıştırmaya yetiyor. 
30 Ykr'tan ekmek 
satan bir fırının 
damping'mi yaptığı 
yoksa gerçekten bu

fiyat yeterli mi vatan
daşlar arasında 
merak konusu olu 
yor. öte yandan fırın
larda Ramazan 
nedeniyle çıkarılan 
400 gramlık pide 1 
YTL'den satılırken 
600 gramlık pide ise 
1.5 YTL'den satılıyor.

KAYIP
Hamidiye İlköğretim Okulu’ndan aldığım 

diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 
SARIYE ÖZDEMİR

uymayan şahsın 
üzerinden 

uyuşturucu hap çıktı 
Hisar Mahallesi Ilıca Terme Kaplıcaları yakınlarında devriye gezen 
polis ekipleri, şüphe üzerine Samet Ç. adlı şahsa dur ikazı yaptı. 

İkaza uymayan şahıs otomobiliyle Dörtyol kavşağına kadar gidebil
di. Polis ekiplerinin yaptığı aramada 20 yaşındaki Samet Ç. nin 

üzerinden 10 adet uyuşturucu hap çıktı.
Gemlik’te polisin 
dur ikazına 
uymayan bir 
şahsın üzerinden 
10 adet uyuşturucu 
hap çıktû 
Edinilen bilgiye 
göre, Hisar Mahallesi 
Ilıca Terme

Kaplıcaları yakın
larında devriye 
gezen polis ekipleri, 
"dur" ikazına 
uymayan 77 DA 384 
plakalı otomobili 
Gemlik Dörtyol 
kavşağında 
durdurmayı başardı.

üzerinde yapılan 
aramada
10 adet 
uyuşturucu hap 
ele geçirilen 
sürücü Samet Ç. (20) 
gözaltına alındı. 
Soruşturma 
sürdürülüyor.

SATILIK
1991 Model RENO FLASH 

Uzaktan Kumanda, Merkezi Kilit, Alarm, Sis Farı 
CD DVD Çalar, Çelik Jant GSM: (0 538) 588 37 14

'Gemlik Körfez’ internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotrnail.com
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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CASPER Mikrofonlu kulakık

İSTEYENE 
AYRICA

CASPER 5.2 MP 
Webcam

Okula başlayan 
çocuğunuzu 
Casper ile 
hareketlendirin!

LOGITECH S- 220
2.1 Ses Sistemi

HP Renkli 
Yazıcı

Ayrıca 
UYGUN FİYATLARLA 

D-SMART ABONELİĞİ

HOWOXBİIGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSR

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

http://www.gemliknowox.com
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irat! “Taslak, birey odaklı ve özgürlükçü”
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir Mir 
Mehmet Fırat, siyasi 
iradelerini arkasına 
koyabilecekleri bir 
taslağı ortaya 
çıkardıklarını bildirdi. 
Fırat, hazırladıkları 
Anayasa taslağının 
"birey odaklı, özgür
lükçü, demokrasiyi 
derinleştirecek, hu 
kuk devletini yapılaş 
tıracak ve sivil nitelik
li" olduğunu söyledi. 
Sapanca'da süren 
yeni anayasa çalış
malarının son gü 
nünde basın toplan
tısı düzenleyen Fırat, 
Türkiye'de bugüne 
kadar 4 anayasa 
yapıldığını, o günün 
şartlarına göre bu 
anayasaların 
toplumun ihtiyaçlarını 
karşıladığının kabul 
edildiğini kaydetti. 
"Hocalar tarafından 
hazırlanmış taslak, 
AKP'nin anayasa 
taslağı gibi sunuldu" 
diyen Fırat, şunları 
söyledi:"Toplumsal 
bir ihtiyaca öncülük 
etmek istedik. Çok 
enteresandır ki böyle 
bir ihtiyaç olmadığını 
beyan edenler dahi 
bugün yeni bir

anayasa hazırlamak 
üzere faaliyete geç 
miştir. Bundan büyük 
mutluluk duyuyoruz. 
İdeolojik yaklaşım 
içerisinde bulunan 
bazı çevrelerin bunu 
sabote etmeye kalk
malarına, böyle bir 
ihtiyaç olmadığı iddi
asında bulunmalarına 
rağmen, kendi iddi
alarıyla çelişerek, alel 
acele anayasa taslak
ları hazırlama faali 
yetine giriştiler. 
Zannediyorum ki bun
dan sonra da bu tür 
çalışmalar devam 
edecek. Bunu müspet 
bir çalışma olarak 
algılıyoruz." 
Toplumun her kesi
minin kabul edebile
ceği genişlikte bir 
Anayasa yapmaya 

çalıştıklarını dile 
getiren Fırat, kendi 
düşüncelerini ve 
inançlarını metne 
yansıtmadıkların 
kaydetti. Fırat, 
toplumun tüm 
kesimlerinin taslağa 
katkıda bulun ması 
dileğinde bulunarak, 
"Bu katkıların 
tamamına açığız. 
Ama bir tek şart var. 
Özgürlükleri daralta
cak, demokratik 
yaşamı ortadan kal 
dıracak ve hukuk 
devletini sakatlaya
cak taleplere 
karşıyız" dedi. 
Fırat, taslağın yarın 
tamamlanarak 
Merkez Yürütme 
Kuruluna 
sunulacağını 
sözlerine ekledi

Baykal; “Gençleri karanlık 
ideolojilerden korumalı1

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, çocuk
ların ve gençlerin 
barınmalarını 
sağlayacak sağlıklı 
ve modern yurtların 
yapımına hız 
verilmesi gerektiğini 
söyleyerek 
“Böylece çocuk
larımız ve gençle 
rimizin Cumhuriyetle 
ve Atatürk'le sorunu 
olan tarikat ve 
cemaat yurtlarında 
karanlık ideolojilerin 
etkilerine maruz 
kalmaları mutlaka 
önlenmelidir” dedi. 
Deniz Baykal, 
yeni eğitim yılının 
başlaması nedeniyle 
yayınladığı mesajda, 
eğitim sisteminin 
ulusal, bilimsel, 
karma, laik ve 
uygulamalı olması 
ve eğitimdeki 
fırsat eşitsizliğinin 
önüne geçilmesi 
gerektiğini ifade etti. 
Baykal, “Ulusu 
muzun çağdaş dünya 
ailesinin güçlü 
ve saygın bir üyesi 
olabilmesinin, 
laik demokratik 
cumhuriyete 
gönülden bağlı,

Atatürk’ün ilkelerini 
özümsemiş ve 
kendine rehber 
edinmiş, Aydınlanma 
Devriminin süreklil
iğine inanan bir Milli 
Eğitim Sistemi ve 
onun fedakar 
yönetici ve öğret
menleri ile gerçek
leşecektir” 
diye konuştu. 
Mesajında öğretmen
lere de seslenen 
Baykal, tüm olumsuz 
koşullara rağmen 
Cumhuriyetin öğret
menlerden çağdaş 
nesiller beklediğini 
ve öğretmenlere her 
türlü siyasi baskıdan 

uzak ehliyet ve liyaka 
tin Ön planda tutul
duğu demokratik bir 
eğitim ortamı sun
mak gerektiğinin 
altını çizdi.
Baykal, “kadrolu- 
sözleşmeli-kısmi 
zamanlı usta öğretici- 
ücretli öğretici-vekil” 
gibi sıfatların Cümhu 
riyet’in 84. yılına 
yakışmadığını 
kaydetti.
Baykal, öğrencilere 
de “Cumhuriyetle 
ve Atatürk’le 
sorunu olan 
çevrelerden uzak 
durun” örierisinde 
bulündu.

Vraya;||anı ulukaya dogalgaz isi san.
re,;, T™1 1 HÜSEYİN ULUKAYA -CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI
GEMLİK ana bayii __ .. . ..   — 

/I Isıtma, sıcak su w 
A kontıot ctelannûa

m

r

► DOGALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA 
►RADYATÖR 
►SPÜT 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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Uyuşturucu 
satmayan kızını 

bıçakladı

Bursa’da bıçakla yaralama ve darp
Bursa'da bir iş yeri 
sahibi ile müşterisi 
darp edildikten sonra 
bıçaklandı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi llçebi 
Bahar Mahallesi 
Enes Sokak'ta 

meydana geldi. 
Ahmet Ç'ye (26) 
ait işyerine gelen 
kimliği belirlene
meyen bir kişi, iş 
yerindeki dolaba 
tekme atarak 
dışarı çıktı. Bunun 
üzerine dışarı 

çıkan Ahmet Ç. ve 
müşterisi Ersen S. 
(22), ellerinde sopa 
ve bıçaklar bulunan 
4-5 kişilik grup 
tarafından darp 
edildikten sonra 
bıçaklandı.
Olay yerine gelen 

ambulans tarafından 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan 
yaralıların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken 
olayla ilgili şoruştur- 
ma sürdürülüyor.

Bursa'da genç bir 
kız, esrar ve uyuştu
rucu hap satmak 
istemeyince babası 
tarafından iftar 
saati bıçaklandı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
iddiaya göre 45 
yaşındaki Çetin K. 
kızı 22 yaşındaki 
Nehir K.'ya zorla 
esrar ve uyuşturucu 
sattırıp, kolundaki 
altın bilezikleri 

almak istedi.
Buna red cevabı 
verip babasına 
direnen genç kız, 
kalçasından 
bıçaklandı.
Ambulansla 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan genç 
kız hayati tehlikeyi 
atlatırken, zanlı 
baba polis 
ekiplerince gözaltına 
ahndı.Olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdüğü öğrenildi.

Yolda yürürken tornavida ile saldırdılar
Bursa'da, yolda 
yürüyen vatandaşı 
aniden önüne çıkan 
iki kişi 'Seni 
öldüreceğiz' diyerek 
ellerindeki levye 
ve tornavida ile 
yaralayıp kaçtı. 
Polis, henüz kimliği 
belirlenemeyen 

saldırganların 
yakalanması için 
soruşturma başlattı. 
Edinilen bilgiye göre, 
önceki gece merkez 
osmangazi ilçesi 
Hüdevendigar 
Mahallesi 
Osmanpaşa Sokak 
üzerinde yürüyen

Erhan K.'nın (33) 
önüne çıkan iki kişi 
'Seni öldüreceğiz' 
dedi.
Şahıslardan biri 
plakası ve rengi alı
namayan bir otomo
bilden aldığı levye ile 
Erhan K.'nın başına 
vurdu. Bu sırada 

diğer şahıs da 
otomobilden aldığı 
tornavida ile 
Erhan K.'ya 
saldırdı. Kendini 
koruyan Erhan 
K., şahsın elinden 
tornavidayı 
alınca saldırganlar 
kaçtı.

400 adet paket sigara çaldılar
Bursa'da bir market
ten 400 paket sigara 
ile kasada bulunan 
50 YTL çalındı.
il Emniyet Müdürlü 
ğü'n den alınan bilgi 
ye göre olay, merkez 
Nilüfer ilçesi Orga

1

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİNBgİARAYINIZ

s

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 İ.ÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

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 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Mac/de ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21|

nize Sanayi Dökümcü 
ler Sitesi 102. Sokak 
'ta bulunan Adem 
Ç'ye ait iş yerinde 
meydana geldi. Kapı 
da bulunan kilidi 
kırarak içeriye giren 
kişi ya da kişiler, 400 

paket sigara ile kasa 
daki 50 YTL'yi alarak 
kayıplara karıştı. 
Olay sonrası polis 
ekipleri parmak izi 
ararken olayla ilgili 
soruşturma sürdü 
rülüyor.
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Çevre düzenlemesi inşaatında 
çalışan işçiyi taksici bıçakladı
Bursa'da Bursaray'ın 
B etabıyla ilgili 
Ankara Caddesi'n 
deki çevre düzen
lemesi inşâatında 
çalışan işçiler, yolun 
kapatılması meselesi 
yüzünden tartıştığı 
taksici tarafından 
bıçaklandı.

Alışverişe giden genç kız kayıp
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
'arkadaşlarımla 
alışverişe gidiyorum' 
diyerek evden ayrılan 
19 yaşındaki kız 
evine dönmeyen 
vatandaş polise 
kayıp müracatında

Yolcu uçağı düştü: 66 ölü
Tayland'ın güneyin
deki Puket havaalanı
na inişe geçtiği sıra
da bir yolcu uçağı 
piste çakıldı. Piste 
çakılan uçağın enka 
zindan 66 ceset 
çıkarıldı. Puket 
Uluslararası Havaala 
m Müdürü Pornchai 
Eua-aree, TiTV tele
vizyonuna yaptığı 
açıklamada, "Kazada 
hayatını kaybeden 66 
kişinin cesedinin 
enkazdan çıkarıldı 
ğını, kayıp 40 kişiyi 
bulmak için arama 
Çalışmalarının sürdü * 
rüldüğünü ve diğer 
kişilerin hastaneye 
kaldırıldığım" belirtti.

Edinilen bilgiye göre, 
önceki akşam iftar 
saatinde meydana 
gelen olayda, taksici 
Mehmet 7/(43) yolun 
kapatılması meselesi 
yüzünden tartıştığı 
işçiler tarafından 
darp edildi. Bunun 
üzerine taksici 

bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 
Ertuğrulgazi Polis 
Merkezi'ne müracaat 
eden Atilla B. (48), 
kızı Pınar'ın (19) iki 
gün önce Değirmen 
likızık Mahallesi 
Döner Sokak'taki

One-Two-Go havayol
larına ait uçakta, 128 
yolcu ve 5 kişilik mü 
rettebat bulunuyordu 
Kazadan yaralı kurtu
lan 29 yolcunun mil* 
liyetleri açıklandı. 
Kazazedelerin ise 
8 Ingiliz, 2

Mehmet T. bıçakla 
işçi İsmet Orman ve 
Kemal Tonbaş'ı 
bıçakla yaraladı.
Yaralanan fş'çi'1'ercTeh 
İsmet Orman'ın(43) 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

evlerinden 
"Arkadaşlarımla 
alışverişe gidiyorum' 
diyerek çıktığını ve 
geri dönmediğini 
söyledi. Polis, genç 
kızın kaybolmasıyla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

AvustralyalI. 7 
TaylandlI, 1 İrlandalI. 
1 iranh. olduğu 
açıklandı.
Yaralananlar arasın- | 
da, kesin olmayan' 4 
bilgilere göre Alman.
İsrailli ve Italyan yol* j 
cular da yer alıyor.
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Okur Mailleri...

Geçen hafta şehir dışında olmam 
nedeniyle maillerinizi yayınlayamadığım 
için siz değerli okurlarımdan af diliyorum. 
Bu hafta maillerinizi kaldığımız yerden 
yayınlamaya devam edeceğim.

Merhabalar,
Ben 19 yaşında Tarih bölümünde okuyan 

bir Gemlikliyim. İlçemi her şeyin üstünde 
tutuyorum. Takip ettiğim yazılarınızda, mail
leri dikkate alıp paylaşmanız iyi fikir Yelda 
Hanım.

Zeytiniyle, balığıyla, sanayisiyle ünlü bu 
yerde her şey çok olumsuz gidiyor. İlgisiz
lik diz boyu artık. Bir kere yollar çok kötü 
ve bakımsız. Doğalgaz geldi diye tebrik 
etmemiz gereken belediyemizi bu kötü 
görüntü için de resmen kınamamız gerek.

Engin A.

Değerli Yelda Hanım, 
Ben sokak köpeklerinden büyük rahatsız 

İlk duyuyorum. Öldürülmesinden yana 
değilim. Ancak en kısa zamanda çözüm 
bulunmalıdır. Bu üç maymunu oynamaktır. 
Göz göre göre mikrop yuvası ortalık.

Saygılarımla S. L.

Merhaba Yelda Hanım,
Yazılarınız Gemlikle ilgili olduğu için sizi 

çok daha fazla okuyorum. Yazdıklarınızda 
yerden göğe kadar haklısınız. Benim 
derdim eczaneler. Birçok eczanenin yasak 
olmasına rağmen nöbetçi eczane yazısı 
gözükmeyecek yerde. Ya da yazısı çok 
küçük. Lütfen bunu dile getirin.

Başarılar. Allah'ın selamı üzerinize 
olsun. Sümeyye Yakut

SATILIK DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI 3 +1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.533) 255 65 66

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

SÂTİLİK DÂİRE
3 yatak adalı, 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

CUMRN ABANIYOR
Umurbey Düğün Salonları’nda 

çalışmak üzere 
Şef Garson, Garson, 

Komi, Temizlik Elamanı alınacaktır. 
Süren Zeytincilik 

satış mağazasında çalışmak üzere 
bayan satış görevlisi aranıyor.

Tel: 525 00 17

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesinde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSMjJO.536) 222 07 12

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

RIIIIUkMUI
Kendi özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 H9 9194
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Oruçluyken ağız kokusu nasıl önlenir?
Hek zaman dikkat 
edilmesi gereken 
ağız ve diş sağlığı. 
Ramazan ayında 
oruçluyken daha 
büyük önem 
kazanıyor.- - 
Râmazan'da, dişler 
fırçalanmadığı zaman 
sahurdan iftara 
kadarki uzun sürede 
ağızda kolayca 
üreme'ortamı bulan 
bakteriler, ağızda 
kötü kokuya . 
sebep olurken, 
diş çürüklerini de 
arttırabiliyor.
Oruç tutarkön 
ağız bakımına 
her zamankinden 
daha fazla özen 
gösterilmesi gerek* 
tiğini belirten 
Estetik Diş Hekimi 
Çağdaş Kışlaoğlu, 
Ramazan ayında 
ağız Sağlığıyla 
ilgili âkla takılan 
soruları yanıtladı. 
Ramazan'da ağız 
saglıgınınasıl 
koruyabiliriz?
Kışlaoğlu, .-iftardan 
ye sahurdan* . 
sonra dişlerin daha 
ojenle fırçalanması 
gerektiğini vurguladı. 
Diş fırçalarken, 
dil yüzeyi ve diş 
eti bölgelerinin de 
fırça yardımıyla 
iyice temizlenmesi 
gerektiğini işaret 
eden Dr. Çağdaş 
Kışlaoğlu, oruç

tutanlara ayrıca 
Râmazan'da ağız 
antiseptiği kullan
malarını tavsiye etti. 
İftar ve sahur yemek
lerinden hemen 
sonra asit oranının 
artarak bakterilerin 
çoğalması için 
uygun bir ortam 
sağladığını hatırlatan 
Dr. Kışlaoğlu, bu. 
nedenle diş fırçala
manın yanı sıra 
ağız antiseptiği kul
lanılmasını özellikle 
önerdi. Dr. Kışlaoğlu, 
anti bakteriye! 
gargara ya da 
ağız şpreyi kullanıla
bileceğini, hiçbiri - 
olmazsa tuzlu su 
ile.gargarâ yapılabile
ceğini ifade etti.. . 
Oruçluyken diş 
fırçalanabiliyor mu?
Dr. Çağdaş 

Kışlaoğlu, diş macu

nunu yutmamak 
kaydıylâ oruçluyken 
diş fırçalamanın bir 
mahsuru olmadığının 
din adamları tarafın
dan çok kereler vur
gulandığını söyledi. 
Oruçluyken ağız 
kokusu nasıl önleriz? 
Ağız kokuşunun, 
yalnızca diş çürük
lerinden kaynaklan
madığına dikkat 
çeken Diş Hekimi 
Çağdaş Kışlaoğlu, 
çürüklerin dışında 
diş eti hastalıkları, 
kötü yapılmış 

-protezler, mide ve 
boğaz rahatsızlık
larının da. kötü 
kokulara neden 
olduğunu belirtti.
Dr, Kışlaoğlu, ağız 

bakımı iyi bir şekilde 
yapıldığı takdirde 
ağızdaki kötü koku
lardan kurtulabile

ceğimizi vurguladı. 
Ramazan'da çürük
lere dikkat!
Ramazan'da * 
oruçluyken yeme 
içme faaliyeti 
olmadığından,. 
ağızda tükürük 
salgısının az < 
seviyede Olduğunu 
söyleyen Kışlaoğlu, . 
iftar ve sahur yemek
lerinden sonra 
fırçalanmayan 
dişlerde oluşan 
bakterilerin ağızda 
kolayca üreyebildiği- 
ni vurguladı.
Kışlaoğlu, bakteri
lerin ağızda 
asitlen mey e yol 
aştığım, 
bunun da diş 
çürüklerine 
neden olduğunu 
işaret etti.
Ramazan'da diş 
tedavisi yapılabilir 
mi?
Diş Hekimi 
Çağdaş Kışlaoğlu, 
anestezi 
uygulanmadan' 
yapılabilen 
işlemlerin oruç 
bozmadığını \ 
söyledi. Dr.
Kışlaoğlu, 
işlem sırasında 
kişi ağzını 
temizlemek için 
kullandığı suyu 
yutmadığı„ 
müddetçe bir 
sorun yaşanmaya
cağını kaydetti

Oruç tutanlar 1,5 litre su tüketmeli
Uzmanlar, Ramazan 
ayında oruç tutan
ların ağır yiyecekler
den kaçınarak, 
sağlık problemleri 
yaşanmaması için 
günlük su 
ihtiyaçlarını 
mutlaka karşılamaları 
gerektiği uyarısında 
bulundu.
Sinop Atatürk Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Dr. Nazmi Yıldız,

oruç tutanların özel
likle iftarda yanlış 
gıda tüketimi yaptık
larını belirterek, 
vatandaşların 
vücudun ihtiyacı 
olan suyu iftar ve 
sahurda bol miktarda 
almaları gerektiğini 
söyledi. Dr. Yıldız, 
"Ramazan'da 
yapılan en büyük 
yanlış, iftarda çok 
fazla yemek ve kır

mızı et tüketimi.. 
Maalesef bu mideyi 
ve vücudu oldukça 
yormakta. Bunun 
için özellikle iftarda 
hafif yiyecekleri 
tüketmeye dikkat 
etmeliyiz" dedi. 
Vücudun su ihtiy
acının karşılanması 
gerektiğine de dikkat 
çeken Dr. Nazmi 
Yıl diz, "Ramazan'da 
vücudun su ihtiyacını

karşılama konusunda 
da dikkatli olmamız. 
gerekir. Günlük 
1.5 litre suya 
ihtiyacımız varken, 
tıka basa yemek 
yemekten dolayı 
su ihtiyacını gidere
nleyiz. Su ihtiyacı 
muhakkak karşılan
malıdır. Aksi halde 
sağlık sorunları 
yaşanabilir" diye 
konuştu.

Hamilelere oruç tutmayın uyarısı
Aydın Sağlık Müdürü 
Mehmet Çobanoğlu, 
Ramazan ayında ha 
mile ve kronik rahat
sızlığı olan vatandaş 
ların oruç tutmaları 
mn sakıncalı 
olduğunu söyledi. 
Ramazan boyunca 
oruç tutanların ağır 
spor yapmamasını 
isteyen Sağlık 
Müdürü Mehmet

Çobanoğlu, ağır yiye
ceklerin tüketilmeme
si ve bol miktarda sı 
vı tüketilmesi gerek
tiğini belirtti. İftar 
yemeğini fazla kaçı 
ranların yediklerini 
eritmek için soda gibi 
gazlı içeceklere sarıl- 
mamasını isteyen 
Çobanoğlu, "Rama 
zan ayında kronik 
hastalığı olan ya da

hamile olan vatan
daşlarımızın oruç tut
ması sakıncalıdır. 
Sara, kanser, şeker 
hastaları düzenli 
olarak ilaç kullanması 
gereken kişiler, mide 
ve bağırsak hastaları, 
daha önce mide 
ülseri ve kanaması 
geçirenler, hamile ve 

' çocuk emzirenlerin 
oruç tutması sakın

calı olanlardan 
bazılarıdır. 
Ramazan'da 
beslenme ve egzer 
sizlerde de dikkat 
edilmesi gereken 
kurallar var. Bu 
kurallara uyulduğu 
takdirde oruç 
tutarken uzun süre 
aç kalmaktan kay
naklanan sorunlar 
en aza iner" dedi.

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda 

çalışacak
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
Mutfakta çalışacak 

serVis yapabilen genç 
bayan eleman aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur,
VERONA MERMER 

Tel : 513 47 39 
Gemlik yolu Mevkii
Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
Büromuzda çalışacak 

Lise Mezunu 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
S.S. ERCAN KONUT YAPI 

KOOPERATİFİ
Gürle İş Merkezi Kat: 3 
No : 128 Tel : 513 66 56 

GEMLİK

S
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ELEMAN ARANIYOR
Orhangazi Döktaş Fabrikası’nda 
İç Taşeron (Müteahît firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır. 
NET S00.00 YTl Maaş + 

+,Servis + Yetheh

GSM: 0.533 768 06 45 
HL 0.224 573 42 63 bailili: 1135)

‘Gemlik Körfez’internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com'
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Kutsal emanetler büyütülüyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
fijmasa-i Ramazan 
etkinlikleri 
kapsamında açtığı 
sergi ile Topkapı 
Sârayı'ndaki 
kutsal emanetleri 
BursalIların 
ayağına getirdi. 
16. yüzyılda 
Mısır'ın fethini 
takiben Topkapı 
Sârayı'na getirilen, 
Peygamberimiz 
Hazreti Muhammed 
Mustafa (S.A.V.) 
Efendimize, 
Kabe’ye ve bazı

sahabe-i kirama 
ait olan kutsal 
emanetlerin 
fotoğrafları, Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
sergileniyor.
Sergide, asılları 
Topkapı Sarayı'nda 
muhafaza edilen 
kutsal emanetler 
arasında Yavuz 
Sultan Selim'in 
1517'de Mısır'ı 
fethinden sonra 
getirdiği orijinal 
eserlerin fotoğrafları 
da yer alıyor.
Hazreti Muhammed'in 
kılıçları, yayı ve

değerli bir kutu 
içerisinde muhafaza 
edilen hırkası, 
mührü, sakal kılları 
ile ayak izlerinin yer 
aldığı koleksiyonun 
aslını aratmayacak

güzellikteki 
fotoğrafları Ramazan 
ayı süresince 
izleyicilerin beğeni
sine sunulacak.
GÖRENLER 
DUYGULANIYOR

Sergiyi gezen 
vatandaşlardan 
Şenol Karasakal, 
daha önce 
televizyonda izlediği 
kutsal emanetleri 
yakından görmeyi 
çok arzu ettiğini, 
ancak İstanbul'a 
gitme fırsatı bula
madığından dolayı 
bu dileğine 
kavuşamadığını 
belirterek, "Kent 
merkezinde gezerken 
oözüme çarptı. 
İçeriye girdiğimde 
uzun zamandır 
ziyaret etmek

istediğim kutsal 
emanetlerin 
fotoğraflarını görünce 
çok duyglandım.
3 saattir geziyorum 
ve Ramazan ayında 
birkaç kere daha 
gezerek, bu fırsatı 
iyi değerlendire
ceğim" dedi. 
Sergiden çok 
etkilendiğini 
söyleyen Rüveyde 
Tanrıverdi isimli bir 
bayan ise kendilerine 
bu imkanı sağlayan 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
teşekkür etti.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

f

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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12-14 Vaş gurup maçları ba§lac*' Q

Gemlikspor: 2 Tütünspor: t
"| Jârd

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Start alan 12-14 yaş 
gurubu maçlarına 
iddialı hazırlanan 
Gemlikspor, 
ilk maçında 
Tütünspor'u 2-1 
yenmeyi başardı. 
Ovaakça sahasında 
oynanan ilk maçı 
yeni başkan 
Bilal Beyhan’da 
izleyerek futbolculara 
moral Verdi. 
Maça çok iyi 
başlayan Gemlikspor, 
25 dakikada 
Doğan'a 1-0 öne 
geçti. İlk yarıyı 
önde kapatan 
Gemliksp ikinci 
yarıda basKih 
oyununu devam 
ettirdi.

BOÎS

fpfj&-<>*<3

İSiİ

İfB||

2-1 galip ayrılarak 
moral kazandı. 
SAHÂ : Ovaakça 
HAKEM : 
Ahmöt Aslan 
TÜTÜNSPOR : 
Mehmet (5) 
Kerim (4) (Ali 4) 
Baki (4) 
Sami (4) Ahmet (6) 
Durrriuş (5) Okan (5) 
Bilal (5) Serdar (3) 
(Oğuzhan 4) Recep 
(6) Müstafa (5) 
GEMLİKSPOR : 
Yalçıh (5) 
Görkfem (4) 
(Samet 5) 
İsmail (6) Recep (6) 
Alicah (6) Halit (6) 
(Mehmet (5) Ferhat 
(5) Doğan (6) 
Ufuk (5) Rıdvan (5) ; 
GOLLER : 
Dk. 25 Doğan,

Maçın 48 dakikasında 
gelişen atakta 
Halit Gemlikspor'u

2-0 öne geçiren 
golü attı. 
Golün sonrasında

Gemlikspor Recep'le durumu
kalesinde baskı 2-1 yaptı,
kuran Tütünspor İlerleyen dakikalarda

skoru koruyan 
Gemlikspor ilk 
maçında sahadan

Dk. 48 Halit 
(Ğemlikspor) Dk. 50 
Rece}) (Tütünspor)

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
ROBİNSON AİLESİ 12.00-14.00-16.15
MR.BEAN 14.15- 16.30-20.30

TIMİA "SUYUNU BOŞA
HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Marsilya-Beşiktaş maçını
Beşiktaş ile 
Olympique 
Marsilya takımları 
arasında 
18 Eylül Salı 
günü Fransa'da 
oynanacak 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi (A) Grubu 
ilk maçını, İtalyan 
hakem Matteo 
Simone Trefoloni 
yönetecek. * 
Marsilya Veledrome 
Stadı'nda 
oynanacak

Stefano Papi 
yanacak- MaçtM. 
hakim olarak da 
Nicola Pierpaoli 
görev alacak

II

karşılaşmada 
Trefoloni'nin <« 
yardımcılıklarını, 
aynı ülkeden 
Cristiano Copelli ve

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çocuklarda solunum yolu
enfeksiyonlarına dikkat

Samsun Devlet 
Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı 
Kardiyoloji Uzmanı 
Dr. Nihat Akçay, son
bahar ve kış ayların
da artış gösteren so 
lunum yolu enfeksi 
yonlarının özellikle 
çocuklarda kalp 
kapağı hastalığına 
yol açtığını söyledi. 
Samsun Devlet 
Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı 
Kardiyoloji Uzmanı 
Dr. Nihat Akçay, 
özellikle içinde 
bulunduğumuz 
mfevsimde bademcik 
iltihabı, faranjit, 
bronşit gibi üst 
solunum yolu 
enfeksiyonlarıyla 
sık karşılaşıldığını 
hatırlatan Nihat 
Akçay, söz konusu 
enfeksiyonların 
gerekli önlem alın
madığı takdirde 
özellikle 5-15 yaş 
arası çocuklarda 
ileride önemli 
sağlık problemlerine 

| yol açacak şekilde 
kalp kapak rahat 
sizliği na neden ola
bildiğini belirtti. 
Tıpta akut romatizma! 
ateş adı ile anılan bu

durumun çocuklarda 
üst solunum yolu 
enfeksiyonunu tâki 
ben gelişen 
yüksek ateş, diz, 
dirsek, el ve ayak 
bileği gibi büyük 
eklemlerde şişlik, 
kızarıklık ağı ile 
kendini gösterdiğini 
ifade eden Nihat 
Akçay, "Bu durumda 
özellikle kalp kapak
ları olaydan etkilen
mektedir. Gelişmiş 
ülkelerde nadir 
görülen bir hastalık 
olan akut romatizmal 
ateş maalesef

bizim gibi gelişmekte 
olan ülkelerde 
sık görülmekte 
olup anne ve 
babaların bu konuda 
oldukça dikkatli 
olmaları 
gerekir. Özellikle 
yüksek ateş ile 
seyreden üst 
solunum yolu 
enfeksiyonlarında 
basit bir bademcik 
iltihabını gelir 
geçer diye düşün
memek gerekir. 
Derhal aile hekimine 
başvurmalı ve 
gerekirse antibiyotik

tedavisine başlan
malı" dedi. 
Çocuklarda 
ortaya çıkabilecek 
kalp kapak 
hastalıklarının 
zamanında 
uygulanan basit 
bir üst solunum 
yolu enfeksiyonu 
tedavisi ile 
engellenebildiğine 
dikkat çeken 
Nihat Akçay, 
şöyle konuştu: 
"Kış aylalarında 
üst solunum yolu 
enfeksiyonlarından 
korunmak için 
çocuklarımızı 
soğuk yiyecek ve 
içeceklerden 
uzak tutmak ve sıkı 
giyindirmek uygun 
alacaktır." 
Kardiyoloji 
Uzmanı Dr. 
Akçay, çocukların 
mutlaka kalp 
sağlığı yönünden 
kontrolden 
geçirilmesi 
gerektiğini ileri 
sürerek, kalp 
kapağı hastalığı 
olan çocukları 
ise grip olmaması 
için ailelerin gerekli 
önlemi almalarını 
istedi

Üzüm çekirdeği 
omega zengini

ABONE OLDUNUZ IVIU?

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

51310 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 517 34 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

DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam
Dinlenme Tes. 513 23 94

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Ziraat 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Kenan 
Kaynaş, üzüm 
çekirdeğinin insan 
bedeninde kanser 
oluşumunu önleyen, 
kalp, damar ve 
şeker hastalığına 
iyi gelen omega 
3 ve 6 yağ asidi 

açısından çok 
zengin olduğunu 
bildirdi.
Prof Dr. Kaynaş, 
bu nedenle üzümün 
çekirdeğiyle 
tüketilmesi gerektiği
ni söyledi. Prof. Dr. 
Kaynaş, "Bazı şara
plık üzüm çeşidi 
çekirdeklerinin yağı 
içerikleri ile yağ 
kalite özelliklerinin 
belirlenmesi" 
konusunda yaptıkları 
araştırmada, 
Çanakkale'de 
yetiştirilen 8 farklı 
siyah üzüm, 4 farklı 
beyaz üzüm çeşidine 
ait 20 adet çekir 
değin özelliklerinin 
ve yağ asidinin ince
lendiğini belirtti. 
Yapılan araştırmada 
üzüm çekirdeğinde 
yüzde 80 esansiyel 
ve omega 3 ve 6 
grubu yağ asit
lerinden olan linoleik 
yağ asidi içerdiğinin

ve üzüm çekirdeği 
yağının doymamıştık 
değerinin yüzde 
90'lara yaklaştığının 
belirlendiğini ifade 
eden Prof. Dr. 
Kaynaş, şöyle dedi: 
"Omega yağ asitleri 
kalp hastalıklarında, 
ikinci tip şeker 
hastalığında, çeşitli 
kanser (prostat, 
meme) vakalarında, 
obezitede ve iltihaplı 
eklem romatizması 
gibi hastalıkların 
önlenmesinde ve 
kandaki iyi koles
terol oranın yük
seltilmesinde önemli 
rol oynamaktadır.” 
Prof. Dr. Kaynaş, 
üzüm çekirdeğinin 
E vitaminden 50, C 
vitamininden 20 kat 
daha güçlü etkiye 
sahip olduğunu, 
aynı zamanda üzüm 
çekirdeğinde tespit 
edilmiş en güçlü 
antioksidan etkinin 
olduğuna dikkati 
çekerek, şöyle 
konuştu: 
"Antioksidan özelliği 
ile insan vücudunda 
kimyasal reaksiyon
lar sonucu oluşan 
veya dışarıdan 
sigara, alkol veya 
kirli havayla alınan 
zararlı maddelerin 
etkisiz hale geti 
rilmesini sağlar.'

NÖBETÇİ ECZANE
17 Eylül 2007 Pazartesi 

AHSEN ECZANESİ 
İstiklal Caddesi No: 113 
Tel: 513 0133 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2856 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Bursa'da Tasavvuf rüzgarı
Büyükşehir Belediye 
si tarafından şehrin 
farklı noktalarında 
gerçekleştirilen 
Temaşa-i Ramazan 
etkinlikleri, BursalI 
lara eski ramazan 
akşamlarını yaşat
maya devam ediyor. 
Temaşa-i Ramazan 
etkinliklerinin 
önceki akşam ki 
bölümünde sanatçı 
Mürşit Kavurmacı, 
Orhangazi Parkı'n da 
verdiği konserde 
tasavvuf rüzgarı 
estirdi.
Vatandaşların 
büyük ilgi gösterdiği 
konserde Kavurmacı, 
Türk müziğinin zen 
gin manevi kültürü 
müze yansıması olan 
tasavvuf musikisine 
ait eserleri seslen 
dirdi. Musikinin 
eşsiz nağmelerini 
BursalIlar için yorum
layan Kavurmacı, 
parçalarını seyirciler
den oluşan dev 
koro ile birlikte 
söyledi.
Kavurmacı'nın 
"Yaralıyım" adlı 
eseri ise dinleyenleri 
duygulandırdı.

yağış uyarısı
Meteoroloji, meydanâ gelebilece 
su baskınları için halkı uydrdl.

Doğu Karadeniz 
kıyılarında 
yağış bekleniyor. 
Meteoroloji 
Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan aÇıklamaya 
göre, yurdun 
kuzey ke^inilerlnin 
parçalı çök bulütlu, 
Karadenik Bölgesi 
ile Sakarya ve 
Ardahan Çevrelerinin 
aralıklı sâğanak 
yağışlı, diğer 
yerlerin az bulutlu 
ve açık geçmesi

bekleniyor. 
Aralıklarla sağanak 
peklinde görülecek 
yağışların Trâbzbn, 
Rize ve Hopa 
çevre leri başta . 
ölmâk üzere Doğu 
Karâdeniz 
kıyılhrıbda etkili 
olacağı bekleniyör. 
Yetkililer, yağış 
sonucu nıeydânö 
gelebilecek su 
baskını, sel, 
iaşkin Ve heyelah 
heddniyle vatan- İ 
daşlârı uyardı.

^ORICEzAa
KEBAP ■ LAHMACUN ■ BAKLAVA VE YEMEK SALONU

RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ

İSKENDER
AYRAN UMMNBilaM....

Vllw
KIYMALI PİDE
AYRAN

ADANA VEYA URFA 
KEBAP+FINDIK 
LAHMACUN+SALATA

Ramazan boyunca her gün

ADANA
durum- y

DÖNER DURUM 
«MH M

10 ADET U| 
LAHMACUN '
UT. KOLA i|l

^BHW*I

İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖFTİ , 

Kurum, kuruluş ve aileleri 
iftar yemekleri verilir j

24- Açcği2
TEREYAĞLI SADE
BAKLAVA

İSTİKLAL CAD. NO: 15 GEMLİK
SİPARİŞ TEL: SÎZ 20 02



Birlik, rapor hazırlamaması nedeniyle Devletten prim istenmesini geciktirmekle suçlandı.

‘tilarmarabirlik’itıöreve bekliyoruz11
.ir “Zeytin Üreticisinin Sorunları ve Zeytinin 
Geleceği” konulu topyantıya rapor gönderme 
Marmarabirlik Genel Müdürlüğünü eleştiren Zi 
Odası Başkanı Ali Çelik, toplantıda üretici lehine 
eksikliğinden karar alınamadığını söyledi. Sayfa 3

Gemlik Körfez
GENILİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

18 Eylül 2007 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com infp@gemlikkorfezgazetesi.com < 25 Ykr.

REYHANLAR A.S, OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ

Tecrübe, özgüven ve “Müşteri Her Zaman 
Önceliklidir” tezinden yola çıkarak 

kurulan ve size özel çözümler sunan 
Bey hanlar A.Ş, Otomotiv Trafik 

Müşavirliği her zaman hizmetinizde...
İbrahim Akıt Cad.

Şirin Plaza No:7 - GEMLİK
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Türkiye genelinde yaklaşık 15 milyon öğrenci ile 600 bin öğrentmen ders başı yaptı 

Mİ eğitim ve öğretim yılı iaşİaiı 
Tr Dün düzenlenen törenlerle yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan törenlere Şehit Etem 

Yaşar İlköğretim Okulu’nda devam edildi. Ana okulu öğrencilerinin sergilediği gösterileri veliler ayakta alkışladı. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gündem Anayasa değişikliği
22 Temmuz erken genel seçimlerinden 

sonra Türkiye’nin gündeminde Cumhurbaş 
kanı seçimleri vardı.

Bu konu çözümlendi.
t Ardından, hükümetin kurulması konusu 
gündeme geldi.
r 2. Erdoğan hükümeti de kuruldu.

Yeni hükümet şimdi Anayasa’yı değiştirme 
ye el attı.

Bu işi bir takım proflara havale etti.
Basın, günlerdir hazırlanan taslak Anayasa 

I konusunda maddeleri açıklıyor.
Devamı sayfa 5'de

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

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

Tel: 0.224 513 11 75

18 EYLÜL 2007 USSAK GÜNEŞ İKİNDİ AKSAM YATSI 
SALI 05.13 06.40 13.05 ‘ 16.32 19.18 20.38

Namaz 
kılarken I

çantasını 
kaptırdı I

Bursa Ulu Cami'de 
namaz kılan kadının 
içerisinde ziynet 
eşyası ve para bulu- ,
nan çantası kimliği I
belirsiz kişi ya da I
kişilerce çalındı.
Yetkililer, vatandaş |
farı tedbirli 
olmaya çağırdı.
Haberi sayfa 8'de

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

Anayasal siyaset

Başbakanın deyimiyle ikinci sivil 
anayasamız pek yakında huzurlarımızda..

T.C. Anayasası taslağı henüz hazırlık aşa
masındayken tartışılıyor.

Seçilmiş öğretim üyelerinin ön hazırlığını 
yaptığı anayasa taslağı AKP tarafından da > 
benimsendi.

Taslakta önerilen değişiklikler geleceği 
karartacak biçimde..

Can sıkıyor.
Merdiven altında eğitim verenleri 

günyüzüne çıkarıyor.
Örümcek kafalıların küflenmiş düşünceler

ine çanak tutuyor.
Karşı duranların, tepki gösterenlerin 

önüne de "Kuran" konuluyor.
İmam Hatip, türban derken ülkenin gün

demine anayasa tartışması oturtuluyor.
Amaç toplumu bölmek, parçalamak.
Doğrudan yana olanları, gerçekleri gören

leri ve haykıranları din düşmanı ilan edip 
aradan sıyrılmak.

Tehlike önümüzde, ardımızda, yambaşı 
mızda.

Tehlike içimizde..
Anayasa'yla "fırsatçıların" hakları koruma 

altına alınıyor.
Geçtiğimiz y111 arda Nazım Hikmet'in şiirini 

okudu diye lise öğrencisini gözaltına aldırıp 
sorguya çekmişlerdi.

Şiiri anımsayalım:
" Vatan çiftliklerinizse, KâsalâTTrfiZiirvtT 

çek defterlerinizin içindekilerse vatan, 
vatan, şose boylarında gebermekse açlık

tan,
vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan 

kıvranmaksa yazın,
fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, 
vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, 
vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis 

copuysa, 
ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, 
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bom

bası, Ameri..an donanması topuysa, 
vatan, kurtulmamaksa kokmuş karan

lığımızdan, 
ben vatan hainiyim. ’’ 
Rahatsız olunacak ne var bu şiirde ..
Var..
Çünkü gerçekleri su yüzüne çıkarıyor..
Vicdanlara sesleniyor.
Korkmaya ne hacet.
Bir de Sevgili Osman Kurhan'a kulak vere

lim.
"Bir yanıp bir sönen ışıklara bak.
Elele tutuşan aşıklara bak.
Boşver üzülmeyi yaşamaya bak.
Yaşamak çok güzel herşeye rağmen. 
Acılar hayatın tuzu biberi.
Bir gün çok ararız geçen günleri.
Sevmek zorundayız birbirimizi.
Yaşamak çok güzel herşeye rağmen.." 
Osman tiyatro gönüllüsü.
Osman'ın şiiri bir felsefeyi yansıtıyor. 
Tiyatrocu'nun yaşama bakışını anlatıyor. 
Türkiye'yi yönetenlere, yönetemeyenlere 

ithaf olunur.
Durup dururken Türkiye'de huzursuzluk 

yaratanların dikkatine sunulur.
Dinsel değerleri ısıtıp ısıtıp ülke insanının 

önüne koyup kavga çıkaranlara duyurulur.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Seri katiller Sakarva!tla hakim karsısına çıhir
Seri katiller Yiğit 
Bekçe ve Mehmet 
Karahasan'ın 
yargılanmasına 
Sakarya 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde dün 
devam edildi. 
Geçen yıl Kurban 
Bayramı arefesinde 
çeşitli illerde 
7 kişinin öldürülmesi, 
2 kişinin yaralanması 
olaylarına karıştıkları 
iddiasıyla tutuklanan 
Yiğit Bekçe ve 
Mehmet Karahasan'ın 
Sakarya'nın 
Hendek ilçesinde 
akaryakıt istasyonu 
çalışanı Mehmet 
Çakır'ın öldürülmesi 
ve çoban 
Dursun Dere'yi 
yaraladıkları 
iddiasıyla 
Adapazarı 1. Ceza 
Mahkemesinde 
yargılanmalarına 
devam edildi. 
Duruşmaya Yiğit . 
Bekçe ve Mehmet 
Karahasan katıldı. 
Duruşmayı, ölen 
Mehmet Çakır'ın eşi 
Dilek Çakır, ağabeyi 
Sadettin Çakır

ve ablası 
Nazmiye Çakır da 
takip etti.
Sincan F Tipi 
Cezaevi'nde tutuklu 
bulunan sanıklar 
Türk Ceza 
Kanunu'nun (TCK) 
"kasten adam 
öldürme" hükmünü 
içeren 58/1. maddesi 
uyarınca "ağır
laştırılmış müebbet 
hapis" cezası 
talebiyle yargılandı. 
Mahkeme heyeti 
olayda mermilerin 
hangi silahlardan 
çıktığının tespit 
edilmesi gerekçesiyle 
Adli Tıp Kurumu'na

yazılan yazının bek
lenmesi ve 
Hendek'teki 
benzinlikte kamera 
sisteminin olup 
olmadığı konusunda 
Hendek Cumhuriyet 
Savcılığı'na 
yazılan yazının bek
lenmesi için duruş
mayı erteledi.
Yiğit Bekçe ile 
Mehmet Karahasan, 
ilk olarak
21 Ekim 2006'da 
Bursa-Yalova 
girişindeki bir 
kestane satış 
mağazasında 
çalışan Hüseyin 
Çalışkan'ı, ardından

3 gün içinde 
Kocaeli D-100 
karayolundaki Savaş 
Dönmez Parkı'nın 
yanındaki bir 
pişmaniye 
dükkanında 
Fatih Kılıç'ı, 
Sakarya'nın 
Hendek, Mersin'in 
Erdemli ve 
Ankara'nın 
Gölbaşı ilçesinde 
gasp amaçlı 
5 kişiyi öldürdükleri, 
2 kişiyi yaraladıkları 
iddiasıyla 
24 Ekim tarihinde 
Ankara'nın 
Gölbaşı ilçesinde 
yakalanmıştı.
Üç ilde davaları 
süren Bekçe ve 
Karahasan, 
Mersin'deki 
cinayet davasında 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası ile Bursa'da 
işledikleri *1
cinayetten 
ötürü de ağır
laştırılmış 
müebbet ve 13’er yıl 
hapis cezasına 
çarptırılmıştı.

İŞYERia
baytaş’ www.baytasinsaat.com 

-------YENİ PROJEMİZ-------
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

Bahkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
S Doğalgaz Kombi Sistemi, 
ı/ Otoparklı, Asansörlü, 

Hazır Mutfak, 
Dış kapı çelik kapı, 

^Ziç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke, 

’Z Islak zeminler seramik

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler ve müstakil bahçeli dublex daireler. 
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İNCİ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Otoparklı, 
2+1 deniz manzaralı pormal daire ve 4+1 dublex daire. 

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne
yakın, Ofis ve Mağazalar.

www.baytasinsaat.com Tel: 513 42 21 -FaxP61317 94

i 
Gı 
M 
0
n

Şey

Geı 
Ba 
ze) 
SOI 
ge 
to| 
«I 
m;
İli 
Gı 
gc 
aç

0 
II 
vı 
0 
bi 
M 
G

o 
û

ı5” II 
S S

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com


WıİB Eylül 2007 Sah
HABER Sayfa a

»avj 
ın ।

'in

le

kleri
klan]

le

le

da

'da

sr yıl

Birlik, rapor hazırlamaması nedeniyle Devletten 
prim istenmesini geciktirmekle suçlandı.

“Marmarabirlik’i
göreve bekliyoruz”

“Zeytin Üreticisinin Sorunları ve Zeytinin 
Geleceği” konulu topyantıya rapor göndermeyen 
Marmarabirlik Genel Müdürlüğünü eleştiren Ziraat 
Odası Başkanı Ali Çelik, toplantıda üretici lehine 
rapor eksikliğinden karar alınamadığını söyledi

Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
zeytin üreticisinin 
sorunları ve zeytinin 
geleceği.için yapılan 
toplantılarda kendi 
raporlarını hazırla
mayı geciktiren 
Marmarabirlik 
Genel Merkezi'ni 
göreve beklediklerini 
açıkladı.

— Gemlik, Nilüfer, 
__4 Osmangazi,

A

^Mudanya, Orhangazi 
ve İznik Ziraat 
Odaları ile birlikte 
bir süre önce 
Marmarabirlik 
Genel Merkeziyle 
yaptıkları toplantıda, 
odalar olarak 
üreticilerin mâğduri 

* yetlerini önlemek 
ve Marmarabirlik 
yönetiminin de 
boş yere yıpratılma- 

ı ması konusunda 
sorunların masaya 
yatırıldığını 
söyleyen Ali Çelik, 
"Her oda ve 
Marmarabirlik 
yönetimi rapor 
hazırlayarak 
değerlendirildik ten 
sonra üreticinin 
mağdur edilmemesi 
ve birliğin mahsul 
alım sıkışıklığının 
önlenmesi için

ortak rapor hazırlayıp 
devletten üretim 
bazında prim talep 
edilmesini ve Anka 
ra'da görüşmelerde 
bulunulmasını 
kararlaştırdık. 
Yaptığımız ikinci 
toplantıda Odalar 
raporlarını hazırla
masına rağmen 
Marmarabirlik kendi 
raporunu henüz 
hazırlayamadığını 
bildirince karar 
alınamadı.
Bir hafta sonra yap
tığımız toplantıda 
birlik yönetimi 
raporu yine hazırlaya- 
madığını beyan etti

ve iki gün içinde bu 
raporu hazırlayıp 
odalara göndereceği
ni söyledi.
Ancak bu güne 
kadar bu konuda 
Birlik yönetiminden 
rapor henüz bize 
ulaşmadı" dedi. 
Marmarabirlik 
yöneticilerinin bu 
davranışını Ziraat 
Odaları olarak 
anlayamadıklarını 
söyleyen Ali Çelik, 
"Yönetici işletmenin 
gelişimini, önünün 
açılmasını, 
ortaklarına faydalı 
olmasını ister. 
Ziraat Odaları

olarak Birlik 
yönetimine her 
zaman üreticilerin 
menfaatlerinin 
korunması yönünde 
destek verdik. 
Acaba bizi mi 
dikkate almıyorlar, 
yoksa kendi 
yeteneklerimi 
noksan anlayamadık. 
Altı ilçenin Ziraat 
Odaları olarak 
Marmarabirlik 
yönetiminin 
biran önce karar 
alıp rapor 
hazırlayarak 
Ankara gitmeyi 
istiyoruz" 
şeklinde konuştu.

ıralı, Gaziler Günü yarın kutlanacak
Gemlik Kaymakamlığı 
tarafından organize 
edilen Gaziler
Günü yarın Atatürk
Anıtı’nda düzen
lenecek törenle 
kutlanacak.
Saat 11.00 de Atatürk 
anıtına çelepklerin 

j sunumuyla başlaya
cak tören saygı 
[duruşu ve İstiklal

Marşı ile devam 
edecek. Garnizon 
Komutanlığı tarafın
dan görevlendirilecek 
bir subay tarafından 
günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşmanın ardından 
Gazi ler graçlarla 
Merkez Komutanlığına 
götürülerek 
kokteyl verilecek.

Türkçe ezanın öyküsü...
Yaşları ellinin altında olanlar, yani gençler 

pek bilmezler.
Türkiye minarelerinde "Tanrı uludur" diye 

Türkçe ezan okunurdu.
18 yıl devam eden Türkçe ezanın öyküsü 

şöyledir.
Atatürk, Kuran ve ezanın anlaşılarak iba 

det edilmesi için Türkçeleştirmeye karar ver
ince Bursa'ya gelmiş ve din adamlarını top 
layarak "Ezan nedir?" diye sormuş.

Din adamları "İbadete ve namaza çağrıdır" 
ce vabını vermişler.

Atatürk'ün bu cevap üzerine "Kur'an'da ve 
Peygamberimizin hadislerinde ezan Arapça 
okunacak diye bir emir var mı?" diye sorun
ca, din adamları "Yok" demişler. %

Bunun üzerine "Öyleyse Türk halkını iba 
dete kendisinin anlayacağı dille çağırmak da 
ha doğru olmaz mı?" sorusunu yönelten 
Atatürk’e

"Doğru olur" cevabı gelmiş.
Ezanın;
Tanrı uludur; Tanrı uludur
Şüphesiz bilirim bildiririm
Tanrıdan başka yoktur tapacak
Şüphesiz bilirim bildiririm
Tanrının elçisidir Muhammed
Haydin namaza, haydin felaha
Namaz uykudan hayırlıdır
Haydi namaza, haydi namaza
şeklinde Türkçe okunmasına 15 Temmuz 

1932 tarihinde karar verildi.
Çok dikkat çekicidir; Atatürk'ün Bursa'dan 

ayrılmasından ve Meclis'ten yasa çıkmadan 
Bursa'da "Türkçe ezan” okunmaya başlan
mış olmasına rağmen, ilk ve son başkaldırı 1 
Şubat 1933 günü Bursa'da oldu.

Kozanlı İbrahim namındaki Nakşibendi 
tarikatı şeyhi cuma namazından sonra mürit
leriyle beraber "Şeriat istiyoruz. Arapça ezan 
istiyoruz" bağrı şiarıyla nümayiş yaptıkları 
bildirilmiş...

Telgraf Atatürk'ün eline geçer geçmez, 
trene binerek soluğu Karaköy istasyonunda 
alıyor, oradan da otomobille sabaha karşı 
Bursa'ya geliyor ve başta vali olmak üzere 
bütün yetkilileri olayı hemen kendisine 
bildirmedikleri için sigaya çekiyor.

Gece köşkte olay tartışılırken Atatürk; 
"Gençler siz neden mültecilere karşı çıkma 
diniz?" diye sorunca ayağa kalkan bir genç; 
"Biz Bursa gençliği olarak..." diye söze baş 
layınca Atatürk sözünü keserek;

"Bursa gençliği yok. Türk gençliği var"
Çok dikkat çekicidir ki; Türkçe ezan dahil 

olmak üzere Atatürk'le beraber tüm devrim- 
lerde milletvekili, bakan ve başbakan olarak 
imzası bulunan Celal Bayar'ın genel başkanı 
olduğu Demokrat Parti'nin iktidara geldikten 
sonra ilk çıkardığı yasa, "Türkçe ezanın 
Arapça'ya dönüştürülmesidir.”

Zaten o zaman kopan ip, bizi bugünlere 
getirdi.

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

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 

2007-2008 eğitim ve 
öğretim yılı düzenle
nen törenlerle 
başlarken, öğrenciler 
okullarına kavuş
manın sevincini bir 
kez daha yaşadılar. 
Dün ilk tören Atatürk 
Anıtı’nda yapıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutan Vekili, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
okul müdürleri ve 
öğrencilerin katıldığı 
törende İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Ercümen Atatürk 
anıtına çelenk koydu. 
Çelenk sunumundan 
sonra saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı

okundu..
Yeni öğrenim yılının 
başlaması nedeniyle 
ikinci tören Şehit 
Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 

moî ıÇvSîîîutTyopiıuı'. 
Törene AKP Bursa 
Milletvekili M. Altan 
Karapaşaoğlu, 
Kaymakam Mehmet

Mehmet 
Turgut İ

Baygül, Garnizon 
Komutan Vekili 
Belediye Başkanı 
Mehmet Türgüt, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, İlçe Milli 
cğiuiiT ıMivriirülOferT 
met Ercümen, Beledi 
ye Meclis Üyeleri, 
Okul Müdürleri, öğren 
çiler ve aileleri katıldı. 
Saygı duruşu ve İstik
lal Marşı'nın okun
masından sonra 
Öğrenciler tarafından 
öğrenci andı okundu. 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Kamil 
Beki'nin günün anlam 
ve önemini belirten 
konuşmasında oku
lun kuruluşundan bu 
yana geçen çalışma 
lardan bilgiler vererek 
bu yıl iki okulun 
birleşmesi ve

1400 öğrenci ile 
tek öğrenim görüle
ceğini söyledi.

’ Ana okulu öğrenci
lerinin sergilediği 
şarkılı gösteri konuk- 
ı'ar taralından büyük 
alkış alırken, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Ercümen yaptığı 
konuşmada, Eğitimin 
işlevinin topluma 
sağlıklı insanlar yetiş 
tirmek olduğunu belir 
terek, yeni müfredatın 
öğrenciye bilgi yükle
mek değil, öğrenmeyi 
öğretmeyi hedefledi 
ğini söyledi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'da 
yaptığı konuşmada; 
Gemlik'te dershane 
açığı olması nedeniy

L le belediye olarak bu 
açığı kapatmak için 
destek vermeye de 

vam edeceklerini 
söyledi. Törene 
katılan AKP Bursa 
Milletvekili M. Atlan 
Karapaşaoğlu'da 
öğrencilerin çağın 
gereklerine uygun 
öğrenim görmeleri 
için çalışmaları hız
landırdıklarını ve 
öğrencilerin başarılı 
olmaları için mutlaka 
öğretmenlerini iyi 
dinleyip çok çalış
maları gerektiğini 
hatırlattı. 
Karapaşaoğlu 
"Bizierin görevi 
sîzlere bu mekanları 
hazırlamaktır" dedi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada, hayırse
verler tarafından Milli 
Eğitim'e yapılan yar 
dımların artarak de 
vam etmesi olduğu

nun altını çizerek 
"Devletin imkanları 
herkesle yetişemiyor. 
Okul yteptırmak için 
hayırstever ile spon
sorlara ihtiyacımız 
var. Yehi başlayan 
öğrenim yılında 
aileler çotuklarınızı 
denetleyip okula 
katkıdâ bulunun" 
dedi. Baygül, 
öğretmenlere de 
seslenerek
"Elimildeki malzeme 
gelecekte Türkiye'yi 
yönetecek. Bu 
malzeıtıeyi iyi 
kullanın" dedi. 
Törenih sonunda 
ise sekizihci sınıf 
öğrendileri okula yeni 
başlayân birinci sınıf 
öğrendilerine çiçek 
vererek hoşgeldiniz 
dedi vd başarılar 
dilediler.

ELEMAN ARANIYOR
EMPET METALURJİde 

çalışmak üzere 
Askerliğini yapmış 

Vasıfsız BAY Elemanlar, 
Bakım ve onarım 

işlerinde çalışmak üzere 
tercihen EML Mezunu 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Eski Orhangazi Cad. 
Mezbaha Karşısı 
No S 42 GEMLİK

Tel : O 535 847 85 78

Gemlik Nufüs Müdürlüğü’nden 
aldığım kimliğimi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Cahit Emrah TURAN

satİMm
HER İŞE UYGUN 
SATILIK İŞYERİ 

0,537 397 21 37
Gemlik Askeri Veteriner Okulu’ndan 
aldığım askeri kimliğimi ve askeri 

ehliyetimi, Manisa Salihh Trafik Şube 
Müdürlüğü’nden aldığım ehliyetimi 

kaybettim. Hükümsüzdür. ENGİN YİĞEN

w® SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer 

Kazanı sahibinden 
satılıktır

Tel: 513 96 83
O. Gölcük Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım

nufüs cüzdanımızı 772007 tarihinde
I__ I.”- C’ltes kaybettim. Hükümsüzdür.

İSMET GÜMÜŞ
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Gündem Anayasa değişikliği
AKP’nin yeni Anayasa’yı ha 

zırlamasını ısmarladığı Anayasa 
Prof. Ergun Özbudun ve 
arkadaşlarının taslağı, basına 
parça parça sızdırıldı.

Basın ve siyasi partiler yeni 
Anayasa’nın bir konsensüs ile 
hazırlanmasını istiyorlar.

Özbudun’un taslak mad
deleri sert eleştirilere neden 
oluyor.

Bir yandan da Türkiye 
Barolar Birliği, TÜSİAD alter
natif Anayasa taslağı hazırlığına 
başlarken, Üniversitelerden ses 
çıkmaması insanı şaşırtıyor.

Türkiye Cumhuriyeti kurul
duğundan bugüne 1924, 1960, 
1981 yıllarında Anayasayı 
değiştirdi.

Bu Anayasaların hiçbiri sivil 
Anayasa olarak kabul edilmi 
yor.

AKP’nin mecliste büyük 
çoğunluğu elde etmesi, yeni bir 
sivil Anayasa yapma hevesini 
arttırdı.

Aslında AB kapasında Ana 
yasadan doğan bazı zorluklar 
bu değişikliğe neden oldu 
denebilir.

Hükümetin Anayasa değişik
liği konusunda yaptığı açıkla
malarda bir bilim heyeti tarafın
dan hazırlanan taslak daha

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadrl_guler@hotmall.com tâ

sonra AKP’lilerce kurulacak 
Anayasa Komisyonu’nca ince
lenecek.
, Bu heyet geçtiğimiz gün
lerde AKP’li akedemisyenlerden 
oluşan komisyon Sapanca’da 
yaptıkları toplantıyı tamam
ladılar.

Bu toplantıya, taslağı hazır
layan Prof. Ergun Özbudun da 
katıldı.

Dün, AKP Genel Başkan Yar 
dımcısı Dengir Mir Kemal Fırat 
yaptığı açıklamada, Anayasa de 
ğişikliğinde Yüksek Okullardaki 
kılık kıyafet konusundaki son 
kararı Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın vereceğini açıkladı.

Değişiklik içinde en çok 
konuşulan konuların başında 
din derslerinin zorunluluğu, 
Anayasa’dan Atatürk ilke ve 
ınkilaplarına uyulması sözcük
lerinin çıkarılması, 
Cumhurbaşkanının yetkilerinin 
azaltılması, dokunulmazlıklar, 

eğitim dilinin Türkçe olması, 
Anayasanın değiştirilmesi teklif 
dahi edilemeyeceği maddeleri, 
yargı, yasama ve yürütme 
erkinin kullanış şekilleri, din 
eğitimi, resmi dilin Türkçe 
olması gibi konular geliyor.

Bu konularda Başbakanın 
görüşünün alınmasından sonra 
taaslağın AKP MYK de 
görüşüleceği ve kamuoyunun 
tartışmasını çıkarılacağı belir
tiliyor.

AKP’liler göre yeni 
Anayasanın bireye önem veren, 
ideolojilerden arınmış, 
demokratik bir Anayasa ola
cağını iddia ediyorlar.

Şöyle veya böyle, 
Türkiye’nin gündeminde sivil
lerin yapacağı bir Anayasa 
değişikliği gelip oturmuştur.

Zamanlama olarak bu 
doğru mu yanlış mı bir yana 
bırakılırsa, 12 Eylül cun
tacılarının dayatmayla halka 

kabul ettirdikleri anayasanın 
değişmesi düşüncesi doğrudur.

Yanlız bu Anayasa değişikliği 
gerçekleşirken, toplumun 
ihtiyaçlarına göre değişiklikler 
yapılmalı ve Türk ulusunun 
ortak değerlerini korunmalıdır.

Ortak değerlerin başında 
yeni Türkiye Cumhuriyetinin 
kurucusu’nun ilkelerini bir 
kenara itemezsiniz.

O ilkeler Cmuhuriyet’in yol 
göstericisi olmuştur.

AKP Genel Başkanı Erdoğan 
seçim meydanlarında 
Cumhurbaşkanının ulusal bir 
konsensüs ile seçileceğini 
söylediği halde uygulamada 
Abdullah Gül konusunda dayat
macı tavırları ile sözlerini tut
madıklarını gördük.

Yâni, AKP Genel Başkanı 
muhalefet karşısında güven 
sarsmıştır.

Toplumun her kesimini 
ilgilendiren bir Anayasa 
değişikliğinde, AKP’nin oy 
çokluğuna güvenerek 
“dediyim dedik” tavra 
girmesi toplumsal barışı 
zedeler.

Anayasa değişikliğinde 
AKP’ye oy vermeyen 
yüzde 53’lük kitle unutulma
malıdır.

Şehit Etem Yaşar İlköğretim 
Okulu öğrencilerinden 

" Başkan Turgut’a teşekkür ziyareti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeni öğrenim yılının 
. başlaması nedeniyle 

, Şehit Etem Yaşar 
mT İlköğretim Okulu 
5 öğrencileri Müdürleri 
ız Kamil Beki ve Türkçe 

öğretmenleri İsmail 
Bakar'la birlikte

— Belediye Başkanı 
—""Mehmet Turgut'a 

ziyarette bulunup 
okullarına vetdiği 
desteğin devam 
etmesini istediler.

jb Şehit Etem Yaşar ile 
n Hamidiye Okulu’nun

birleşmesinden sonra 
aradaki duvarın 
kaldırılarak geniş bir 
bahçe kazanılmasıyla 
rahatlayan öğrenciler 
Ibahçede kazılan 
yerlerin Belediye 
tarafından asfaltla 
kapatılmasından 
dolayı eğitimin her 
zaman yanında olan

I Başkan Turgut'a
—--^teşekkür ettiler.

öğrencilere kırtasiye 
llğlf” hediye eden Başkan 
nde (Mehmet Turgut,

ı'B/z/m İçin en önemli 
yünlerden biri,

çocuklarımız gele
ceğimizin teminatı 
olduğuna göre onlar 
için her türlü desteği 
vermeye devam 
edeceğim. Bu anlamlı 
günde beni ziyaret 
etmenizden mutlu 
oldum. Sîzlerin 
gelecekte daha iyi 
yerlere gelmenizi 
temenni ediyorum, 
bunun yanında 
sîzleri topluma 
kazandıran öğret
menlerinizi de 
kutluyorum" dedi.

AKP İl Teşkilatının 
Yıldırım Belediyesi 
Yunus Emre Spor 
Kompleksi'nde ver 
diği iftar yemeğinde 
partililer biraraya 
geldi.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’inde 
katıldığı yemekte, 
Bursa Milletvekilleri 
İl Teşkilatı ile AKP 
Gemlik İlçe Yönetim 
Kurulu Üyeleri, İl 
Genel Meclis Uyele 
ri, Belediye Meclis 
Üyeleri, Kadın 
Kolları ve Gençlik 
Kolları yönetim 
kurulu üye leri de 
hazır bulundular. 
Yemekte konuşan 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
yüzde 47'lik oy 
oranının geçen 
dörtem yaptıkları 
hizmetlerin İbrası 
olduğunu 
belirterek,

bundan sonra da 
aynı hizmet anlayışı 
içinde Bursa 
ve Türkiye için 
çalışmalarını 
sürdüreceklerini 
söyledi.
Çıkılan yolun 
Cumhuriyetimizin 
100. yılı olan 
2023'de daha çağ
daş, daha modern 
ve muhasır medeni 
yetler seviyesine 
ulaşmış bir 
Türkiye oluşturmak 
seferberliği olduğu
na dikkat çeken 
Bakan Çelik, daha 
önce olduğu gibi 
bundan sonra da 
Bursa'da 10 mil
letvekili ile üzerleri 
ne düşen görev 
neyse en ufak bir 
huzursuzluğa 
meydan vermeden 
aynı hizmet 
arUayışı içinde 
çalışmalarını 
sürdüreceklerini 
vurguladı.

mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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Okula başlayan 
çocuğunuzu 
Casper ile 
hareketlendirin!

Sar 
Bal 
Çat 

: Esr
Yas 
eldi 
ger 
"Be 
Baş 
sor 
day 
/sn 
yap 
dec 
Buı 
Sar 
Biri 
Kuı 
Tic 
Çar 
etti' 
bal 
yar 
kar 
diri 
531

İSa

CASPER Mikrofonlu kulakık

NOWOXBİLGİSAYAR

CASPER 5.2 MP 
Webcam

LOGITECH S- 220 
2 c l Ses Sistemi

HP Renkli 
Yazıcı

İSTEYENE 

AYRICA

Ayrıca 
UYGUN FİYATLARLA 

D-SMART ABONELİĞİ
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSA

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

http://www.gemliknowox.com
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Esnaf ve Sanatkar Yasası değiştirilecekV I Bakanlar Kurulu toplandı
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Zafer 
Çağlayan, 5362 Sayılı 
Esnaf ve Sanatkar 
Yasası'nın mutlaka 
elden geçirilmesi 
gerektiğini belirterek, 
"Ben de sayın 
Başbakan da esnafın 
sorunlarının farkın
dayız, yeni dönemde 

^esnafla uzlaşmacı birM 
yapı sergileyeceğiz" 
dedi.
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği Yönetim 
Kurulu, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Zafer 
Çağlayan'ı ziyaret 
etti. Çiçeği burnunda 
bakan Zafer Çağla 
yan, esnaf ve sanat 
kar camiasına sevin
dirici haberler verdi. 
5362 sayılı Esnaf ve 
Sanatkar Yasası'nın 
mutlaka elden 
geçirilmesi 
gerektiğini söyleyen 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Zafer 
Çağlayan, somut 
çalışmalar yapıla
cağım ifade etti. 
Ekonomide 
enflasyon, faiz yapısı, 
ihracat, istihdam 
gibi makro alanlarda 
iyileşme yaşandığını

hatırlatan Çağlayan, 
"Esnaf ve sanatkarın 
zor günler geçirdiğini 
biliyorum. Bu dönem 
sîzlerle birlikte sorun
ların çözümü için 
uğraşacağız.
Sorunlarla ilgili 
Başbakanımız ile de 
görüştük. O da bazı 
olayların farkında. 
Ben sîzlerden esnaf 
ve sanatkarın duru
mu, sorunlarıyla ilgili 
beni bilgilendirmenizi 
istiyorum. Sık sık 
sizlerle bir araya 
gelerek yasadaki 
aksaklıklar nedir, 
nasıl çözüm 
üretebiliriz bunları 
masaya yatırmalıyız. 
Uzlaşmacı bir 
yapı sergileyeceğiz. 
Beklemeye sabrı 

olan insan değilim. 
Alınan kararı hemen 
uygulamaya koy
mamız gerekiyor" 
dedi.
Ziyaret sebebinin 
sorunları aktarmak 
olmadığını, tamamen 
tebrik ziyareti 
olduğunu belirten 
BESOB Başkanı 
Arif Tak, esnaf ve 
sanatkarın sorun
larının çok olduğunu, 
gelecek günlerde 
sorunlarla ilgili 
hazırlanan raporun 
kendisine sunula
cağını kaydetti. 
Bursa'daki esnaf 
hizmet binasının 
bir benzerinin de 
İnegöl ilçesinde 
yapıldığını 
hatırlatan Tak,

Türkiye'de bir 
ilk olan ilçe esnaf 
hizmet binasının 
açılışına Sanayi ve 
Ticaret Bakanı 
Zafer Çağlayan'ı da 
davet etti.
Ziyarete, 
BESOB Başkanı 
Arif Tak, Başkan 
Vekili Hüseyin 
Köse, Yönetim k 
Kurulu üyeleri Işık 
Damlar, İsa Oruç, 
Fikret Öztaş, 
Nedim Sezer, 
Lokantacılar Odası 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Yahya Yıldız, 
Nurettin Bostancı, 
Minibüsçüler 
Odası Başkanı 
Mürsel Çubukçu, 
Şoförler ve 
Otomobilciler 
Odası Başkanı Haşan 
Topçu, Mudanya 
Şoförler Odası 
Başkanı Hikmet 
Ilhan'ın yanı sıra 
Lokantacılar 
Federasyonu 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, Ankara 
Esnaf ve sanatkarlar 
Odaları Birliği 
yönetimi ile Madeni 
Eşya Üreticileri 
Esnaf Odası 
katıldı.

Bakanlar Kurulu, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan baş 
kanlığında toplandı. 
Başbakanlık Merkez 
Bina'da gerçekleşti 
rilen toplantı saat 
13.20'de başladı. 
Toplantının ana gün
dem maddesini sivil 
Anayasa taslağı 
oluşturuyor. 
Aralarında Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcıları Hayati 
Yazıcı ve Cemil 
Çiçek, Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin, 
Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun da 
bulunduğu AKP'nin 
hukukçu kurmayları 
ile Prof. Dr. Ergun 
Özbudun başkan
lığındaki akademis 
yen heyeti tarafından 
hazırlanan Anayasa 
taslağı ile ilgili 
Bakanlar Kurulu'nda 
genel bir değerlendir 
me yapılacak.
Taslağa son şeklin 
çarşamba günü 
gerçekleştirilecek 
AKP Merkez Yürüt 
me Kurulu (MYK) 
toplantısında ve 
rilmesi bekleniyor. 
Toplantıda, IMF 
heyetinin temasları 
çerçevesinde ekono- 
mide yaşanan son 

gelinmeler de ele alı
nacak. Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardım 
cısı Nazım Ekren ile 
Devlet Bakanı Meh 
met Şimşek'in bu çer 
çevede kurula bilgi 
verrriesi bekleniyor. 
Kurülun Avrupa 
Birliği (AB) ile hrıüza- 
kereler de toplantının 
diğer bir gündem 
maddesini oluştura
cak. Sabah saat
lerinde AB Müktesa 
batı’hın masaya 
yatırıldığı toplantıya 
başkanlık eden 
Dışişleri Bakanı ve 
Başmüzakereci Ali 
Babâcan üst düzey 
bürokratların katıldı 
ğı değerlendirmeler 
hakkında kurul 
üyelerini bilgilendire
cek. Birleşmiş 
Milletler (BM) Güven 
lik Konseyi töplan- 
tısınö katılmak üzere 
ABD'ye gitmeye 
hazırlanan Başbakan 
Erdoğah temasları 
öncdsihde Bakanlar 
Kurdlu'hda genel bir 
değerlendirirle 
yapacak. Erdoğan'ın 
perşbmbe günü 
başlâydcak Amerika 
ziyareti çerçevesinde 
çok sayıda ikili gö 
rüşme gerçekleştir 
mesi de bekleniyor.

Vhillanl ulukaya dogalgaz ra san.
■ HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

V

GEMLİK ANA BAYİİ

Isıtma.smaksu'ie 
kontrol cihaılarmûa 
ÜDW ö

►DOGALGAZ
► KOMBİ
►KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA
►RADYATÖR
►SPLİT 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
k Tel : (0.224) 513 88 26 Fax: 5d3 49 93

ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com

mailto:ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com
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Namaz kılarken 
çantasını kaptırdı

Kadın meselesi yüzünden birbirlerine girdiler

Bursa Ulu Cami'de 
namaz kılan kadının 
içerisinde ziynet 
eşyası ve para bulu
nan çantası kimliği 
belirsiz kişi ya da 
kişilerce çalındı. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 
Edinilen bilgiye göre, 
namaz kılan Şükrüye 
K. (44), Ulu Cami'de 
namaz kıldığı sırada 
içerisinde nüfus 

cüzdanı, sürücü 
belgesi, otomobil 
ruhsatı, 500 dolar, 
150 YTL para 
ile iki adet yüzük, 
kolye, küpe, 
kol saati ve cep 
telefonunun bulun
duğu çantasının 
çalındığını söyle 
yerek polise 
müracaat etti. Olayla 
ilgili polis soruş 
turma başlattı.

Bursa'da, 'kadın' 
meselesinden 
tartıştığı kişi 
tarafından bıçaklanan 
genç, hayati 
tehlike kaydıyla 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye

Eve ayakkabı ile girme kavgası kanlı bitti
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
bir kişi, eve 
ayakkabıyla girdiği 
için tartıştığı kişi 
tarafından bıçaklandı. 
Hastaneye kaldırılan 
yaralının sağlık 
durumunun iyi 

göre, merkez Yıldırım 
ilçesi Yıldırım 
Mahallesi Beyazıt 
Caddesi Üzerinde 
meydana gelen 
olayda Serkan 
S. (34) ile Yılmaz A. 
(43) 'kadın' mese

olduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye göre, 
Gümüştepe Mahallesi 
Maksem Sokak'ta 
ikamet eden 
İbrahim A. (41), 
incir bahçesinde 
çalışmaya başladı. 
Mesainin bitmesiyle 

lesinden kavga 
etmeye başladı. 
Kavganın büyüme
siyle Yılmaz A., 
eline aldığı bıçakla 

Serkan S.'yi karın 
bölgesinden 
bıçakladı.

bahçedeki eve 
dönen İbrahim A., 
eve ayakkabısıyla 
giren Mehmet Z. (55) 
ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
kısa sürede 
kavgaya dönmesiyle 
Mehmet Z., eline

Ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırılan 
Serkan S.'nin 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
öğrenildi. Kaçan zan
lının aranmasına 
devam ediliyor 

aldığı bıçakla 
İbrahim A.'yı 
bıçakladı.
Hastaneye 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi, 
zanlı Mehmet Z. ise 
gözaltına alındı.

Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
Ordu'nun Kabataş 
ilçesinde hasta ziya 
retine giden bir aileyi 
taşıyan minibüs, 150 
metrelik uçuruma 
yuvarlandı. Kazada 3 
kişi öldü, 1'i bebek, T 
i çocuk 12 kişi yara
landı.
Edinilen bilgiye göre, 
Kabataş ilçesinden 
Korgan ilçesine hasta 

ziyaretine giden aileyi 
taşıyan Mustafa Özde 
mir yönetimindeki 52 
DT 373 plakalı mini 
büs, Dibekdibi mevki- 
sine doğru seyir 
halindeyken sürücü 
nün direksiyon haki 
miyetini kaybetmesi 
sonucu kontrolden 
çıkarak yolun sağın
daki 150 metrelik 

uçuruma yuvarlandı. 
Kazada, Nuriye Akçay 
ile Haşan Özdemir o 
lay hayatını kaybeder 
ken, sürücü Mustafa 
Özdemir, Mi kail Özde 
mir, Sakine Özdemir, 
Gülseren Özdemir, 
Sıla Bahar Özdemir, 
Çiğdem Özdemir, 
Muammer Özdemir, 
Sebahat Özdemir,

Yeter Gürler, Esma 
Akçay, Yunus Emre 
Akçay, Ayşe Akçay ve 
Veysel Cebar yara
landı. Yaralılar 
Kabataş, Fatsa ve 
Çatalpınar ilçelerine 
ait 112 ekiplerince 
Fatsa Devlet Hastane 
si'ne kaldırıldı. 
Durumu ağır olan 
Sebahat Özdemir,

Fatsa Devlet Hastane 
si'nde yapılan müda
halelere rağmen kur
tarılamadı. Kaza nede 
niyle Fatsa Devlet 
Hastanesi Arslan

Aydınlık Acil
Servisi'nde olağanüs 
tü durum yaşandı.
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN Katil, platonik aşık çıktı
i

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

I

% i 
i 
!

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

AÇİLSATILIKveKİRALIKLARIHIZİCİNBİZİARAYINJZ
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 İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

t

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 SİGORTA

Mac/ds ÖZALP

f

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21,i

Bursa'da geçtiğimiz 
cuma günü 3 aylık 
bebeğinin yanında 
öldürülen 19 yaşın
daki Leyla Görel'in 
katil zanlısı, üst kat
taki 19 yaşındaki 
komşusu çıktı. 
Jandarma üst kattaki 
dairenin kapısındaki 
kandan yola çıkarak 
olayı aydınlatmayı 
başardı. Platonik aşk 
sebebiyle işlediği 
cinayeti soğukkanlı 
bir şekilde anlatan 
fırıncı Ü.Ş., tatbikatta 
kendisine uzatılan 
sigarayı, "niyetliyim" 
diyerek geri çevirdi. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Nilüfer ilçesi 
Görükle beldesinde 
oturan Leyla Görel, 
küçük bebeğinin 
yanında 29 yerinden 
bıçaklanarak öldürül 
müştü. İftar vakti eve 
gelen eşi genç kadı 
nın cesedini bulmuş
tu. Olayın ardından 
geniş çaplı titiz bir 
araştırma başlatan İl 
Jandarma Komutan 
lığı Asayiş ve Krimi 
nal Şubesi ekipleri, 
zanlının kimliğini 
kısa sürede belifledil- 
er. Aynı apartmanın 
üst katındaki daire 
kapısında olan bir

damla kan izi ve bu 
evdeki kişilerin esra 
rengiz şekilde orta 
dan kaybolması üze 
rine savcılıktan alı
nan izinle arama 
yapıldı. Burada kanlı 
gömlek ve pantalon 
ele geçirildi.
Genç kadına aşık 
olan üst kattaki aile 
nin askerden yeni 
gelen çocukları 
Ö.Ş.'nin platonik aşk 
yaşadığı Leyla Görel 
ile olay günü tartış 
tığı ve ardından 
bıçaklayarak öldürül 
düğü belirlendi. 
Yakınlarına, "Antal 
ya'ya gideceğim, 
para lazım" dediği 
öğrenilen Ü.Ş^nin 
Kırşehir'e kaçtığı 
belirlendi. Zanlının 
yakınlarının da olay

dan sonra memleket
lerine gittiği 
öğrenildi. Zanlı ve 
yakınları ile telefonda 
irtibata geçen jandar-1 
ma görevlileri, şahsın 
Kirşe hir Emniyet 
Müdürlü ğü'ne teslim 
olmasını sağladılar. 
Zanlı Bursa'dan 
giden görevliler 
tarafından Görükle 
Jandarma 
Komutanlığı'na geti 
rildi. Akrep tabir edi 
len araçla geniş 
güvenlik önlemleri | 
altında olay yerine 
götürülen zanlı Ümit j 
Ş. tatbikatta olayı 
soğukkanlı bir şek
ilde anlattı. Ü.Ş.'nin j 
kendisine ulatılan 1 
sigarayı; "niyetliyim” I 
diyerek geri çevirme* I 
si dikkat çekti. _ J|
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Bl ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda 

çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç 
bayan eleman aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER 

Tel : 513 47 39 
Gemlik yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR

ü

Büromuzda çalışacak 
Lise Mezunu 

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR

S.S. ERCAN KONUT YAPI 
KOOPERATİFİ

Gürle İş Merkezi Kat: 3 
No : 128 Tel: 513 66 56 

GEMLİK

—t
Gemlik KSrfez Sayfa 9

SÂTÎLÎK DÂİRE KİRALIK DAİRE

SATILIK DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI3 + 1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.533) 255 65 66

et-

ELEMAN ARANIYOR
ıda 
ap 
sın

im

di

nıt

ım" 
tne-

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

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
Umurbey Düğün Salonları'nda 

çalışmak üzere 
Şef Garson, Garson, 

Komi, Temizlik Elamanı alınacaktır.
Süren Zeytincilik 

satış mağazasında çalışmak üzere 
bayan satış görevlisi aranıyor.

SATILIKVİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

^Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

NIIIIMH
Kendi özel besimiz tabanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.
BİIIİZDEM

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY Ef
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Ramazan sözlüğünden bilgiler fs
Ramazan, oruç, 
sahur, iftar, teravih, 
mukabele, fitre 
kelime olarak ne 
anlama gelir biliyor 
musunuz? beri 
Sahur, imsak, fitre, 
teravih, mukabele 
gibi birbirinden 
harika saraylarında 
hepimizi ağırlar. 
Fakat bizi 30 gün 
misafir eden bu 
sarayları yeteri 
kadar tanıdığımız 
söylenemez. 
Mukabele âdetini 
Hz. Cebrail’in 
başlattığını, orucun 
sözlük anlamının 
“günlük” olduğunu, 
fitrenin zekâttan önce 
vacip kılındığını, 
mahyanın Türkler’e 
özgü bir gelenek 
olduğunu biliyor 
muydunuz? 
Ramazan 
Hicri takvimin 
dokuzuncusu olan ve 
üç ayların sonuncusu 
olan Ramazan “on 
bir ayın sultanı” 
olarak anılır. Kur’an-ı 
Kerim bu ayda nazil 
olmaya başlamıştır. 
Kur'an’da ismi açık 
olan geçen tek ay 
Ramazan’dır. Arapça 
bir kelime olan 
Ramazan’a bu ismin 
verilmesindeki hik
met iki şekilde 
anlatılır:
1. Sonahardan önce 
yağıp yeryüzünü toz
dan temizleyen yağ
mur anlamına gelen 
“ramdâ” kökünden 
türemiştir. Yağmurun 
yeryüzünü temizle 
diği gibi, Ramazan 
ayı da insanları 
günahların kirinden 
arındırır.

İftardan hemen sonra çay içmeyin
Uzmanlar, çeşitli 
yemeklerle donatılan 
iftar sofrası ve hızlı 
yemenin çeşitli sağlık 
sorunlarına yol aça
cağını belirterek, " 
İftar ve sahurda ağır 
ve yağlı gıdalar ye 
rine hafif, posalı ve 
sebze ağırlıklı besin
ler tercih edilmeli" 
uyarısında bulundu. 
Yüksek İhtisas Eğitim 
ve Araştırma Hastane 
si Diyet Uzmanı Ayşe 
Bulca, Ramazan ayı 
boyunca beslenmeye 
dikkat edilmesi gerek 
tiğini ifade ederek, 
dengesiz beslenen
lerde halsizlik, 
depresyon gibi birçok 
sağlık probleminin 
görüldüğünü söyledi.

2. Güneşin şiddetli 
hararetinden taşların 
yanıp kızması anlamı
na gelen “ramad” 
kökünden türemiştir. 
Kızgın taşların 
yürüyenin ayaklarını 
yakması gibi, 
Ramazan’da mümin
lerin günahlarını 
yakar, yok eder.
Oruç
Diğer dinlerde de 
uygulanan bir ibadet 
olan oruç, İslam’da 
Müslüman olmanın 
beş şartından biridir. 
İslam’ın dört temel 
ibadetinden biridir, 
urüç, Farsça'dan 
Türkçe’ye geçmiş bir 
isimdir. Kelimenin 
aslı “günlük” anlamı
na gelen “Ruze”dir. 
Önceleri “Oruze” 
olarak kullanılmış, 
daha sonra oruç şek
linde ifade edilmeye 
başlanmıştır.
Arapça’da orucun 
karşılığı “savm” 
kelimesidir. Savmın 
anlamı yemek-içmek- 
ten kendini tutmak, 
hareketsiz kalmak ve 
her şeyden elini 
eteğini çekmektir.

Ramazanda sağlık 
açısından, yiyip içer 
ken dikkat edilmesi 
gereken hususlar 
hakkında açıklamalar
da bulunan Ayşe 
Bulca, "Dengesiz 
beslenen kişilerde 
halsizlik, depresyon, 
mide ağrısı, hazımsız 
hk, tansiyon düşmesi 
gibi birçok sağlık p 
roblemi görülebiliyor. 
Sahura kalkmamak 
veya sahurda fazla 
miktarda yağlı besin
ler almak, iftarda ise, 
çok miktarda ve çok 
çeşitli yemekler, kan 
şekerini hızla yüksel
ten gıdaları almak, 
hızlı yemek yemek ve 
yeteri kadar su 
içmemek yanlıştır.

Kur’an’da savm “sus
mak” anlamında da 
kullanılmıştır.
İslâmî anlamda oruç, 
imsaktan güneş 
batıncaya kadar 
yemekten, içmekten, 
cinsel ilişkiden ve 
orucu bozan diğer 
şeylerden kulluk 
niyetiyle nefsi alıkoy
maya verilen isimdir. 
Sahur 
“Seher” kelimesin
den türeyen sahur, 
gecenin son altıda 
birinde tan yerinin 
ağarmaya başla
masından önce 
yenen yemeğe ver
ilen isimdir. Sahur 
yemeği, temcit 
yemeği olarak da 
anılır. Hz. Peygamber 
(a.s.m.) sahur 
yemeğini özellikle 
teşvik ederek, 
Yahudilerin tuttuğu 
oruçtan sahur 
yemeği ile ayrıla
cağımızı beyan 
etmiştir. Efendimiz, 
bir hadislerinde, 
“Sahura kalkıp 
yemek yiyin, zira 
sahurda 
bereket vardır”

İftar ve sahurda ağır 
ve yağlı gıdalar yer
ine hafif, posalı ve 
sebze ağırlıklı besin
ler tercih edilmeli" 
dedi. Ramazan ayı 
boyunca beslenme 
konusunda oruç tuta
caklara tavsiyelerde 
bulunan Bulca, "Çok 
yemek, boş olan mid
eye yüklenilmesine 
sebep olur. Bu durum 
da sindirim zorlaşır, 
midede ağırlık, 
ekşime, yanma, 
bulantı, bağırsaklarda 
kabızlık, şişkinlik gibi 
sağlık problemleri 
yaşanır. Mutlaka 
sahura da kalk
malıdır" dedi. İftardan 
hemen sonra çay ve 
kahve içmenin doğru 

buyurmuşlardır. 
İmsak
“Meşk” (tutmak, terk 
etmek) kökünden 
türeyen imsak 
kelimesinin sözlük 
anlamı, nefsine 
hakim olup bir şey
den el çekme, per
hizdir. Zıddı iftardır. 
İslam literatüründe 
oruca niyet eden 
insanın orucu bozan 
şeyleri yapmamaya 
başlaması gereken 
zamandır. İmsakla 
birlikte oruç başlar. 
Kur’an-ı Kerîm’de 
imsak, fecir 
kelimesiyle anlatılır: 
"Fecirde beyaz 
iplik siyah iplikten 
ayırt edilinceye 
kadar yiyin, için. 
Sonra orucunuzu 
geceye kadar 
sürdürün." (2/187). 
Beyaz ve siyah 
ipliğin görünmesin
den maksat, 
gündüzün 
aydınlığı ile 
gecenin karanlığının 
birbirinden 
ayrılmasıdır.
Rivayete göre bu 
ayet ilk indiğinde 
"fecirde" ilâvesi 
yoktu. Oruç tutacak 
olanlar bir ayağına 
siyah, diğerine beyaz 
iplik bağlar, sahurda 
bunları açıkça 
görünceye kadar 
yemeğe ve içmeye 
devam ederdi. 
Cenâb-ı Hak, iplik 
örneğinden "gece ile 
gündüz"ün kaste
dildiğini bildirmek 
üzere, tan yerinin 
ağarması anlamında, 
"fecir" ilâvesini 
indirdi.

Devamı var.

olmadığını da anlatan 
Bulca, "Bu tür yiye
cekler demirin emili- 
mini azaltır. Bu yüz
den yemekten en az 2 
saat sonra içilmesi 
uygundur. Tatlı 
yemek isteniyorsa, 
iftardan iki saat 
sonra, hamurlu ağır 
tatlılar yerine, sütlü 
tatlılar ara öğün 
olarak seçilmeli. Çay 
ve kahve yanında 
bisküvi, kurabiye 
atıştırmayı hiç öner
miyoruz. Kuruyemiş 
isteniyorsa, yemek
ten sonra ara öğün 
olarak 5 fındık, 2-3 
ceviz .alınabilir. Mutla 
ka sahura kalkılmalı 
ve hafif besinler tüke 
tilmeli" dedi

Bakanlıktan
Ramazan uyarıları

Ramazan ayında 
yeterli ve dengeli 
beslenmenin 
sürdürülebilmesi için 
gün içerisinde en az 
üç öğünün tamam
lanması gerektiğini 
belirten Bakanlık, bu 
nedenle de özellikle 
sahurda öğün atlan
maması gerektiği 
bildirildi.
-Sağlık Bakanlığı, 
iftarda aşırı tüke
timin zararlarına 
dikkat çekerek, "Kan 
şekeri çok düşük 
olduğundan kısa 
sürede çok miktarda 
besin tüketme isteği 
doğar. Yapılan en 
büyük hatalardan 
birisi de çok hızlı bir 
şekilde, çok yüksek 
miktarda besin 
tüketmektir" 
uyarısında bulundu. 
Sağlık Bakanlığı, 
Ramazan ayında 
yeterli ve dengeli 
beslenmenin 
sürdürülebilmesi için 
gün içerisinde en az 
üç öğünün tamam
lanması, bu nedenle 
de özellikle sahur 
öğün atlanmaması 
gerektiğini bildirdi. 
Sağlık Bakanlığı, 
Ramazan ayı 
nedeniyle yurttaşları 
sağlıklı ve dengeli 
beslenme konusun
da uyarmak için bir 
dizi öneride bulundu.
Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamada, 
sahurda sadece su 
içerek veya sahura 
kalkmadan, yat
madan önce yemek 
yiyerek oruç tut
manın zararlı olduğu 
uyarısında bulunul
du. Bakanlık, gün 
içinde beslenmenin 
sadece iftar saatiyle 
sınırlı tutulmasının 
yanlış olduğunu vur
gularken, sahur ve 
iftar arasında da 3. 
öğün olarak yemek 
yenilmesini önerdi. 
Özellikle sahurun 
atlanması veya suyla 
geçiştirilmesinin 
zararlarına dikkat 
çeken Sağlık

Bakanlığı, iftarda 
hızlı yemek yen
memesini de önerdi. 
Bakanlık açıkla
masında şöyle denil
di: “Oruç tutarken 
sağlıklı ve çeşitli 
besin seçenekleri ile 
yeterli ve dengeli 
beslenmenin sağlan
ması temel olmalıdır. 
Ramazan ayında 
bireylerin yaş, cin
siyet, fiziksel 
aktivitelerine göre 
günlük almaları 
gereken enerji pro
tein, karbonhidrat, 
yağ, vitamin ve min
eral oranlarının 
değişmediği ve bu 
süre zarfında da 
sağlığın korunması 
açısından yeterli ve 
dengeli beslenmenin 
gerekli olduğu nutul- 
mamalıdır.” 
SAHURDA HAFİF 
KAHVALTI YA DA 
ÇORBA İLE SEBZE 
Bakanlık, sahurda 
ağır yemekler yen
mesi halinde, metab
olizma hızı gece 
saatlerinde düştüğü 
için yemeklerin yağa 
dönüşme hızının 
yükseldiği ve kilo 
alma riskinin art
tığını vurguladı.
Sahurda ya hafif bir 
kahvaltı yapılması ya 
da çorba, sebze ve 
zeytinyağlı yemek
lerin tercih edilmesi 

Jakrfh 
tfüdü 
larafıı 
lestor 
tarihi 
Hama 
îonur 
olarak 
terme 
Bursa 
ünarr 
Emur: 
Hazre 
cami' 
yanın 
anca!1 
harab 
Emirs 
Vakıfl 
Mı 
proje 
yenic 
bulu)

Bod 
yılb;
33 b 
ziya 
Muc 
ilçe 
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Mü; 
Buy 
278 
ettir 
Miiz

önerilen açıklamada, 
beynin doyma emrini 
15-20 dakika içinde 
verdiği, bu süre 
içinde çok miktarda 
yemek yemenin 
sakıncalı olduğu 
uyarısı da yapıldı.
İFTARDA
YEMEK YAVAŞ 
YENMELİ
Özellikle iftarda çok 
hızlı yemek yenmesi 
halinde 15-20 
dakikalık süre içinde 
açlık hissinin kay- < 
bolmayacağı ve bu 
süre içinde aşırı 
yemek tüketmenin 

* ilerleyen günlerde * 
hczla kilo fazlasına 
yol açabileceği 
kaydedildi.
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Tarihi Emir Sultan Hamamı müze oluyor
■*!]

3

Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü 
tarafından 
restore edilen 
tarihi Emirsultan 
Hamamı.yıl 
sonunda müze 
olarak hizmet 
vermeye başlıyor. 
Bürsa'nın manevi 
dinamiklerinden 
Eıhursultan 
Hazretleri'nin 
cami ve türbesinin 
yanında bulunan, 
ancak bakımsızlıktan 
harabeye dönüşen 
Emirsultan Hamamı, 
Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü'nün 
projesi sayesinde 
yeniden hayat 
buluyor. Yıldırım

Beyazıt'ın kızı Bölge Müdürlüğü
ve Emirsultan tarafından kamu-
Hazretleri'nin eşi 
Hundi Sultan tarafın' 
dan yaptırılan 
hamam, Vakıflar 

taştırılarak restoras 
yon çalışmalarına 
başlandı.
Yetkilerden alınan 

bilgiye göre, müzeye 
dönüştürülecek olan 
tarihi hamamda, halı, 
kilim, şamdan gibi 
tarihi eşyalar 
sergilenecek.
610 metrekare 
alana sahip olan 
hamamın, yaklaşık 
600 bin YTL'ye mal 
olması bekleniyor. 
Haziran ayında 
onanma başlanan 
hamamın restorasyon 
çalışmaları tüm 
hızıyla devam 
ediyor. Hamamın 
restorasyon çalış
malarının yıl sonuna 
kadar bitirilerek, 
müze şeklinde 
hizmete girmesi 
planlanıyor.

Zeki Müren müzesine yoğun ilgi

in

il

sı
/e 
nin

Bodrum'daki müzeyi 
yılbaşından bu yana 
33 bin 278 kişi 
ziyaret etti. 
Muğla'nın Bodrum 
ilçesinde bulunan 
Zeki Müren Sanat 
Müzesi'ni yılbaşından 

bu yana 3T6ih 
278 kişinin ziyaret 
ettiği bildirildi.
Müze Müdürü Ayser

Özbulut, müzeyi yılın 
ilk 9 ayında 33 bin 
278 kişinin ziyaret 
ettiğini söyledi. 
Müzeyi 2C06 yılında 
toplam 31 bin 552 
kişinin ziyaret ettiğini 
hatırlatan Özbulut, 

"IHer geçen guh müz
eye olan ilgi artıyor. 
Müzeye yerli turist
lerin dışında yabancı

gösteriyor" dedi. 
Ayser Özbulut, 24 
Eylül tarihinde Zeki 
Müren’in ölüm yıl

Bodrum Kalesi'nde 
bir anma etkinliği 
düzenleneceğini 
de belirtti.

IE 
3 
I- 
tab-

ığü 
ağa

bir 
h ya 
/e 
k- 
esi 
ada, 
nrini 
de I

rda

ı.

çok 
nesi

inde
y- j 
bu

ıln , 
ie 1
na

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

öL

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
isWalCa^oraSokÂk'MkWğı^:il8GEIılLİKrel~0|513a8nı»jW51î3âS5
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Bursaspor’u
Cesario ile yıktılar

Carrusca’ya 184 gün
sonra oynama şansı

Ligin yeni takımı, 
yönetim krizi 
yaşayan Bursapor'u 
Cesario ile yıktı, 
yoluna devam etti. 
İSTANBUL BŞB, 
yönetim krizi 
yaşayan Bursaspor’u 
tek golle geçti, 
puan cetvelinde 
üst sıralara tırmandı: 
1-0. 15. dakikada 
llyas'ın serbest 
vuruşu direkten 
döndü. 25. dakikada 
Sertan ortaladı. 
Penaltı noktası 
üzerinde Cesario, 
kafayla topu filelere 
gönderdi: 1-0. 
ISTANBULBŞB- 
BURSA
STAT: Atatürk 
Olimpiyat 
HAKEMLER: Koray 
Gençerler (6), 
Mustafa Emre 
Eyisoy (6), 
Volkan Narinç (6) 
İSTANBUL BŞ.BLD: 
Hasagiç (4) (Dk. 27 
Haluk 7), Mert 5, 
Volkan 6, Cesario 8, 
Ekrem 6, Kerim 5

Beşiktaş Devlet ligi arenasında
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi A Grubu'nda 
bugün Fransa'nın 
Olympique Marsilya 
takımıyla deplasman
da karşılaşacak 
Beşiktaş'ta hedef, 
grup maçlarına iyi 
başlangıç olarak 
belirlendi.
İngiltere'nin Liverpo 
ol, Portekiz'in Porto 
ye Fransa'nın Olym 
pique Marsilya takı 
mıyla aynı grupta yer 
alan ve ilk karşılaş
masını Fransız raki 
bine karşı oynayacak 
siyah-beyazh ekip, 
bu mücadeleden 
puan veya puanlat 
alarak ilk maçtan 
itibaren iddialı konu
ma gelmeyi istiyor.

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİMASI
Filmin Adı 
ROBİNSON AİLESİ 
MR.BEAN

(Dk. 63 Erman 5), 
Tjikuzu 7, Efe 6, 
Sertan 8, İlyas 6, 
Gökhan 5 (Dk. 85 
İlhan x) 
BURSASPOR: 
Hernandez 5, Cihan 
4, Ömer 6, Egemen 5, 
İsmail 5, Veli 4 (Dk. 
64 Eser 4), Mustafa 
5, Sumulikoski 5 (Dk. 
84 Çişse ), Yenal 4

Marsilya ile Beşiktaş 
arasındaki karşılaş
ma Veledrome 
Stadı’nda saat 
21.45'te yapılacak. 
Diğer yandan grubun 
bir başka maçında 
Porto ile LiVerpool, 
Portekiz'de karşı 
karşıya gelecek. 
Hakemler İtalyan 
Beşiktaş'ın Olmpique 
Marsilya ile yapacağı 

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar

12.00 -14.00 -16.15.
14.15-16.30-20.30

(Dk. 46 Sercan 5), 
Tum 5, Sinan 4 
GOL: Dk. 21 Cesario 
(İstanbul Büyükşehir 
Belediyespor) 
SARI KATLAR: 
Dk. 43 Ekrem, 
Dk. 53 Sertan 
(İstanbul Bş.Bld), 
Dk. 66 Egemen, 
Dk. 79 Eser 
(Bursaspor) 

karşılaşmayı 
İtalyan hakem 
Matteo Simone 
Trefoloni yönetecek. 
Trefoloni'nin 
yardımcılıklarını, 
aynı ülkeden 
Cristiano Copelli 
ve Stefano Papi 
yapacak. Maçta 4. 
hakem olarak da 
Nicola Pierpaoli 
görev alacak.

Galatasaray'da sezon 
başında takımdan 
gönderilrnesi için 
çaba harcanan 
Arjantinli oyuncu 
Adrian Carrusca, 
Konyaspor maçında 
ilk 11'de sahaya çıktı. 
Sarı-kırmızılı takımda 
uzun süre forma 
giyemeyen Carrusca, 
ligde 16 Mart 2007 
tarihinde deplasman
da yine Konyaspor 
ile yapılan karşılaş
mada oynamasının 
ardından 184 gün 
sonra forma şansı 
bujdu.
Galatasaray'da en 
istikrarlı oyuncular
dan biri olarak dikkat 
çeken Ayhan Akman, 
Konyaspor maçına 
yedek soyunarak bu 
sezon ilk kez ilk 11'in 
dışında kaldı. Teknik 
direktör Feldkamp, 
geride kalan 4 maçta 
da 90 dakika 
oynayan Ayhan'ı 
Konyaspor maçında 
ilk 11'de başlatma
yarak yedekler 
arasında futtu.
(A) Milli Takım'dan 
sakat dönen sarı-kır-

Dünya Güreş Şampiyonası başladı
Dünya Güreş 
Şampi yonası, 
Azerbaycan'ın 
başkenti Bakü'de, 
grekoromen 
stilde yapılan 
müsabakalarla 
başladı.
Haydar Aliyev 
Spor Salonu'nda 
düzenlenen ve aynı 
zamanda 2008 
Pekin Olimpiyatları 
için seçme niteliği 
taşıyan şampiyonaya 
katılım rekor 
düzeyde gerçekleşti. 
Serbest ve greko
romen stil ile bayan
lar kategorisinde, 
toplam 100 ülkeden 
yaklaşık 800 
sporcunun katıldığı 
şampiyonanın ilk 
gününde mindere 
çıkan Türk Milli 
Takımı sporcuları 
bekleneni veremedi. 
55 kiloda Haşim 
Baykara ilk turda 
Özbek Lidar 
Hafızov'a 2-1 (0-5, 1- 
1, 0-2), 60 kiloda 
Bünyamin Emik ise 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.coıj|

mızılı oyunculardan 
Sabri ile Arda 
Konyaspor karşısın
da takımdaki yerleri
ni alamazlarken, 
Hakan Şükür ile 
Servet ise maça 
yetiştiler.
Arda ile Sabri'nin 
sakatlıkları nedeniyle 
takıma dönmelerinin 
zaman alacağı daha 
önce açıklanırken, 
sakatlıkları bulunan • 
oyunculardan Hakan 
Şükür ile Servet ise 
Konyaspor karşılaş
masında forma giydi. 
Milli Takım dönüşü 
Hakan Şükür takımın 
son iki antrenmanına 
katılırken, Servet ise 
tedavisi nedeniyle 
takımla hiçbir antren
mana çıkamamıştı. 
Ayrıca, sarı-kırmızılı 
takımda Mehmet 
Güven ile Fırat da 
sakatlıkları nedeniyle 
kadroya giremeyen 
diğer oyuncular 
oldular.
Galatasaray'da 
Haşan Şaş, 
Konyaspor karşısın
da da teknik direktör 
Kari Heinz

Çinli Jiang Sheng'e 
2-0 (0-2, 0-3) mağlup 
oldu. 66 kiloda 
mücadele eden 
Avrupa ve dünya 
şampiyonu Şeref 
Eroğlu ise ilk turda 
Sırp Maksimoviç'i 
2-0 (3-1, 2-1) yenme
sine karşın, ikinci 
turda ABD'li John 
Lester karşısında 
başarılı olamadı ve 2- 
0 (0-3, 0-3) yenildi. 
Şampiyona öncesi 
hem Akdeniz.anemisi 
hastalığı nedeniyle 

Feldamp'ın ilk 11'de 
tercihi olmadı. 
Takımda sakat 
futbolcuların fazla 
olması nedeniyle 
kendisine ilk 11'de 
görev verilmesi 
beklenen Haşan Şaş, 
Konyaspor maçında j 
yedek oyuncular 
arasında yer aldı. 
Ligdeki Çaykur 
Rizespor, Bursaspor 
ve Vestel Manisaspor 
maçlarında kadroya j 
dahi alınmayan 
tecrübeli futbolcu, 
Ankaragücü karşısın
da ise son 7 dakika
da oyuna girmişti. 7 
Feldkamp, 
Konyaspor maçında 
forvette Hakan 
Şükür ile yeni trans
fer Nonda'yı tercih 
etti. Sezona iyi 
başlayan ilk 4 hafta
da attığı 3 golle 
takımın en golcü 
ismi olan Hakan 
Şükür'e Konyaspor 
karşısında Nonda 
sahada eşlik 
ederken, bir diğer 
golcü isim Ümit 
Karan ise yedek 
soyundu.

Günde' 
ila süt i 
dahası 
ve başı 
nedenli 
çocukl 
düzeni 
iımalı 
mutlak 
unbal; 
sütleri 
gerek! 
Okulç 
»egeı 
mekv 
normı 
minis 
ahim 
lannı 
tüm t 
yaşaı 
nemi 
ilanı

döne 
beşli 
lan l

bunı 
' süre

oneı 
Sağ 
sağ 
temi 
atık 
bizi 
has 
de, 
ergi 
yeti 
bes 
Sağ

oksijen tedavisi d 
gören hem de 
omuzundaki sakatlık 
nedeniyle fizik 
tedavi gören 
Eroğlu'nun, 
özellikle kondisyon | 
yönünden oldukça 1 
zorlandığı görüldü. I 
Milli Takım sporcuları 
mağlup oldukları | 
sporcuların finale 
yükselmesi halinde 
bronz madalya için I 
mücadelelerini 
sürdürme hakkı 
kazanacaklar.
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Günde yeterli miktar
da süt içen çocuklar 
daha sağlıklı, güçlü 
ve başarılı oluyor. Bu 
nedenle okul çağı 
çocukların beslenme 
düzenlerinde sütün 
ihmal edilmemesi ve 
mutlaka sağlıklı 
ambalajda satılan 
sütlerin tüketilmesi 
gerekiyor.
Okul çağındaki çocuk 
ve gençler hızlı büyü 
mek ve gelişmek, 
normal beyin gelişi
mini sürdürmek ve 
zihinsel performans 
larını korumak için 
tüm besin öğelerine, 
yaşamın diğer dö 
nemlerinde olduğun
dan daha fazla 
ihtiyaç duyuyor. Bu 
dönemde doğru 
beslenme alışkanlık
ları kazanmak, den
geli beslenmek ve 
bunu yaşam boyu 
sürdürmek büyük 
önem taşıyor.
Sağlıklı yaşamın, 
sağlıklı yetişkinliğin 
temeli bu yaşlarda 
atılıyor. Günümüzde 
hızla artan kronik 
hastalıkların kökenin 
de, çocukluk ve 
ergenlik çağında 
yetersiz ve sağlıksız 
beslenme.bulunuyor. 
Sağlıklı beslenme

okul çağı çocukların 
okuldaki perfor
manslarını, 
başarılarını artır
malarını ve aktif 
olmalarını sağlamak
tadır.
Günde 2-3 su bardağı 
süt içen çocuklar 
daha sağlıklı, güçlü 
ve başarılı oluyor 
Kalsiyum ihtiyacının 
en fazla olduğu yaş 
grubu 7-14’dür. Bu 
yaş döneminde 
çöcüKiarin cferigelL 
beslenmesinin 
sağlanması için ve 
günde 3 bardak süt 
içirilmesi önem 
taşıyor.
Düzenli olara süt 
içme alışkanlığı 
kazanan çocuklar;

Okul başarısında üst 
sırada yer alırlar, 
Spor gibi sosyal 
faaliyetlere ilgileri 
yüksektir, fiziksel 
olarak bu alanlarda 
başarı şansları 
yüksektir, 
Daha sağlam 
kemik yapısına 
sahip olurlar, 
Kemikteki 
kalsiyum depolarını 
doldurarak iİeri 
yaşlarında 

osteoporoz (kemik’ 
erimesi) hastalığına 
yakalanma riskini 
zayıflatırlar.
Kanser, kalp 
hastalığı, şeker 
hastalığı, enfeksiyon
lar gibi bir çok 
hastalıktan korun-

muş olurlar.
Okul çocuklarının 
sağlıklı beslenmesi 
için bazı kurallar 
Günde 5-6 öğünde, 4 
temel besin grubunu 
içeren sağlıklı 
menüler hazırlan- 
malıdır.
Kahvaltı günün en 
önemli öğünüdür. 
Yapılan bazı araştır
malar okul döne
minde çocukların 
çoğunun kahvaltı 
etmediğini, etse bile, 
sağlıksız abur 
cuburlar ile 
geçiştirdiğini göster
mektedir.
Çocuklara kahvaltıda 
ve diğer öğünlerde 

. içecek olarak süt 
veya meyve suyu 
verilmelidir. Çay veya 
kahve besin 
öğelerinin vücutta 
kullanımını azalttığı 
için çocuklara öğün
lerde verilmemelidir. 
Beslenme durumları 
izlenmeli kilo artışı 
veya zayıflaması 
dikkate alınarak 
önlemler alınmalıdır. 
Çocuklar sık acıkır. 
Açlıklarını bastırmak 
için genelde abur 
cubur denilen besle 
yici değeri olamayan 
besinlere ve içecek
lere yönelirler.

En çok solunum 
hastası Türkiye'de

Türkiye, solunum 
hastaları sayısı 
bakımından dünya 
genelinde ön sıralar
da bulunuyor. 
Özellikle kronik 
akciğer, guatr ve 
sigaradan kaynakla 
nan hasta sayımız 
endişe verici. 
İsveç'in başkenti 
Stockholm'de açılan 
17. Solunum 
Hastalıkları Kongre 
ve Fuan'na rekor 
düzeyde katılım 
oldu. 500 doktorla 
fuara katılan 
Türkiye, 16 bin dok
torun katıldığı fuarda 
en kalabalık katılım 
gösteren ülkeler 
sıralamasında 
4. sırada yer aldı. 
Türkiye'nin de geniş 
bir katılımla yer 
aldığı 17. Solunum 
Hastalıkları Kongre 
ve Fuarı, İsveç'in 
başkenti 
Stockholm'de açıldı. 
Kongreye katılmak 
üzere Stockholm'e 

gelen Türkiye 
Solunum Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Ali 
Kocabaş, bu fuar ve 
kongrenin Türkiye 
açısından çok önem 
taşıdığını söyledi. 
Türkiye'de solunum 
rahatsızlığına bağlı 
çok sayıda hasta 
bulunduğunu ifade 
eden Kocabaş, 
"Türkiye, solunum 
hastaları sayısı 
bakımından dünya 
genelinde ön sıralar
da bulunuyor. Özel
likle kronik akciğer, 
guatr ve sigaradan 
kaynaklanan hasta 
sayımız endişe verici 
boyutlarda. Bu fuar . 
ve kongreye 500 
civarında Türk dok
torunun katılması 
çok sevindirici. Zira 
doktorlarımız, sol
unum hastalıklarının 
tedavisinde kul
lanılan yeni ilaçları 
ve aletlerini tanıma 
fırsatı buluyor" 
dedi.
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KAYMAKAMLIK
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TAKSİLER
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TEK Arıza 
TEK İşletme 

Statyum 
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Halk Kütüphane 
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Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
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Özel İd. Md.
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Ver. Dairesi Md. 
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Müzesi tescillendi Bursa’da Haİİr| 
Otobüslerine L.
sıkı denetim v

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen Karagöz 
Sanat Evi, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ta 
rafından "Karagöz Mü 
zesi" olarak tfesciİlen- 
di. Büyükşehir Bele 
diyesi'nin gerçek
leştirdiği önemli 
atılımlar ile Burşa'niri 
kültür-sanat yaşamı
na kattığı Karagöz 
Sanat Evi, artık. 
Türkiye'nin ilk ye tek 
Karagöz: Müzesi olma 
-özelliğini kazandı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Kültür Sanat 
Danışmanı ve Kent 
Müzesi Koordinatörü 
Ahmet Erdöhmez, 
Bursa'daki Karagöz 
Sanat Evi'nde oluştu
rulan müzenin Kültür 
ve Turizm Bakânlığı'n 

dan 'müze' olarak 
tescil edildiğini bildir-, 
di. Bürsa'dâ gölge 
oyunu sanatına 
hizmet veren Karagöz 
Sanat Evi'nin, sön yıl- 
lardaBüyükşehir 
Belediyesi'nin yaptığı 
yenilikler ile yeniden . 
canlandığını ve 
şehrin sanat yel? 
pâzesindeki yerini 
aldığını ifade eden 
Erdönmez, "Sanat 
evinin müzeye 
dönüştürülmesi ilç 
ilgili 1 yıldır yaptığı 
çalışmalarımız olumlu 
sonuçlandı. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
gönderdiği yazı ile 
sanat evini, Karagöz 
Müzesi olarak 
tescilledi. Türkiye'nin 
ilk ve tek Kültür ve 
Turizm Bakanlığı izin

li Karagöz Müzesi de 
Bursa'da kurulmuş 
oldu*' dedi, 
"Yaşayan bir 
müze olacak" 
Müzenin yalnızca göl 
ge oyununa ait envan 
terlerin sergilendiği 
bir mekan olmaya
cağının altını, çizen 
Erdönmez, "karagöz 
Müzesi, sergi alan
larının yanı sıra -atol 
ye çalışmaları,. 
kurslar, ihtisas kütüp 
hanesi ve gösteri 
galonlarıyla yaşayan 
bir müze olacak. 
BursalIlar başta ol 
mak üzere Türki 
ye'nih ve dünyanın 
dört bir tarafındaki 
gölge oyunu usta
larını, meraklılarını 
Türkiye'nin tek 
Karagöz Müzesi'ne 

bekliyoruz" dedi. 
Büyükşehir Belediye , 
si tarafından sürdü 
rülen hummalı çalış
malar sonucu oluştu
rulan Karagöz Müze 
Si'nde başta gölge 
oyunları sanatının en 
önemli işimlerden biri 
olan Prof. Dr. Metin 
Ant olmak üzere 
birçok önemli ustanın 
eserleri yer alıyor. 
Yaklaşık 150 gölge 
oyunu figüranına ait 

' kuklaların bulunduğu 
müzede,. Hayali 
Nevzat Çiftçi'pin ye 
Gazeteci-Yazâr Raif 
Kaplanoğlu'nun, 
gölge oyunu sanatı .. 
ve Hacıvat-Karağöz 
oyunu ile ilgili bilgi
lerin bulunduğu 
dokümanlar da '. 
bulunuyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Daire Başkahlığı'na 
bağlı ekipler, dün 
geçtiğimiz dönem 
yaşanan sıkıntıların 
tekrar etmemesi 
amacıyla özel 
halk otobüslerini 
denetledi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, okulların 
açılmasıyla birlikte 
toplu taşımada artan 
yolcu sirkülasyonu 
ve buna bağlı yaşa 
nan problemlerin 
önünü kesmek için 
harekete geçti.
Kentin en yöğun 
ana arterlerinden 
biri olan Atatürk 
Caddesi'nin

Timurtaş Paşa 
ayrımında sabah 
saatlerinde, denetim] 
gerçekleştiren 
zabıta ekipleri, 
Özel halk otobüsleri! 
ni tepeden tırnağa i 
kontrol etti.
Şoförlerin kılık 
kıyafetlerinden, 
vatandaşlarla 
olan diyaloglarına, 
araçları, fiziksel 
durumundan, 
yasal evraklarına 
kadar sıkı bir 
denetimden 
geçiren zabıta 
ekipleri, 4 araç 
şoförüne sözlü 
uyarıda bulunurken, 
5 araç ile ilgili de j 
işlem yaptı. . ı

(BÖRICIEm
KEBAP ■ LAHMACUN - BAKLAVA VE YEMEK SALONU

RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ

KIYMALI PİDE

AYRAN

ADANA VEYA URFA 
KEBAP+FINDIK 
LAHMACUN+SALATA

İSKENDER
AYRAN

DÖNER DÜRÜM
AYRAN j,M

- ‘•Hayıftı Tiaıaa^avıla^ -
Ramazan boyunca her gün 

İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖRE
Kurum, kuruluş ve ailelere 

iftar yemekleri verilir

24 Açığız
TEREYAĞLI SADE
BAKLAVA lölOO J İlKagşgSMBSt' oörkbm 'ojsrocrf KEBAP-PIDE

LAHMACUN BAKLAVA «T?
___ ■■> ■ SALOHU PEJ ._

BAKLAVALARIMIZDA SÜRPRİZ ARMAĞANLAR
ADANA ' 
DÜRÜM- |

10 ADET 
LAHMACUN ' 
İLT, KOLA ii|'

İSTİKLAL CAD. NO: IS GEMLİK
SİPARİŞ TEL: 5Î2 20 02



»Park yeri tartışması hastanede bitti
!jl İşyeri önüne otomobil park eden 3 kişi, 'buraya park edemezsiniz' diyen işyeri sahibini darp ederek
j> yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 
j Demirsubaşı Mahallesi Semerciler Yokuşu'nda Sabit T.'ye (46) ait işyerinin önüne Osman Ç. (46), Ethem Ç. 
ra (38) ve Ömer G. (32), otomobil park etti. 'Buraya park edemezsiniz' diyen işyeri sahibi Sabit T. ile üç kişi 
O arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte işyeri sahibi üç kişi tarafından dövüldü. 
B Yaralanan Sabit T. Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sabit T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu 
U öğrenilirken, polis olayın zanlıları Osman Ç., Ethem Ç. ve Ömer G.'nin gözaltına alarak ifadesine başvurdu.
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REYHANLAR A.Ş. OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ

Tecrübe, özgüven ve “Müşteri Her Zaman 
Önceliklidir" tezinden yola çıkarak 

kurulan ve size özel çözümler sunan 
Beyhanlar A.Ş. Otomotiv Trafik 

Müşavirliği her zaman hizmetinizde...
İbrahim Akıt Cad.

Şirin Plaza No:7 - GEMLİK 
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

ına
ı Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek Yerleşkesi Hukuk Fakültesi ne kayıt 
nal yaptıran öğrenciler Bursa’da bîr yıl yabancı dil eğitimi görecek.

Borusan Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 
yapılmakta olan Gemlik Hukuk Fakültesi’ne, 
ÖSS sonuçlarına göre yüksek puan alan 20 
öğrenci alındı. Gemlik’teki binada gelecek yıl 

। öğrenim görülecek. Gemlik Sunğipek Yerleşke 
İsi Rektör Temsilcisi ve Asım Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulları Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu, Hukuk Fakültesi’nin prestij bir fakülte

■İl
te

olduğunu söyledi. Haberi sayfa 3’de
İM ■ **
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hukuk Fakültesi açılırken
Atatürk’ün 1 Şubat 1938 açtığı Gemlik 

Sunğipek Fabrikası, diğer Kamu İktisadi 
Devlet Kuruluşları gibi ekonomik ömrü tamam
landı diyerek, önce işlevsiz hale getirildi, daha 
sonra kapatıldı.

12 Eylül 1980'den sonra başlatılan devletin 
İşletmecilikten elini çekmesi politikası, AKP’nin 
AB ile yürüttüğü sıkı politikalar nedeniyle hız
landırılarak büyük özelleştirmeler yapıldı.

özal’ın beceremediği özelleştirmeleri, Erdo 
ğan ve ekibi başarıyla yürüttü.

Gemlik'in kazanımı, Sunğipek Fabrikası’nın 
[özelleştirme kapsamı dışında bırakılmasıyla 
\Uludağ Üniversitesi ne verilmesidir. Devamı 5’de

175/70/13
165/70/14
175/65/14

49.00 YTL
65.00 YTL
59.00 YTL

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

Tel: 0.224 513 11 75

ÇARŞAMBA

w

05.14 06.41; 13.05 16.31 19.17 20.36

Yaşlı 
kadını 
kaçırıp 
gasp 
ettiler

Emekli bir kadım 
bankaya götürme 
bahanesiyle otomo
bile bindiren kimliği 
belirsiz kişiler, yaşlı 
kadının paralarını 
gasp edip ormana 
bıraktılar. Sayfa oae

http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
100 yıl öncesi ve 

günümüz Bursa'sı..
Türk insanı bir gün sanata ve sanatçıya 

gereken önemi ve değeri verecek..
Çünkü sanat... Bir ulusun gelişmişlik 

çizgisinin uzunluğunu ve kalınlığını gösteri 
yor..

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir 
sözü var:

"Sanatsız kalan bir milletin damarlarından 
bir kesilmiş demektir.."

Sanatı sar at sanan belediye başkanlarına 
ithaf olunur»

Dedikten sonra..
Mustafa Gönül öğretmen uğradı dün..
Yüreğindeki heyecan gözlerine yansımış..
Bursa'yı 100 yıl öncesinden almış..
Tarihi fotoğraflarla canlandırmış CD 

haline dönüştürmüş..
Günümüze getirmiş.
Şimdi diyar diyar dolaşıp tanıtıyor..
Fotoğrafları gördükçe Bursa cinayetinin 

vehametini çok net anlıyorsunuz..
Tüylerinizin tekmili birden ayağa kalkıyor.
Canilerinin hala ortalıkta kasıla kasıla 

dolaştıklarını gördükçe içiniz yanıyor..
İsyan ediyorsunuz..
Ama nafile..
Onun için en iyisi..
CD de Bursa Tarihinde yolculuk yaparken 

"keyf almak"..
Moda deyimle nostaljik bir soiuğu 

akciğerlerinize çekmek..
En azından tarihte Bursa ne kadar da 

"yaşanılabilirmiş demeniz için..
Hiç olmazsa biz bundan sonrasına iyi bir 

eser bırakalım diyebilmeniz için..
Sabır..
Araştırmayı sonuçlandıran en önemli 

duygu..
Mustafa Öğretmenim de azim de var., 

sabır da..
Yılmıyor..
Koşuyor..
Koştukça coşuyor..
Coştukça koşuyor..
Coşkuyla koşarken..
Bursa'yı kare kare bugünlere taşımış..
Tarihi vizör'den yansıyan görüntülere 

sığdırmış..
Anadolu ezgileriyle Bursa tarihini harman

lamış..
Ortaya da..
Kuşaktan kuşağa yaşayacak bir çalışma 

çıkmış..
Eline sağlık öğretmenim.
Yüreğine sağlık öğretmenim..
Koşmaya devam..
Yılmadan yorulmadan..
Sabırla ve özveriyle..
Bir gün mutlaka..
Siz de emeğinizin manevi ve maddi 

karşılığını alacaksınız..
Derin bir oh çekeceksiniz..
Bu arada öğretmenime sormadım ama..
Onun web adresini veriyorum..
İlgilenirseniz diye..
www.paletsanatevi.com

'Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

k etmek yasaktır

parkediyörlar

Ercüment ESEN
İlçemizdeki park 
sorunu her geçen 
gün büyüyor. 
İlçe Trafik 
Komisyonu’nca 
yasak olarak 
belirlenen 
noktalarda 
araçların park 
istilasına uğruyor. 
Uyarıcı levhalar 
olmasına kaarşın, 
bu ikazlara aldır
mayan sürücüler, 
gün boyunca ana 
caddeler üzerine 
trafik ekiplerinin 
gözü önünde 
rahatlıkla araçlarını 
uzun süreli park 
ederken, ilçe 
trafiği de felç 
oluyor. 
Oto park 
sorununa acilen 
çözüm getirilmesini 
isteyen sürücüler, 
oto park alanı 
bulamadıklarından 
dolayı araçlarını 
yasaklanmış 
yerlere bırakmak 
zorunda kaldıklarını 
söyleyerek 
dert yanıyorlar.

SATILIK-KİRflllKlÜKDftİRtLERveİŞYERLlRİ 

baytaş www.baytasinsaat.com 
------ YENİ PROJEMİZ------- 
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı. 
3+1 ve 4+1 normal daireler ve müstakil bahçeli dublex daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı. 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İNCİ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Otoparklı, 
2+1 deniz manzaralı normal daire ve 4+1 dublex daire.

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carretour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

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

S Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
V Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, SAsansörlü, 

Hazır Mutfak, 
Dış kapı çelik kapi, 

*Ûç kapılar amerikan kapı, 

Salon ve odalar laminant parke, 
V Islak zeminler seramik
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http://www.paletsanatevi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com
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Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek Yerleşkesi 
Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler 
Bursa’da bir yıl yabancı dil eğitimi görecek.

Hukuk Fakültesi’ne ozcanvura11933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

20 öğrenci alındı
S Borusan Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapıl
makta olan Gemlik Hukuk Fakültesi’ne, ÖSS 
sonuçlarına göre yüksek puan alan 20 öğrenci alındı. 
Gemlik’teki binada gelecek yıl öğrenim görülecek.

Kadri GÜLER
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi 2007-2008 
eğitim ve öğretim 
yılına başlarken, 
bu yıl açılan 
Hukuk Fakültesi’ne 
20 öğrenci 
alındığı bildirildi.

[Beş programda 
yüksek okul olarak 
öğrenimini sürdüren 
Uludağ Üniversitesi

■ Gemlik Sunğipek 
1 İYerleşkesi’nde, 

inşaat çalışmaları 
devam eden Hukuk 
Fakültesi’nin hazırlık 
sınıfına 20 öğrenci 
alındığını bildiren 
ilgililer, öğrencilerin 
bu yıl Bursa 
Uludağ Kampüsü’nde 
bir yıl İngilizce 
eğitim göreceklerini 
söylediler. 
DEKANLIK BİNASI 
TAMAMLANDI 
Borusan Holding

1 Kurucu ve Onursal 
Başkanı Asım 
Kocabıyık tarafından 
yaptırılmakta olan

I Hukuk Fakültesi’nin 
Dekanlık Binası 
ise tamamlandı.

| Atatürk tarafından 
1938 yılında hizmete

i açılan Gemlik 
Sunğipek Fabrikası’ 
nın Müdüriyet binası

I yapılan onarım çalış 
masından sonra

J eskisinin aynısı

olarak tamamlandı. 
İki katlı Dekanlık 
binası modern bir 
hale getirilirken, 
Dekanlık Bürosu, 
Dekan Yardımcıları 
büroları, öğrenci 
işleri, sekreterlik, 
toplantı odası, 
müracaat birimleri 
bulunuyor.
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi Rektör 
Temsilcisi ve Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okullar 
Müdürü Prof.
Dr. Abdurrahim 
Korukçu, kendisini 
ziyaret eden Gemlik 
Üniversite Yaptırma

ve Yaşatma Derneği' 
Başkanı Hakkı Çakır 
ile yönetim kurulu 
üyelerine Dekanlık 
binasını gezdirdi. 
Hiçbir dekanın 
böylesi bir 
binasının olmadığını 
söyleyen 
Prof. Korukçu, 
Hukuk Fakültesinin 
prestij fakülte 
olduğunu belirterek, 
"Ge/ecek yıllarda bu 
yıl alınan öğrenciden 
çok sayıda öğrenci 
alınacaktır.
Öğretim üyelerinin 
lojmanlarının 
yapımından sonra 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi bölgenin

en güzel Yüksek 
Okullarının ve 
Fakültelerinin 
olduğu bir yer 
olacaktır." dedi. 
Konuklarını 
yapılmakta olan 
Hukuk Fakültesi 
inşaatını da 
gezdiren Korukçu, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
yaptırılmak istenen 
108 yataklı Kız 
Öğrenci Yurdu’nun 
projelerinin 
Üniversite tarafından 
hazırlanarak 
Gemlik Belediye 
Başkanlığına 
verildiğini 
bildirdi.

Bizdeki siyaset
Adına ister siyaset diyelim ister politika; 

acaba bu sözcüğü gerçek demokrasilerle ay 
nı anlamda mı kullanıyoruz?

Hiç sanmıyorum.
Demokratik ülkelerdeki seçmen açısından 

politika, bu işle uğraşan politikacıdan bekle
nen hizmet demektir.

Nedir bu hizmetler?
Daha iyi sağlık sistemi.
Daha iyi eğitim olanakları.
Çevreyi daha iyi koruma.
Ekonomiyi daha iyi yönetme, refahı artır

ma.
İşsizlik sigortaları, emekli maaşları vs.
Gelişmiş bir ülkenin seçmeni, seçtiği poli

tikacıdan bunları bekler.
Kim seçmeni bu hizmetleri daha iyi yerine 

getireceğine ikna ederse ona oy verilir.
Gelelim bize.
Bizde politikanın temel konuları eğitim, 

sağlık vs. değildir.
Ya nedir?
Din, laiklik, Kürt sorunu, baş örtüsü, muh 

tıra, kimlik, aidiyet, Kemalizm...
Son seçimde gördüğümüz gibi politik 

diskur bu söylemler üzerine oturtulur ve 
büyük kitleler bu ölçülere göre oy kullanır.

Arkasından da gelsin yoksulluk, susuzluk
tan kokan şehirler, enerji sıkıntıları, dünyada 
esen rüzgârlardan fena halde etkilenmeye 
açık, kırılgan bir ekonomi.

Bu durumda suçu siyasilerde değil, iyi bir 
yönetim talep etmeyen seçmende de aramak 
gerekmez mi?

Son seçimde Marmara bölgesinde yaşa 
yan seçmenlerden kaçı, partilerin depreme 
karşı programını sordu acaba?

Kaç kişi çocuğunu özel okulların fahiş fi - 
yatlarından kurtaracak bir devlet okulları 
reformu talep etti.

Kaç kişi trafik tıkanıklığına çözüm istedi?
İdeoloji tartışmaya bayılıyoruz, siyaseti 

kişiler bazında bir “TV star show”a çevir 
meye teşneyiz ama ne yazık ki hayat böyle 
ilerlemiyor.

İstanbul’u deprem vurduğu zaman 
Cumhurbaşkanı’nın ismiyle ilgilenmeye pek 
vakit bulamayacağız gibi geliyor bana.

Bilmem yanılıyor muyum?

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

OjSAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

mailto:ozcanvura11933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Modern Çarşı inşaat alanında 
çalışmalar devam ediyor

AKP
Ercüment ESEN
Belediye tarafından 
yaptırılan Modern 
Çarşı inşaatı hızlandı, 
ihalesi yapıldıktan 
sonra Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu 
tarafından inşaat 
sahasında tarihi eser 
bulunması üzerine, 
çalışmalar durdur
muş ve tarihi kalın
tılar arkeloglar tara 
fından incelenerek 
ortaya çıkarılmıştı. 
Koruma Kurulunca 
hazırlanan raporda, 
tarihi eserler koru 
nârak inşaat projesi 
nin değiştirilip inşaa
ta devam edilebile
ceğinin belirtilmesin
den sonra çalışmalar 
yeniden başladı.
ÇALIŞMALAR 
GECİKMELİ BAŞLADI 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, çalış
malar konusunda 
şunları söyledi.

Yeni Çarşı inşaat 
çalışmaları arkeolojik

Müteahhit Çarşı inşaat alanında
fotoğraf çekme yasağı koydurdu
Bir süredir inşaat çalışmaları duran 
Modern Çarşı inşaat çalışmaları 
yeniden başlarken, inşaatın yapımını 
üstlenen müteahhit tarafından çalış
maların saha içine girerek fotoğraf 
çekilmesine yasak getirildi. 
İnşaat sahası kapısına konulan 
görevli tarafından basın mensupları 
içeriye alınmadı. İçeriye alınmama 
gerekçesi ise can güvenliği 
olarak gösterilirken, “Yasaaaak 
kardeşimmm” diyen kapı görevlisi 
ile müteahhit ve çalışanlarının 
gerekli güvenlik tedbirlerini 
almadan inşaat alanında dolaşmaları 
ve hatta çalışmaları kafalarda 
soru işareti bırakıyor.

kazılar sebebiyle ve 
tadilat projesinin 
yapımı kararlarının 
alınması için, inşaat 
çalışmaları 300 gün 
süre ile Tabiat 
Varlıkları Koruma 
Kurulu tarafından 
durdurulmuştu. 
Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu 
tarafından mevcut 

yapının devamına yer 
altında çıkan eski 
temelin korunması 
kararı almış, bu 
konuda inşaatın plan 
süresinin hazırladığı 
tadilat projesini 
Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu 
onaylamış ve 
inşaatın devamı 
izni çıkartmıştır.

Bu şekilde inşaat 
müteahhidine 
Belediye olarak 
yazı yazarak 
gereken korumalar 
yapılması kaydı 
ile inşaatın devam 
etmesi istenmiş 
olup, gerekli 
çalışmalarda 
müteahhit tarafından 
başlatılmıştır.”

Gaziler Günü’nü
kutladı

AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, gaziler 
gününü kutladı 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
Atatürk'e Mareşal 
rütbesi ile Gazi 
ünvanı verilmesinin 
yıldönümü ve Gaziler 
Günü dolayısıyla 
yazılı açıklama yaptı. 
Şahin, "Büyük 
Atatürk, "Hürriyet ve 
istiklal benim karak
terimdir" sözüyle, 
milletimizin hür ve 
bağımsız yaşama 
azmini en güzel 
şekilde ifade 
etmiştir" dedi. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, yaptığı 
yazılı basın açıkla
masında şu sözlere 
yer verdi: "Bu azim 
ile, bin yıldır 
üzerinde bağımsız 
olarak yaşadığımız , 
aziz vatan toprakları 
uğruna gerektiğinde 
binlerce şehit ver
ilmiş, yine de mil
letimiz esaret altına 
girmemiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti, Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün önder
liğinde verilen 
Kurtuluş mücadelesi 
sonucu kurulmuştur. 
Bu mücadele, tüm 
imkansızlıklara rağ
men vatan aşkını 
inançlarıyla bir
leştiren kahraman 
şehit ve gazilerimizin 
canlarını hiçe 
sayarak gösterdikleri 
muhteşem bir 
direnişle kazanılmış 
tır. Kurtuluş

Savaşı'nın en 
kritik aşamalarından I 
biri olan ve 
aralıksız 22 gün 
devam eden 
Sakarya Meydan 
Muharebesi'nde 
askeri dehası ve 
yüksek komuta 
kabiliyeti ile Türk 
ordusunu başarıya j 
ulaştıran Atatürk, 
kahraman askerle 
rimizle beraber 
bu zaferin mimarı 
olmuştur. Yaklaşık 1 
51 bin gaziden, hiç i 
bir sosyal güvenlik 1 
kurumundan maaş 
almayan yaklaşık 10 
bininin maaşı, 264 
YTL'den 403 YTL'ye 
çıkacak. Bu gaziler 
ile eşlerinin resmi 1 
sağlık kurumlan ile 
sevk edildikleri özel . 
sağlık kurulularında 
görecekleri tedavileri 
ve ilaç giderleri, 
katılım payı ve 
fark alınmaksızın 
Milli Savunma 
Bakanlığına konula
cak ödenekten 
karşılanacak.
Vatanseverlikle 
övündüğümüz, 
unutulmaz hizmet
leriyle kıvanç duy- I 
duğumuz ve örnek 
aldığımız gazileri 
mize yaşamları 
boyunca sağlık, 
mutluluk ve huzurlu] 
günler diliyor, 
Vatan uğruna can- j 
larını feda eden Aziz 
Şehitlerimizi rahmeti 
ve minnetle anıyor, ı 
sevgi ve saygılarımı] 
sunarım."
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ELEMAN ARANIYOR

EMPET METALURJİde 
çalışmak üzere 

Askerliğini yapmış 
Vasıfsız BAY Elemanlar, 

Bakım ve onarım 
işlerinde çalışmak üzere 
tercihen EML Mezunu 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Eski Orhangazi Cad. 
Mezbaha Karşısı . 
No : 42 GEMLİK

Tel : O 535 847 85 78

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

RAFET AKAYDIN

SRTİOfl
HER İŞE UYGUN 

SATILIK İŞYERİ 

0£37 397 21 37
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

55 almış olduğumuz nüfus cüzdan- 
larımız çalınmıştır. Hükümsüzdür. 

< BİRSEN - ETEM -
K AHMET - SUDİ ŞEKER

SATILIK.
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83
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Gemlik Nüfus Müdürlüğünden j 
aldığım nüfus cüzdanımı 26 Ağustos

2007 tarihinde kaybettim. 
Hükümsüzdür. FİKRET BEKAR

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden 
aldığım ehliyetimi kaybettim.

Hükümsüzdür.
KEMAL BALA
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Hukuk Fakültesi açılırken

Burada 57. Hükümetin 
ANAP’lı kanadına teşekkür 
borçluyuz.

ANAP’ın o günkü ilçe 
Başkanı ve yöneticileri bu konu 
da kararlı olmamalardı, Gemlik 
Sunğipek Fabrikası da kimbilir 
hangi patronun malı olacaktı.

ANAP gider ayak Gemlik için 
hayırlı bir iş gerçekleştirdi.

2002 seçimlerinden sonra 
ise iktidara gelen AKP dönemi 
pek hayırlı geçti sayılmaz.

Gemlik’e Yüksek okul ve 
Fakülte kazandırılması işi bili
nen kişilerce askıya aldırıldı.

Devir protokolü iki yıl gecik
tirildi.

Bu arada Gemlik’te açılması 
düşünülen Güzel Sanatlar Fa 
kültesi’ne eski TEKEL Binasını 
veren Mudanyahlar sahip oldu
lar.

Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Sayın Prof. Dr. Mustafa Yurtku 
ran, Tıp Fakültesi Dekanı Sayın 
Prof. Dr. Müfit Parlak, 
Veterinerlik Fakültesi Dekanı 
Sayın Prof. Dr. Haşan Batmaz 
ile Gemlikli siyasiler ve sivil 
toplum örgütlerinin mücadelesi, 
engelcilerin engelinin kalkması
na neden oldu.

Gemlik çok önemli iki yılı 
boşa harcadı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Sunğipek Fabrikası’nın 
Uludağ Üniversitesine verilme
si yeterli bir sonuç değildir.

AKP iktidarı Gemlik’te açıla
cak Yüksek Okul ve Fakülteler 
için bugüne kadar bir kuruş 
ödenek vermedi.

İnegöl’e, Mudanya’ya ve 
diğer ilçelerde açılan tek tük 
yüksek okullara trilyonlar gön
derildi.

Gemlik halkı bu ayrımcılığın 
nedenini 17 Temmuz seçimle 
rinde AKP’de sormadı.

Uludağ Üniversitesi Gemlik’e 
işten anlayan Prof. Dr. Abdurra 
him Korukçu’yu görevlendirdi.

Geçtiğimiz gün Sayın Koruk 
çu’yu makamında ziyaret ettik.

Söyleşi sırasında Üniver
sitenin birşey yapmadığını söy
lentilerine güzel yanıtlar verdi.

Tüm Sunğipek arazisinin alt 
yapısı, (doğalgaz, elektrik, sula
ma sistemi, ağaçların bakımı, 
eski müdüriyet binasının 

onarımı) Üniversite tarafından 
yapıldığını, Asım Kocabıyık gibi 
bir hayırsever insanın Üniver
site tarafından ikna edildiğini, 
Yüksek Okullar ile Hukuk 
Fakültesi projelerinin her 
safhasının Ünuiversite’ce 
yapıldğını söyledi.

Bunun yanında eski Sunğ 
ipek binaları hiç para öden- 
meden-trilyonluk bir iş- yine 
Üniversite tarafından yaptırıldı.

Gemlik zor da olsa şu anda 
öğrenime açılan 5 programlı 
yüksek okullarına ve önceki 
gün 20 öğrenci ile Hukuk 
Fakültesine kavuştu.

Hukuk Fakülteleri, üniversite 
camiasında Prestij fakültedir.

Türkiye de hiçbir ilçede 
Hukuk Fakültesi açılmamıştır.

Bursa Uludağ Üniversitesi 
nde bulunmayan Hukuk Fakül 
tesi, üniversite senatosu 
tarafından Gemlik’e kurulmuş
tur.

Kendilerine müteşekkiriz.
Gemlik artık bir zeytin kenti 

olarak anılmaktan çıkıyor.
Bursa Serbest Bölgesi’nin 

Gemlik’e kurulmasıyla, Gemlik 
bir liman kenti oldu.

Limançılık Gemlik’i Türkiye’ 
nin en önemli kereste merkezi 
haline getirdi.

İşte bunlara bir yeni daha 
eklendi.

Yüksek okul ve fakülteler...
Gelecek yıllar Gemlik bir üni 

versite kenti olarak anılacak.
Hukuk Fakültesi’nde bir yıl 

öğrenciler yabancı dil öğrene 
çekler.

Gemlik’te açılan Hukuk Fa 
kültesi’nde AB hukuku da oku
tulacak.

Bu yüksek okullar ve Hukuk 
Fakültesi’nin engellemenin aşıl
masından sonra Gemlik’te kısa 
sürede açımasında en büyük 
katkı, Asım Kocabıyık gibi bir 
milli burjuvazimizin olmasın
dandır.

Kendisine teşekkür ediyoruz.
Şimdi sıra Denizcilik Yüksek 

Okulunda.
Şu isim tatsızlığı düzeltilirse, 

sanırım Asım Bey, bu konuya 
da sağlığında el atacak.

Hukuk Fakültesi Gemlik’e 
hayırlı olsun.

Başkan Şahin çat kapı gittiği 
ailenin iftar sofrasına konuk oldu
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, ilçe 
ve beldelere gerçek
leştirdiği sürpriz 
ziyaretlerini 
sürdürüyor.
Mahalle, köy ve 
beldeye ziyaretlerde 
bulunarak vatandaş 
ların sıkıntılarını 
dinleyen ve çözüm 
arayışına giren 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Demirtaş 
Beldesi'nde çat-kapı 
bir ailenin evinde 
iftar yaptı. Eşi Neri 
man Şahin, AK Parti 
Demirtaş Belde 
Başkanı İsmail Sabun 
ve eski Belde Başka 
nı Nizamettin Ka 
yar'la birlikte bir 
ailenin sofrasına 
konuk olan Başkan 
Şahin, beldenin mey
danındaki çay bahçe 
sinde vatandaşlarla 
akşam sohbeti yaptı. 
Başkan Şahin, seçim 
endeksli bir siyaset 
yürütmediklerini, 
siyaseti hizmet etmek 
için kullandıklarını 
söyledi. Büyükşehir 
Belediye Başkanh

ğı'na seçilmeden iki 
yıl önce Bursa'daki 
problemlerin çözümü 
ile ilgili çalışmalarına 
başladığını anlatan 
Başkan Şahin, 
"Bursa'yı 3,5 yılda 
kabuk değiştiren bir 
kent haline getirme 
nin sırrı da buydu. 
Göreve gelir gelmez 
tespit ettiğimiz eksik
liklerin çözümü için 
kolları sıvadı. Seçim 
beyannamemize bak
tığımız söz ettiğimiz 
vaatlerin yüzde 80'ine 
yakınını 3,5 yıl gibi 
kısa bir zamanda ye 
rine getirdik. Bur 
sa'da yenilenme 
bitmedi, devam edl 
yor. 2009'da şehir 
dışından gelenler 

çok farklı bir Bursa 
ile karşılaşacaklar. 
Hedefimiz marka 
kent Bursa. Bunun 
için de her mahalle 
nin, beldenin, ilçenin 
sıkıntılarına hakim 
olup çözümler üret
mek" diye konuştu. 
Başkan Şahin'in 
haber vermeden 

gelmesine şaşıran 
Demirtaşlılar, 
"Başkanımızla Bursa 
çok güzelleşti. Her 
yerde imzası var. 
Haber vererek 
gelseydi kendisine 
yakışır bir karşılama 
yapardık" şekline 
duygularını dile 
getirdiler.

Şoförlerin kavgası 
kanlı bitti

Bursa'nın
M ustafakem al paşa 
ilçesinde, dolmuş 
taksiciler ile halk 
otobüsçüleri 
arasında çıkan 
tartışmada bir kişi 
bıçaklanarak 
yaralandı.
Bir halk otobüsünün 
dolmuş taksilerin 
durak levhasına 
çarparak devirmesi 
üzerine çıkan 
olaylar büyüdü. 
Edinilen bilgiye 
göre, dün sabah 
saat 09.00 sıraların
da Mustafakemalpâ 
şa Belediyesi 
önünde 16 SZ 640 
plakalı halk otobü 
sünün önünü kesen 
bir grup dolmuş tak
sici, şoför Nurdan 
Aybey ile tartışmaya 
başladı. Taraflar 
arasında tartışma 
büyüyünce, halk 
otobüsüne saldırıda 
bulunan grup, 
otobüsün camını 
kırarak aracı darp 
etti. Bu arada 

SATILIK 2007 JVIODEL 
BIANCHI MOTORSİKLET 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

GSM : (0 538) 588 37 14

olaya sonradan 
karıştığı ve halk 
otobüsü sahibi 
Ö.K.'nin kardeşi 
olduğu öğrenilen 
I.H.K. isimli şahıs, 
kalabalık arasına 
dalarak 16 D 6031 
plakalı dolmuş taksi 
sahibi Hulusi 
Ünal'ı (58) 
belinden bıçakladı. 
Saldırgan 
olay yerinden 
kaçmak 
üzereyken, 
sivil ekiplerce 
kıskıvrak 
yakalandı.
Olayı gören vatan
daşların bildirmesi 
üzerine, saldırganın 
rögara attığı 
bıçak polis tarafın
dan bulundu.
Devlet Hastanesi'nde 
ameliyata alınan 
Hulusi Ünal'ın 
hayati tehlikesini 
koruduğu 
öğrenildi.
Zanlı I.H.K. 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yeni Anayasa için yeni toplantı salonu
AKP iktidarı tarafın- 

|, dan 1982 Anayasa 
। sının tümüyle 
I yenilenmesi amacıy

la başlatılan çalış
manın önemli durak- 

! larından biri Meclis
Anayasa Komisyonu 
olacak. Bugüne 
kadar birçok önemli 
anayasa değişikliği 
ne tanıklık eden 
salon bu kez yeni 

| görünümüyle 
I yeni anayasa 
• çalışmalarına ev 
* sahipliği yapacak.

Meclis binasının ikin- 
I ci katında bulunan 
I Anayasa Komisyonu 
। salonu, geçen yaz 
' döneminde önemli 
t bir tadilat geçirdi. 
| Komisyonun 25 
I üyesi ile hükümet 
I temsilcisinin otur- 
| duğu geniş toplantı 

masası yenilendi ve 
en son teknoloji 

ı imkanları kullanılarak 
l yeniden dizayn 
1 edildi.
t -12 GÖMME 

BİLGİSAYAR-
I Buna göre, toplantı 
r masasına 12 tane 
r "gömme bilgisayar ” 
11 yerleştirildi.
F Milletvekillerinin 
F ikişer olarak kullana

bilecekleri bu 
bilgisayar ekranları, 
ancak masanın 
üzerinde yeralan 
düğmelerine 
basılınca masa 
üstüne klavyesiyle 
birlikte çıkıyor ve 
kullanılabiliyor.
Bu bilgisayarlar 
aracılığıyla, ekranlar
da hem görüşülen 
teklif ve tasarılar 
görülebilecek 
hem de internete 
bağlanılabileçek. 
Aynı zamanda 
milletvekilleri, 
önlerindeki 
düğmelere basarak 
söz isteyebilecekler. 
Böylece.kimin daha 
önce söznstediği 
ya dansöz isteyip 
istemediği tartış
maları son bulacak 
Anaya sa^jdeg i ş i k I i k 

teklifleri üzerine 
yapılan görüşmelerin 
tutanaklara alınması, 
yeni mikrofon 
sistemiyle de 
daha kolay olacak. 
-AKP'NİN DEDİĞİ 
OLACAK- 
Anayasa Komisyo 
nunun 25 üyesinden 
16'sı AKP'li, 5'i 
CHP'li, 3'ü MHP'li ve 
1'i de DTP'li.
Komisyonlarda 
karar almak için, 
hazır bulunan 
üyelerin salt 
çoğunluğu yeterli 
olduğu için, AKP'li 
komisyon üyeleri 
devamsızlık yap
madıkları takdirde, 
diğer partilerin 
desteğine ger<>k 
kalmadan 
istedikleri hor kararı I 
çıkarabilecekler.

Başbakan Erdoğan’a 
masaj yapan makam aracı
Erdoğan'a masaj 
yapan makam aracı 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Mercedes marka 
makam aracını 
yeniledi.
Dünyanın en 
güvenilir zırhlı 
aracı olarak bilinen 
Mercedes S600 L 
model yeni 
makam aracını 
kullanmaya başlayan 
Erdoğan'ın arka 
koltukları masaj 
yapma özelliğine 
sahip yeni aracının 
fiyatının yaklaşık 
300 bin euro 
değerinde olduğu 
öğrenildi.
Başbakan Erdoğan, 
dünyanın en 
güvenilir zırhlı 
aracı olarak bilinen 
Mercedes S600 L 
model yeni 
makam otomobilini 
ilk kez 
kullanmaya başladı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezoazetesi.com

Almanya’daki 
fabrikasında özel 
olarak zırhlanan 
aracın satış fiyatı 
yaklaşık 300 bin 
euro. Kızılötesi 
gece yol görüş 
sistemiyle geceleri de 
gündüz gibi görüş 
sağlayan yeni 
makam aracı, ısı ve 
ses yalıtımlı. Aynı 

zamanda kizılötesi 
yansıtmalı çok katlı 
camlara sahip araç, 
12 silindir, başbakan 
Erdoğan'ın 4.6 
saniyede 100 kilome
treye ulaşabilen ve 
azami 250 kilometre 
hız yapabilen makam 
aracının arka koltuk
ları aynı zamanda 
masaj yapıyor.

GEMLİK ANA BAYİİ

\ ısıtma, sıcak su ne
\ kontrol citalannûa '•

7 ûm B

►DOĞALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA 

►RADYATÖR 
► SPLİT KLİMALAR
► DOĞALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJE

U
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Merkez : Orhangazi Cad. No: 7/E Gemlik I 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

http://www.gemlikkorfezoazetesi.com
mailto:gemlikvaillant@hotmail.com
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Yaşlı kadını 
kaçırıp 

gasp ettiler
Bursa’nın Orhaneli 
llçesi'nde emekli 
bir kadını bankaya 
götürme bahanesiyle 
otomobile bindiren 
kimliği belirsiz 
kişiler, 2 bin YTL'sini 
gasp ettikleri kadını 
ormana terk edip 
kayıplara karıştı. 
Alınan bilgiye göre, 
ilçe merkezinde 
meydana gelen 
olayda tek başına 
yaşayan 84 yaşında
ki Asiye Oruç'un 
kapısı çalındı.
Kimliği belirsiz 3 
kişi, "Biz Ziraat 
Bankası'ndan 
geliyoruz, maaşınız

da yanlışlık yapılmış. 
Yanınızdaki paraları 
ahn" dedi.
Ancak araca bindir 
dikleri kadını Bursa 
yönüne getiren 
gaspçılar, zor kulla
narak Oruç'un cüz
danındaki 2 bin 
YTL'yi gasp ettiler. 
Nilüfer İlçesi sınır
larındaki ormanlık 
alanda araçtan 
indirilen Oruç, daha 
sonra kendi imkan
larıyla Orhaneli'ye 
dönerek polise müra- 
cat etti. Olayla ilgili 
soruşturma başlatan 
ekipler geniş çaplı 
araştırma başlattı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
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Parkta 22 yaşındaki genci öldüren zanlı tutuklandı
Bursa’nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
parkta tartıştığı genci 
tabancayla öldüren 
yaşı küçük zanlı, 
olaydan 24 gün 
sonra polise teslim 
oldu. Adliyeye sevk 
edilen zanlı, tutukla

narak cezaevine 
gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, 
24 Ağustos'ta 
meydana gelen 
olayda Zafer 
Mahallesi Zafer 
Parkı'nda oturan bir 
Grup Genç, gürültü

çıkardıkları için 
mahalleye düğün 
için gelen ve 
alkollü oldukları 
iddia edilen kişileri 
uyardı.
Bunun üzerine 
mahalle sakinleriyle 
gençler arasında

tartışma çıktı. 
Tartışmanın 
kısa sürede 
kavgaya dönmesiyle 
birlikte Tanju ö. (17) 
belinden çıkardığı 
ruhsatsız tabancayla 
mahalleli gençlere 
ateş etmişti.

Sandalye üzerine bıraktığı çantayı çaldırdı
Bursa'da, bir 
kafede çantasını 
oturduğu sanda
lyenin üzerine 
bırakan Emel K., 
içerisinde cep 
telefonu ve özel

eşyalarının bulun
duğu çantasının 
çalındığını fark 
edince polise 
müracaat etti.
Vatandaşların genel
likle 'kavgacılık,

muslukçuluk, 
zarfçılık, pislikçilik, 
tavcılık, cepçilik, 
kaldırımcılık ve 
oyalama* diye tabir 
edilen yöntemlerle 
dolandırıldığına

dikkat çeken 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü yetkilileri, 
vatandaşların 
dolandırıcılara 
karşı daha uyanık 
olmalarını istedi

Polisin şüphelendiği şahıstan esrar çıktı
Bursa’nın Orhangazi 
ilçesinde polisin 
durumundan şüphe 
lendiği kişinin yapı 
lan üst aramasında 
esrar maddesi çıktı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Muradiye 
Mahallesi Orhangazi 
Ticaret Merkezi'nin 
arkasında devriye 
gezen polis ekipleri, 
durumundan şüphe
lendiği Fevzi K.'yı

(27) durdurdu. Şah 
sın yapılan üst ara
masında 4 gram 
esrar maddesi ele 
geçirildi. Emniyete 
götürülen şüphelinin 
'Uyuşturucu madde 
bulundurmak' 
suçundan adliyeye 
sevk edileceği 
öğrenildi. 
POLİSİN DUR 
İKAZINA UYMAYAN 
OTOMOBİLDEN

SAHTE PARALAR 
ÇIKTI
Bursa'da, polisin 
'dur' ikazına uymayan 
otomobil sürücüsü 
nün üzerinden 
sahte para çıktı. 
Otomobili takibe alan 
polis, bir süre sonra 
kavşakta durdurduğu 
otomobil sürücüsünü 
gözaltına aldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Osman

gazi ilçesi Ulubatlı 
Haşan Bulvarı 
üzerinde durumun
dan şüphelenilen 
16 LV 052 plakalı 
otomobile polis 
'dur' ikazında 
bulundu. Polisin 
ihtarına rağmen 
durmayan otomobil, 
Genç Osman 
Kavşa ğı'nda 
polislerce 
durduruldu.
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Bursa'da, sahte 
parayla alışveriş 
yapan bir kişi polis 
tarafından gözaltına 
alındı. Merkez 
Yıldırım ilçesi 
Mollaarap Mahallesi 
Eşrefiler Caddesi'nde 
bir kişinin işyerine 
sahte para vermek 
istediği ihbarını alan 
polis, 34 DH 5495

plakalı otomobil 
sürücüsü Neşe Z.'yi 
(32) gözaltına aldı. 
Neşe Z.'nin 
üzerinden sahte 
olduğu belirlenen bir 
adet 100 YTL'lik 
banknot ele geçirildi. 
Bu arada Merkez 
Bankası'na para 
değiştirmeye giden 
Erdem G. (18), gişeye

verdiği 20 YTL sahte 
çıkınca polis tarafnı- 
dan gözaltına alındı. 
Bir bankanın 
Ertuğrulgazi şube
sine ödeme yapmak 
için giden Seher 
Ç.'nin (53), vezneye 
verdiği 100 YTL 
sahte çıkınca polis 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

Alkollü şahsa içki 
istediği bira evinde darp

Bursa’nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
alkollü olarak geldiği 
bira evinde garson
lardan içki isteyen 
kişi, kendisine alkol 
vermek istemeyen 
işyeri çalışanı 
tarafından 
darp edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Karaman

Mahallesi 
Sanayi Caddesi 
üzerinde faaliyet 
gösteren bira 
evine gelen 
alkollü olduğu 
belirlenen Tuncay ö. 
(34), işyeri çalışanı 
Nevzat H.'dan (35) 
içki istedi.
Nevzat H., alkol 
veremeyeceğini

belirtince ikili 
arasında tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
büyümesiyle 
Nevzat H., Tuncay 
ö.'yü darp etti. 
Olayın ardından 
Tuncay ö. polise 
müracaat etti. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ramazan sözlüğünden bilgiler
Dünden devam 
İFTAR 
Arapça kahvaltı 
anlamına gelen 
“futûr” kelimesinden 
türeyen iftar, güneş 
battıktan sonra orucu 
açmak üzere yenen 
yemeğe verilen 
isimdir. Akşam 
namazını bildirmek 
üzere okunan ezan 
aynı zamanda iftarı 
da haber verir. Hz. 
Peygamber'in iftar 
etmedikçe akşam 
namazı kılmadıkları, 
hiç değilse bir 
yudum su içtikleri 
rivayet edilmiştir. 
İftarda acele etmenin 
sebebi, oruçlu olduk
ları zaman iftarı yıldı
zları görünceye kadar 
geciktiren Yahudi ve 
Hıristiyanlar’a benze
memektir. Bu neden
le iftarı acele yapmak 
müstehap sayılmıştır. 
TERAVİH
Teravih, Arapça’da 
“oturmak, istirahat 
etmek, rahatlamak” 
manasına gelen “ter- 
viha” kelimesinin 
çoğuludur. İslam 
dilinde Ramazan 
ayında yatsı 
namazından sonra 
kılınan 20 rekatlık 
namaza verilen 
isimdir. Teravih 
namazı, her dört 
rekatınçsonunda otu
rulup biraz dinle- 
nildiği için bu adı 
almıştır. Her 
Müslüman için sün- 
net-i müekkede yani 
Peygamberinizin 
devamlı işleyip 
nadiren terk ettiği bir 
ibadet olan teravih, 
orucun değil vaktin 
sünnetidir. Ramazan 
gecelerini ihya etmek 
için kılınan teravih 
namazı Kur’an’da 
zikredilmemekle bir

Iftarveşahurda bol
Uzmanlar, Ramazan 
ayında oruç tutan
ların ağır yiyecekler
den kaçınarak, sağlık 
problemleri yaşanma
ması için günlük su 
ihtiyaçlarını mutlaka 
karşılamaları gerek
tiği uyarısında 
bulundu.
Sinop Atatürk Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Dr. Nazmi Yıldız, oruç 
tutanların özellikle 
iftarda yanlış gıda 
tüketimi yaptıklarını 
belirterek, vatandaş 

likte birçok hadiste 
yerine getirilmesi 
teşvik edilen 
ibadetlerdendir.
MUKABELE 
Karşılaştırma, 
yüzleştirme, karşılık 
verme anlamlarına 
gelen “mukabele” 
kelimesi Kur’an tarihi 
ile ilgili bir terimdir. 
Hz. Cebrail’in her 
sene Ramazan ayın
da Peygamber 
Efendimizle karşılıklı 
Kur’an’ı birbirlerine 
okumalarını ifade 
eder. Kur'an'ın Allah 
tarafından indirildiği 
şekilde muhafazası, 
âyet ve sûrelerin 
düzeninin doğru 
olarak tespiti ve 
bunûn kontrolü için 
Cebrail (a.s.) her 
sene Ramazan ayının 
her gecesinde, Hz. 
Peygamber’e gelirdi. 
Hz. Peygamber 
Kur’an âyetlerini 
Cebrail'e okurdu. 
Buna "arz" denir. 
Aynı âyetleri, 
mukayese için, bir de 
Cebrail okurdu ve 
buna da "mukabele" 
denir. Kur’an, Hz. 
Peygamber’e âyet 
âyet nazil olduğun
dan her âyetin yeri, 
hangi sûrenin nere
sine yazılacağı 
Cebrail tarafından 
bildirilirdi. Resul-i 
Ekrem de vahiy kâti
plerine bu şekilde 
yazdırır, hafızlar da 
buna göre ezberlerdi. 
Aslı, Cebrail’in 
Kur’an’ı Hz.
Peygamber’e, doğru 
tesbiti ve korunması 
için okuması olan 
"mukabele", 
Müslümanlar arasın
da köklü bir gelenek 
halinde günümüze 
kadar gelmiştir. Bu 
gelenek bugün de 

ların vücudun ihtiyacı 
olan suyu iftar ve

bütün canlılığıyla 
sürdürülmekte, 
Kur’an ayı olan 
Ramazan’da evlerde 
ve camilerde muka
beleler okunup, 
hatimler indirilmekte
dir. OsmanlIlar 
zamanında da özellik
le ikindi namazından 
sonra mukabele 
okunurdu.
FİTRE (Fıtır 
Sadakası) 
Ramazan Bayramı 
sadakası olarak da 
bilinir. Temel 
ihtiyaçlarının dışında 
belli bir miktar mala 
sahip olan 
Müslümanların 
Ramazan Bayramı’na 
ulaşmalarının bir 
şükrü olarak yerine 
getirmeleri gereken 
ibadettir. Fıtır 
sadakası Hicret’in 2. 
senesinde zekat farz 
olmadan önce vacip 
kılınmıştır. Akıl ve 
buluğ şart değildir. 
Çocukların ve akıl 
hastalarının fitresini 
velileri verirler. Fitre 
için müstehap olan 
vakit, sabah namazı 
ile bayram namazı 
vakti arasında veya 
bayramdan birkaç 
gün öncesidir. 
Böylelikle ihtiyaç 
sahipleri kendilerine 
ulaşan fitrelerle 
bayram için hazırlık 
yapabilirler.
Fıtır sadakası, zekat 
gibi malın değil, 
başın zekâtıdır. 
Bunun için asıl 
ihtiyaçlardan fazla 
olan malın üzerinden 
bir yılın geçmesi ve 
ticaret malı olması 
şart değildir. Aile 
reisi bütün aile fert
leri adına fitreyi vere
bilir. Kişi başına, nor
mal bir insanın bir 
günlük yiyeceği mik

sahurda bol miktarda 
almaları gerektiğini 
söyledi. Dr. Yıldız, 
"Ramazan’da yapılan 
en büyük yanlış, iftar
da çok fazla yemek 
ve kırmızı et tüketimi. 
Maalesef bu mideyi 
ve vücudu oldukça 
yormakta.
Bunun için özellikle 
iftarda hafif yiyecek
leri tüketmeye dikkat 
etmeliyiz" dedi.
Vücudun su ihtiy
acının karşılanması 
gerektiğine de dikkat1

tarda fitre verilmesi 
uygun olanıdır. 
MAHYA 
Mahya geleneği 
sadece Ramazan’a 
mahsus olduğu için 
Farsça “gylık” 
anlamına gelen 
“mahiye” kelimesin
den türemiştir. 
Mahyacılık sanatı 
Türklere mahsus bir 
adettir. Ramazan’da 
büyük camilerin 
karşılıklı iki minaresi 
arasında, ip gerilerek 
asılan ve geceleri 
yakılarak meydana 
getirilen ışıklı şekil 
veya yazılardır. 
Mahyacı, yazı veya 
şekli önce kareli 
kağıt üzerinde plan
lar. Her bir.Jcareye 
isabet eden çizgiye 
göre yapılacak 
düğümleri hesaplar. 
Sonra ayrı ayrı iplere 
kandiller (lambalar) 
dizer. Böylece harf ve 
çizgiler sırasıyla 
minareler arasındaki 
yerini alır. İşte o 
zaman mahya usta
ları aylardan beri 
büyük bintitizlik ve 
gizlilik içerisinde 
hazıriadığı tasarılarını 
sema ekranında 
sergiler.
OsmanlI zamanında 
mahyaları temaşa 
eden yabancı bir 
gezgin şöyle der: 
"Dünya yüzünde 
sevilmeye ve sayıl
maya layık Türklerin 
hiçbir medeni 
eserleri olmasa 
bile, yalnız şu gökten 
yıldızları toplayıp 
minareler aralarında 
yazı yazmayı akıl 
etmeleri, bunda 
muvaffak olmaları, 
onların medeniyette 
ne kadar ilerde 
olduklarının 
bir ifadesidir."

su için
çeken Dr.
Nazmi Yıldız, 
"Ramazan’da 
vücudun su ihtiyacını 
karşılama konusunda 
da dikkatli olmamız 
gerekir. Günlük 1.5 
litre suya ihtiyacımız 
varken, tıka basa 
yemek yemekten 
dolayı su ihtiyacını 
gideremeyiz.
‘Su ihtiyacı muhakkak 
karşılanmalıdır.
Aksi halde sağlık 
sorunları yaşanabilir” 
diye konuştu

Oruç tutmanın ruh E 
sağlığı üzerine etkileri»

Oruç tutmanın ruh 
sağlığı üzerine de 
olumlu etkileri 
olduğu belirtildi. 
Trabzon Özel Imperi- 
al Hastanesi Başheki 
mi Psikiyatrisi Dr. 
İrfan Coşkun, Rama 
zan ayının tıbben 
ispatlanmış biyolojik 
faydalarının yanında, 
hoşgörü ortamı ve 
ibadeti yerine getir
menin verdiği huzur 
la ruh sağlığına da 
katkı sağladığını 
söyledi. Ramazan 
ayının Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından 
sağlık ‘ruhen, bede
nen ve sosyal yön
lerden tam bir iyilik 
halidir* diye tanım
landığını belirten Dr. 
Coşkun "Ramazan 
ayının yani oruç tut
manın insan sağlığı 
üzerine çok yönlü 
faydaları vardır.
Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından sağlık, 
‘ruhen, bedenen ve 
sosyal yönlerden 
tam bir iyilik halidir* 
diye tanımlanmıştır 
ve Ramazan ayı 
gerçekten de bu 
tanımın içini doldu
ran öğelerin 
tamamının düzelebi 
leceği bir aydır. 
Ramazan ayının 
tıbben ispatlanmış 
biyolojik faydalarının 
yanında, hoşgörü 
ortamı ve ibadeti 
yerine getirmenin 
verdiği huzurla ruh 
sağlığına da katkı 
sağladığı bilinmekte
dir. Ramazan ayında, 
alkolün dinen yasak 
olduğu ve vucuda 
verdiği zararın bilin
mesine rağmen 
içilmeye devam 
edilmesi büyük bir 
oranda durdurulur. 
Böylelikle bireyin 
içinde yaşattığı 
çatışma yani yasak 
olduğunu bilerek 
içmesini durdurama
masının vermiş oldu 
ğu vicdan azabı so 
na erer ve huzurlu 
bir ruh hali temin 
edilir. Bu açıdan 
bakıldığında Rama 
zan alkol ve sigara * 
illetinden kurtulmak 
için en iyi fırsattır” 
dedi.Ramazanda 

açlık duygusunu | 
yoğun bir şekilde I 
hisseden ve müca I 
dele veren insanın | 
açlığın ne olduğunu,! 
fakir insanların 
hissiyatlarını da 
anlaması açısından j 
anlamlı olduğunu ı 
ifade eden Dr. İrfan j 
Coşkun “Empati 
yapma yeteneği 
gelişir. Bu da ruh 
sağlığı açısından 
önemli bir kavramdı^

Bar 
mat 
ani; 
yaş 
Bel 
Bül 
İne 
arıl

Ramazanda kişinin 
çevresindeki fakir I 
insanlara verdiği 
fitre, sadaka ve zekat 
gibi yardımlarla 
sosyal ilişkiler 
kuvvetlenir. Ayrıca I 
teravih, toplu iftar 
yemekleri, davetler, 
kandil akşamları, 
bayram namazı gibi 
etkinlikler de insan-ı 

Öt 
Ye 
(Ö 
öç 
m 
dt 
le 
te 
nt 
2( 
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lararası ilişkiler 
kuvvetlenir ve 
sağlıklı sosyalleşme 
süreci gerçekleşir. 1 
Aile ilişkilerinin de 
kuvvetlenmesi ve 
pekiştirilmesi için I 
Ramazan ayı iyi bir 
fırsattır. Normal 
zamanlarda çokça 
yaşanılmayan bütün 
ailenin aynı sofrada 
oturup yemek yeme] 
si, akraba ziyaretleri 
gibi etkinlikler aile 
içi bütünleşmeyi I 
sağlar ve aile mutlu
luğunu arttırır” dedi. 
Dr. İrfan Coşkun, I 
bütün bu fay
dalarının yanında I 
şeker, tansiyon, kalp 
gibi fiziksel hastalığı 
veya psikiyatrik 
rahatsızlığı olan 
insanların oruç tutup 
tutmamasına hekim
leri karar vermesi I | 
gerektiğine dikkat I 
çekerek “Ramazan | 
ayı psikiyatrik rahat
sızlığı olanlar için | 
hastalıklarının seyri 
açısından önemlidir] 
İlaç kullanım şekli w 
gün içi açlığın vücut
ta oluşturacağı 
gerginliğin arttıra- I 
cağı sorunlardan I 
dolayı psikiyatrik I 
sorunları olanların I 
mutlaka hekimlerinin 
tavsiyeleriyle oruç I 
tutup tutmamaya , ■ 
karar vermeleri ge II 
rekmektedir" dedLil
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Bursa’da baraj skandali
Bursa'nın Yenişehir 
llçesi'nde milyonlarca 
YTL harcanarak

i 15 yılda bitirilen 
ş Boğazköy Barajı, 
İnegöl ilçesi ile 
Yenice beldesinden 
gelen evsel ve 
sanayi atıkları sebe
biyle su tutamıyor. 
Küresel ısınma sebe
biyle bir litre suya 
bile muhtaç durum
daki Yenişehir'in her 
türlü sebze ve meyve 
yetişen verimli 
ovasında, Boğazköy 
Barajı'nda su tutula- 
madığı için ciddi 
anlamda sıkıntı 
yaşanıyor. Yenişehir 
Belediye Başkanı 
Bülent Hamdi Cingil, 
İnegöl'de yapılan 
arıtma tesisinin 

kapasitesinin en 
kısa sürede kapa
sitesinin artırılmasını 
isteyerek, "Barajın 
faaliyete geçmesinin 
yıllık gecikmesi Yeni 
şehir'e 25 milyon 
YTL'ye mal oluyor" 
dedi.
Türkiye, bir yandan 
kuraklıkla boğu 
şurken, diğer yandan 
da iyi'planlanmayan 
su kaynaklarını heba 
ediyor. Uludağ'ın 
eteklerinden gelen 
doğal sular, İnegöl'de 
sanayi ve evsel 
atıklarla karışıp, 
Yenişehir'de yapımı 
15 yılda biten ve su 
tutması beklenen 
Boğazköy Barajı'm 
kirletiyor. Yenişehir 
Belediye Başkanı

Bülent Hamdi Cingil, 
atıklar sebebiyle 
barajda su tutmadık
larını ifade ederek, 
"Burası meşakkatli 
bir inşaat çalış
masının ardından 
milyonlarca YTL 
harcanarak bitirildi. 
Yenişehir Ovası 
için umut olarak 
görülüyordu.
Ancak fabrika ve 
evsel atıklar 
yüzünden barajı 
çalıştıramıyoruz" 
dedi.
Sim siyah akan 
suyun tutulmasının 
imkansız olduğunu 
ifade eden Bülent 
Hamdi Cingil, "Bunun 
sebebi İnegöl ilçesi 
ve Yenice beldesinde
ki atıkların bu dereye 

verilmesidir. Bunun 
için İnegöl Belediyesi 
ve Organize sanayi 
bölgesinin evsel atık
larla birlikte 2001- 
2002 yılında devreye 
aldığı 50 bin kapa
siteli arıtma vardı. 
Şu an yaklaşık 5 yılda 
bu kapasite aşılıp 80 
binleri bulmuştur. 
İnegöl Belediyesi ve 
Organize sanayi böl
gesi arıtmalarının 
kapasitelerini 120 bin 
olarak arttırmayı 
düşünüyor. Ama 
bizim önerimiz daha 
büyük çaplı arıtmanın 
yapılması. Çünkü 5 
senede hedef 
şaşmışsa 120 bini 
İnegöl kısa bir 
zamanda yakalaya
caktır" dedi.

Biyolojik arıtmanın 
yanı sıra Yenişehir 
Ovasına zarar ver
memesi için kimyasal 
arıtmanın da mutlaka 
yapılması gerektiğini 
söyleyen Cingil, " 1 
yıllık gecikme 
Yenişehir'in 25 mil 
yon YTL kaybetme
sine sebep oluyor. 
İnşallah yetkililer 
ellerini çabuk tutarlar. 

Baraj su tutmaya 
başlayıp kanaletlerin 
ihalesi yapılıp, baraj
dan gönül rahatlığı ile 
sulaması yapılabilir" 
diye konuştu.
41 milyon 620 
bin metreküp 
su tutma kapasitesine 
sahip olacak baraj, 
Yenişehir Ovası 
için umut olarak 
görülüyor.

Üniversitelere ek yerleştirme başlıyor
renci Seçme ve 
deştirme Merkezi 
5YM), 2007-2008 
retim yılı için 
ırkezi yerleştirme 
boş kalan, yer- 
tirilen adayların

yâpfTrm âmâsı 
leniyle boşalan ve 
J7-ÖSYS

Programları ve Kon 
tenjanları Kılavuzu 
yayınlandıktan sonra 
açılan yükseköğretim 
programlarının kon
tenjanlarına ek yer
leştirme yapılacağını 
fcfîcfirdfL
ÖSYM'den yapılan 
yazılı açıklamada, 
adayların "2007-

ÖSYS Yükseköğretim 
Programlarına Ek 
Yerleştirme Kılavu 
zu"nu 1-4 Ekim 2007 
tarihleri arasında 
ÖSYM'nin Sınav 
Merkezi Yöneticilik 
ferinden î VTL 
karşılığında satın 
alabilecekleri ve 
ÖSYM'nin internet 

sitesinde görebile
cekleri belirtildi.
Adaylar, kılavuz 
ücreti ile tercihlerini
Başvuru Merkezi 
aracılığıyla 
yaptıklarında 
ödeyecekleri 3 YTL 
tutarındaki hizmet 
ücreti dışında başka 
bir ücret ödemeye

cek. Posta ile 
merkeze gönderilen 
tercih formları işleme 
alınmayacak.
ÖSYM Sınav Merkezi 

Yöneticilikleri ile 
kılavuz satış nokta
larının adresleri 
ayrıca gazete 
ilanında ve ÖSYM'nin 
internet sitesinde

yayınlanacak. 
Tercih işlemi, 
Başvuru Merkezi 
aracılığıyla veya 
kişisel olarak 
internet üzerinden 
1-4 Ekim 2007 
tarihleri arasında 
yapılacak ve bu 
süre kesinlikle 
uzatılmayacak

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

= w
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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Beşiktaş’tan kural 
hatası başvurusu

Trabzonspor’da kavga büyüyor
Beşiktaş Kulübü 
Asbaşkanı ve Hukuk 
İşleri Sorumlusu 
Avukat Levent 
Erdoğan, 
Ankaraspor-Beşiktaş 
maçında kural 
hatası yapıldığı 
gerekçesiyle 
karşılaşmanın tekrar 
edilmesi için Futbol 
Federasyonu 
Merkez Hakem 
Kurulu'na başvuruda 
bulunduklarını 
açıkladı.
Erdoğan, şunları 
söyledi: "Gol kararı 
verme yetkisi yâlnız 
hakeme aittir. Olayda 
hakem golü vermiş 
ama yardımcı hakem 
golü kabul 
etmemiştir.
Burada bir kural 
hatası vardır. Biz de 
Beşiktaş olarak bu 
haklı gerekçeyle 
büyük mağduriyeti 
mizin giderilmesi 
için, kural hatası 
neaemyıe maçın 
tekrar edilmesi için

Fenerbahçe’nin Avrupa’da 
133. sınavı bugün

Avrupa Şampiyonlar 
Ligi G Grubu'ndaki 
ilk maçında bugün 
Kadıköy'de 
İtalya'nın Inter 
takımıyla karşılaşa
cak Fenerbahçe, 
Avrupa kupalarında 
133. maçına 
çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, 
Avrupa arenasında 
bugüne dek 
yaptığı 132 maçta 
42 galibiyet, 20 
beraberlik ve 70 
yenilgi aldı. 
Rakip filelere 
toplam 155 gol 
atan sarı-lacivertliler, 
kalesinde ise 227 
gole engel olamadı. 
Sarı-lacivertli ekip, 
Fenerbahçe Şükrü 
Saraçoğlu Stadı'nda 
çıktığı son 7 Avrupa 
Kupası maçında 
yenilgi yüzü 
görmezken, 4 
karşılaşmadan galip, 
3 maçtan da beraber-

''Gemlik Körfez'internette ■plittezjazelesi.M

Merkez Hakem 
Kurulu'na 
başvurduk." 
Erdoğan; her türlü 
hukuki yola başvura
caklarını belirterek, 
şöyle devam etti: 
"Mağduriyetimizin 
giderilmesi konusun
da bir karar alın
madığı takdirde, 
haksız olarak elimiz
den alınmış olan 2 
puan sonucunda 
şampiyonluğa veya 

derecemize tesir 
eden bir durum 

likle ayrıldı. 
Fenerbahçe, Avrupa 
Şampiyonlar Ligi’nde 
1. turdaki gruplarda 
çıktığı toplam 24 
maçta 6 galibiyet, 2 
beraberlik ve 16 
mağlubiyet aldı. 
Şampiyonlar 
Ligi'ndeki en iyi per
formansını 2004-2005 
sezonunda grup 
maçlarını 9 puanla 3. 
sırada tamamlayarak 

ortaya çıkması 
durumunda, uğramış 
bulunduğumuz her 
türlü zararın.tazmin 
edilmesi doğrul
tusunda, mağ
duriyetimize neden 
olanlar hakkında 
tazminat davası 
açacağız." 
Beşiktaş Kulübü, 
aynı maçta sayıl
mayan gol sonrası 
sarı kart gören Mert 
Nobre için de Futbol 

Federasyonu'na iti
razda bulundu.

gerçekleştiren sarı- 
lacivertliler, bu 
sonuçla o sezon yol
una UEFA 
Kupası'nda devam 
etmişti.
Devler arenasında en 
kötü performansını 
ise 2001-2002 sezo
nunda sergileyen 
sarı-lacivertliler, 
puan alamadığı grup 
maçlarını son sırada 
tamamladı.

Trabzonspor Genel 
Sekreteri Zekai Fırat 
Dülger ile teknik 
direktör Ziya Doğan 
arasındaki kavga 
büyüyor. Genel 
Sekreter Zekai Fırat 
Dülger'in açıkla
maları hakkında 
yorum yapmayan 
ancak bu açıkla
malara oldukça sinir
lenen ve darıldığı 
gözlenen teknik 
direktör Ziya 
Doğan'ın susma 
hakkını kullanmak 
istediği belirtilirken, 
Dülger ise "Ben 
kendi kişisel fikirleri
mi söyledim.
Söylemeye de devam 
edeceğim. Ziya 
Doğan, yönetim 
hakkında 'para yok, 
şu yok, bu yok' der 
ken biz darılmıyorsak 
o da eleştirildiği 
zaman darılmaya
cak" dedi 
Turkcell Süper Lig'in 
5. haftasında 
oynanan ve 0-0 
berabere biten 
Trabzonspor-

Altılı ganyan 11.942.87 YTL
ikramiye verdi

Bursa'da dün 
koşulan at yarışları 
sonunda altılı ganyan 
11.942,87 YTL 
ikramiye verdi.
Türkiye Jokey 
Kulübü'nden yapılan 
açıklamaya göre,

Gemlik K3rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA 4 “SUYUNU B0ŞA 
■ » HARCAMA”

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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
ROBİNSON AİLESİ 
MR. BEAN

Ankaragücü maçı 
sonrası Genel 
Sekreter Zekai Fırat 
Dülger'in, teknik 
direktör Ziya 
Doğan'ın maç 
sırasında vermiş 
olduğu taktiği ve 
oyuncu değişiklik
lerini eleştirmesinin 
yankıları sürüyor. ' 
Trabzonspor Teknik 
Direktörü Ziya 
Doğan, Genel 
Sekreter Zekai Fırat 
Dülger'in açıkla
maları üzerine bir 
yorum yapmaya
cağını ifade ederek, 
"Allah'a havale ediy
orum" dedi. Dülger, 
hakkında açıklamada 
bulunmayan 
Doğan'ın oldukça 
sinirli olduğu 
gözlendi 
Trabzonspor Genel 
Sekreteri Zekai Fırat 
Dülger, teknik direk
tör Ziya Doğan 
hakkında kişisel 
fikrini söylediğini 
ifade ederek, "İnsan
lar fikirlerini söyle
mekte özgürdür. Ben 

altılı ganyan
6, 5, 4, 5, 6, 16 şek
linde sonuçlandı.
Bu arada, 5, 4, 5, 6, 
16 şeklinde 
sonuçlanan beşli 
ganyan 738,80 YTL, 
4, 5, 6, 16 biçiminde 

(Rezervasyon Tel: 513 33 21)

Seanslar
12.00- 14.00- 16.15
14.15- 16.30-20.30

yönetim kurulu adına 
değil, kendi kişisel 
fikrimi söyledim.
Yönetim kurulu 
içinde herkes kendi j 
kişisel fikrini 
söyleyebilir. Bu fikir
lere ve eleştirilere 
teknik direktör Ziya | 
Doğan'ın saygı duy- I 
ması gerekir. Bu 
düşüncelerimin ve 
fikirlerimin bir prob
leme neden olacağını 
sanmıyorum. Ziya 
Doğan, 'Para yok, şu 
yok, bu yok' derken j 
biz kendisine yöne
tim kurulu olarak 
darılmadık. Ben de 
bir yönetici olarak 
kendi fikirlerimi 
söyledim..
Eleştirilerimi yaptım. 
Başta Ziya Hoca 
olmak üzere herkesin 
buna saygı duyması 
gerekir. Bunda 
darılacak bir şey yok. 
Hem Trabzonspor 
Yönetim Kurulu, 
teknik direktör Ziya 
Doğan'ın arkasında 
ve bir problem yok" 
dedi 

S
Türk 
Derr 
teri I 
Has; 
düze 
mes 
tetik 
tere 
hasi 
şika 
çoc 
de; 
ded 
Has 
bulı 
nur 
olır 
ola 
söj 
Hat 
bet 
SOI 
çık 
ha 
tilr 
dij 
ay 
de 
be 
ve 
sc 
g< 
et 
H 
s 

Ş 
y 
₺ 
e 
a 
s 
ır

sonuçlanan 
dörtlü ganyan 
123,88 YTL, 
5, 6, 16 şeklinde 
sonuçlanan üçlü 
ganyan da 
12,01 YTL 
ikramiye verdi.



îl,

İN I

t

|9 Eylül 2007 Çarşamba

Türkiye’de obez
çocuk sayısı artıyorma
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RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

BELEDİYE

Muhasebe Mel. 513 4.5 21 -182

Gemlik Karfez

NÖBETÇİ ECZANE

Gemlik Körfez

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

ŞU 
n

sin 
sı

a 
/■

AKCAN PETROL 
MAR-PET 
TUNCAY OTO GAZ

Yazı işi. Md. 

Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

Santral 
Başkanlık 

Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 

İtfaiye

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

513 45 21 -111
Yalnyz 185

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Türkiye Milli Pediatri 
Derneği Genel Sekre 
teri Prof. Dr. Enver 
Hasanoğlu, refah 
düzeyinin yüksel 
meşinin obeziteyi 
tetiklediğini belir 
terek, "Son yıllarda 
hastanelere, obezite 
şikayeti ile başvuran 
çocuk sayısında yüz 
de 25 artış oldu" 
dedi.
Hasanoğlu, vücutta 
bulunan yağ dokusu
nun normalden fazla 
olmasının "obezite" 
olarak tanımlandığını 
söyledi.
Hasanoğlu, kötü 
beslenme biçiminin 
sonucu olarak ortaya 
çıkan obezitenin, 
hazır gıdaların tüke 
tilmesi, "fast-food" 
diye adlandırılan 
ayakta atıştırma, 
dengesiz ve düzensiz 
beslenme, kalıtım 
ve hareketsizlik 
sonucu çocukların 
gelişimini tehdit 
ettiğini kaydetti. 
Hasanoğlu, anne 
sütü almayan çocuk
ların obeziteye daha 
yatkın olduğunun 
belirlendiğine işaret 
ederek, "Bebekler, en 
az 6 ay sadece anne 
sütü ile beslenmeli, 
mümkünse 1.5-2

I
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1
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Ağır sırt çantaları 
adaleleri zedeliyor

yaşına kadar anne 
sütü verilmeli. Anne 
sütü, mamalarla 
değil, ev yemekleriyle 
desteklenmeli. 
Mamalarla büyüyen 
çocuklar obeziteye 
yatkın oluyor, obez 
olan çocuk ileride de 
obez kalıyor" diye 
konuştu.
Hasanoğlu, anne ve 
babanın aktif çalışma 
hayatı içinde 
olmasının, çocuğa 
yeteri kadar vakit 
ayrılmamasına 
neden olabildiğini 
belirterek, "Anne ve 
baba, eve geç geldiği 
için genellikle yemek 
yapamıyor, çocuklar

sağlıklı ev yemekleri 
yerine açlıklarını 
hazır gıdalarla 
bastırıyorlar. Bu çok 
sağlıksız" dedi.
Ayrıca, sürekli bil
gisayarla oynayan ve 
televizyon seyreden 
çocukların bu sırşda 
devamlı olarak çiko
lata, kolalı içecekler, 
fındık-fıstık ya da 
cips gibi yüksek 
kdl'ûni'l yîUdldİ" 
tükettiğini anlatan 
Hasanoğlu, çocuk
ların televizyon ve 
bilgisayarla vakit 
geçirmeyi alışkanlık 
haline getirmesiyle 
birlikte obezleştiğini 
söyledi.

Çocukların, hareketli 
yaşamdan kopma
ması için spor yap
maya özendirilmesi 
gerektiğini ifade eden 
Hasanoğlu, her 
çocuğun bir spor 
dalıyla uğraşmasının 
faydalı olacağını 
belirtti.
Obezitenin, sağlık 
açısından ciddi 
bir risk faktörü 
olduğunu ifade 
eden Hasanoğlu, 
kalp hastalıkları, 
yüksek tansiyon, 
şeker hastalığı, 
yüksek kolesterol, 
solunum rahatsızlık
ları, eklem hastalık
ları, adet düzensizlik
leri, kısırlık, 
iktidarsızlık, safra 
kesesi hastalıkları, 
taş oluşumu ve 
bazı kanser 
türlerinin obezite 
ile doğrudan ilişkili 
hastalıklar 
olduğunu 
kaydetti.
Obez çocukların 
tedaviye başlan
madan önce kapsam
lı olarak değer
lendirilmesi gerek
tiğini ifade eden 
Hasanoğlu, tedavinin 
kalori kısıtlaması ve 
egzersizden oluş
tuğunu söyledi

Uzmanların bütün 
uyarılarına rağmen 
çocuklar ağır sırt 
çantalarıyla ilk 
günden okullara 
gelmeye başladı. 
Sırt çantası 
konusunda başta 
ebeveynler olmak 
üzere öğretmenlerin 
dikkatli olması 
ve öğrencilerine, 
"Çantalarınızı 
ders dışı eğitim araç 
gereçleriyle doldur
mayın" demeleri 
gerektiği kaydedildi. 
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMU) 
Tıp Fakültesi 
Uygulama ve 
Araştırma 
Hastanesi Ortopedi 
ve Travmatoloji 
Uzmanı Prof.
Dr. Nedim 
Karaismailoğlu,

okul çağındaki 
çocukların sırt ve 
omuz gelişimi 
açısından, ağır çanta 
taşımaması gerek
tiğini ifade etti. 
Karaismailoğlu, sırt 
çantası taşıyan 
çocukların sırtında 
rahatsızlık ve ağrı 
görüldüğünü dile 
getirdi.
Karaismailoğlu, 
"Çocukların ağır sırt 
çantaları taşımaları 
ile omuz ve sırta 
binen aşırı yük, 
adalelerde incinm
eye neden oluyor. 
Bu aşırı ağır çanta
lar, bazı çocukların 
çok erken yaşta kötü 
duruş pozisyonuna 
sahip veya kambur 
yürüyen bireyler 
olmasına yol 
açıyor" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 

Polis İmdat 

Jandarma İmdat 

Jandarma K. 

Polis Karakolu 

Gar. Kom.

no

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 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografii 513 65 29

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21

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

TEK Arıza 
TEK İşletme 

Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb, 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md.

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

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

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 
-------------------------- ---------

51417 00

19 Eylül 2007 Çarşamba ERÇEK ECZANESİ Ahmet Dural Meydanı Tel: 513 20 05 GEMLİK
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2858 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
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Kentsel dönüşüm projesiyle 
tüm kentlerin silüeti değişecek

Bayındırlık ve jskan 
Bakanı Faruk Özak, 
Türkiye'nin büyük 
bir değişime hazır
landığını belirtti. 
Kentsel dönüşüm 
projesiyle İstanbul 
başta olmak üzere 
tüm kentlerin 
silüetinin değiştirile
ceğini vurguladı. 
'Türkiye, önümüzdeki 
20 yıl boyunca bu 
projeleri konuşacak' 
diyerek heyecanını 
aktaran Bayındırlık 
ve İskan Bakanı 
Faruk Özak, kentsel 
dönüşüm projesini ve 
bakanlığıyla ilgili 
hedeflerini anlattı. 
Önümüzdeki gün
lerde belediyelere 
kamulaştırma yetkisi 
verilmesi ye kat 
mülkiyeti alanlarında 
köklü yasa reform
larının hayata geçi 
rileceğini belirten 
Bakan Özak şöyle 
devam etti:
TÜM KENTLER İÇİN 
GEÇERLİ 
Bu reformlar 
sayesinde, başta

İstanbul olmak üzere 
tüm kentler çürük ve 
çirkin yapılardan 
kurtulacak.
Depremde yıkılma 
tehlikesi olan, görü 
nümü çirkin olan ya 
da gecekondu yapılar 
yıkılıp, yerlerine mo 
dern binalar yapıla
cak. Proje sonunda 
çürük evi olan, aynı 
yerde modern eve 
kavuşacak. Evi olmay 
an uzun vadeli kre 
diyle projeye dahil 
edilecek.
BAŞBAKAN'IN 
TALİMATI
Başbakan Recep Tay 
yip Erdoğan'ın pro-; 

jeyi hızlandırma 
talimatı verdiğini 
bildiren Bakan Özak, 
"150 milyar dolar 
gerekiyorsa,-o para 
bulunup proje yapıla
cak. Türkiye hem 
depre min yıkıcı etk
isinden hem çirkin 
görüntüden kurtula
cak" dedi. Özak, 
Hazine arazisi üzerine 
ev yapan, kaçak yapı
da oturanlara yönelik 
hiçbir şekilde af-getir
ilme yeceğini özellik
le vurguladı. Bakan 
Özak, kentsel 
dönüşümle ilgili 
sorularımızı şöyle 
cevapladı;

Kentsel dönüşüm 
ve depreme hazırlık 
konusunda önümüz 
deki dönemde neler 
yapacaksınız?
Türkiye'de afet önce
si, afet sırası ve afet 
sonrasından sorumlu 
kurumlar birbirinden 
farklı. Bir toplantı 
yaptık. Orada sayın 
Başbakanımız bun
ların tek elde 
toplanması talimatını 
verdi. Türkiye'deki 
binaların yüzde 95'i 
risk altında. Bunun 
Yüzde 61'i depremle 
ilgili. Teşhis konmuş, 
tedaviye geçilmesi 
lazım. Bunun hukuki 
altyapısı gerekiyor. 
Belediyelere kamu
laştırma yetkisi 
vereceksiniz, kat 
mülkiyeti yasasında 
önemli değişiklikler 
yapacaksınız.
Örneğin 8 katlı 
bir bina var. 
Bir malik 
iyileştirme yapmak 
istemediğinde çivi 
çakılamıyor. Bu 
sorun bitecek.

Küresehsmma
halk sağlığını 
tehdit ediyor

fal

Küresel ısınmanın 
bulaşıcı hastalıkların 
yayılmasına etkisinin 
mücadele edilmesi 
gereken çok 
karmaşık ve önemli 
bir durum olacağı 
bildirildi.
Avustralya'daki 
Canberra Üniversite
si Halk Sağlığı ve 
Salgın Hastalıklar 
Merkezinden Dr. 
Anthony McMichael, 
Chicago'da, Ameri 
kalı ve yabancı yak
laşık 12 bin doktor 
ve araştırmacının 
katılımıyla düzenle
nen konferansta 
yaptığı konuşmada, 
"Birkaç yıl önce 
muhtemelen bu 
sorunu ele almıyor
duk, ancak küresel 
ısınma 5-10 yıl 
önce 
düşündüğümüzden 
de hızlı gelişti.
Bu durum, bulaşıcı ’ 
hastalıkların 

yayılması ve 
direncin düşmesinin! 
nedenlerini 
anlamak için 
daha çevreci bir 
yaklaşım ortaya 
koymamız ve 
daha fazla veri 
elde etmemiz 
gerektiğini 
düşündüğüm 
önemli bir mücadele 
olacak" dedi. 
İklim değişimi 
üzerine hükümetler- 
arası uzmanlar 
grubunun (Giec) । 
son raporuna göre, • 
Dünya'dâ 2100'e 
kadar öngörülen 
ortalama sıcaklık 
artışı 1.8 ile 4 
derece arasında 
olacak.
Giec uzmanları, 
iklim değişiklik
lerinin ölüm oran- l 
larının artmasıyla 1 
kendini göstereceği" 
uyarısında da 
bulundular.

ileni 
ular 
omu

eni

KEBAP ■ LAHMACUN - BAKLAVA VE YEMEK SALONU

BAKLAVALARIMIZDA SÜRPRİZ ARMAĞANLAR

RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ

h,

MALI PİDE

AYRAN

İSKENDER 
AYRAN.

ADANA 
DÜRÜM

DÖNER DÜRÜM 
ayran },H

JiayfU fcamazanUtf Dltet - 
Ramazan boyunca her gün 

İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖFTE 

Kurum, kuruluş ve ailelere 
iftar yemekleri verilir

ADANA VEYA URFA
KEBAP+FINDIK 
LAHMACUN+SALATA

kebap-pide* 
baklava

TEREYAĞLI SADE 4AaaW|BAKLAVA 1810’11

10 ADET |A|
LAHMACUN ' 
1 LT. KOLA* b|'

1 İSTİKLAL CAD. NO: 15 GEMLİK
P SİPARİŞ TEL: 512 20 02 K



aziler Günü kutlandı

feniköy Cami Gemlik Belediyesi tarafından ruhsatsız olarak yapıldığı gerekçesiyle mühürlendi

îeniköy Cami mühürlendi
kr Halil İbrahim Akoğlu adlı köylü tarafından 
çişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
lüdürlüğü’ne yapılan şikayetin Bakanlık tarafın- 
lan değerlendirilmesi üzerine, Bursa Valiliği’ne 
[onunun incelenmesi için yazı gönderildi. Valilik 
arafından durumun Gemlik Belediyesi Fen İşleri 
lüdürlüğü’ne bildirilmesinin ardından cami ruh
satsız ve kaçak yapıldığı gerekçesiyle mühürlendi, 
incak, camide inşaat sürdürülüyor. Sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

TV dizileri
■ Yaz ayları sona erdi.

Okullarda açıldı.
I Kış yaklaşıyor..
V Geceler uzamaya başladı.
I En büyük eğlence kaynağımız olan televiz 
yonların karşısında oturulacak zaman dilimi 
irtt/.

Haziran ayında yaz sezonu başlamadan, 
televizyonların ünlü dizilerine ara verilmişti.
I Bir kaç gündür bu diziler yeniden gösterime 
girdi.
K Gecenin İlerleyen saatlerine kadar süren 
Çiziler, evlerde sorunlar doğuruyor.

Devamı sayfa 5'de

BUSKİ tarafından

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

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

Tel: 0.224 513 11 75

^sDEBICA 1

,1
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ara yo ar

yapılan çalışmaların 
bitiminin ardından 
Balıkpazan'ndaki 
bozuk ara yollar 
Belediye tarafından 
asfaltlanıyor. Diğer 
mahallelerdeki bo
zuk yolların da asfalt 
lanacağı bildirildi. 
Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Gaziler Günü kutlandı
Gemlik KHrfftl20 Eylül 2007 Perşembe

Kaymakam Mehmet Baygül Gaziler Günü' 
nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk koydu ‘

kokteyl verildi.
Yedi gazinin katıldığı 
kokteylde gazilerle 
sohbet eden

konuklar, yaşanan 
olayları ve anıları 
gazilerin ağzından 
dinlediler.

Sayfa î;

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik Kaymakamlığı 
tarafından organize 
edilen Gaziler 
Günü düzenlenen 
törenle kutlandı. 
Ulu önder Atatürk'ün 
Gazi Unvanını 
aldığı 19 Eylül tarihi 
aynı zamanda 
Gaziler Günü 
olarak ta kutlanıyor. 
Atatürk Anıtında 
düzenlenen çelenk 
törenine Kaymakam 
Mehmet Baygül,

Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Menderes 
Bingül, Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun, 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Müdürü Prof. Dr.
Abdurrahim Korukçu 
ile siyasi parti 
temsilcileri ve 
sayıları her 
geçen gün

azalan gaziler katıldı. 
Atatürk Anıtına 
çelenklerin sunul
masından sonra 
okunan İstiklal 
Marşı'nın ardından 
Garnizon 
Komutanlığında 
görevli Piyade 
Binbaşı Ahmet 
Türkmen tarafından 
günün anlam 
önemini belirten 
bir konuşma yapıldı. 
Binbaşı Türkmen, 
konuşmasında;

Atatürk'e TBMM 
tarafından 
verilen Gazilik 
unvanının diğer 
gaziler için büyük 
onur taşıdığını 
belirterek, 
"Bu topraklar için 
canlarını feda 
eden tüm gazilerimizi 
minnetle anıyoruz" 
dedi.
Törenin ardından 
Gaziler ile 
misafirlere Merkez 
Komutanlığında

SATILIK ■ KİMLİK LÜK DAİRELER VI İŞYERLERİ 

baytaş www.baytasinsaat.com 
------ YENİ PROJEMİZ-

Başıboş bırakılan^ 
at kazaya *

neden oldu *
28 kişi yaralandı j

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
yf Doğalgaz Kombi Sistemi, 
^Otoparklı, ^Asansörlü, 

Hazır Mutfak, 
* Dış kapı çelik kapı, 

İç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke, 

v Islak zeminler seramik

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+] ve 4+1 normal daireler ve müstakil bahçeli dublex daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İNCİ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Otoparklı, 
2+1 deniz manzaralı normal daire ve 4+1 dublex daire. 

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
başıboş atın aniden 
karayoluna çıkması 
zincirleme trafik 
kazasına 
neden oldu.
Kazada 28 kişi hafif 
şekilde yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yakın Doğu 
Çevre Yolu'nda 
İstanbul istikametine 
giden Ömer Çiçek 
idaresindeki 16 KH 
171 plakalı ticari 
aracın önüne 
başıboş at çıktı. 
Çarpmanın etkisiyle 
Çiçek yaralandı. 
Bu sırada arkadan 
gelen araçlar

I Mil
Çiçek yönetimindeki
ticari araca 
çarpması sonucu
zincirleme trafikzincirleme trariK 
kazası meydana , 
geldi. , 
Kazada Murat Yıldız 
yönetimindeki '
16 YA 704 kapalı ] 
kasa kamyonet, j 
Şenol Güven 
idaresindeki
16 BEZ 08 otomobil 
ve Osman Kulhan'ın 
kullandığı
16 S 0711 plakalı 1 
servis otobüsü I 
birbirine girdi.
Zincirleme kaza ,
sonucu araçlrda

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

S
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S
bulünan 28 kişi hafi' İL 
şekilde yaralandı. I

—dik
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OJSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
&

MATBAACILIK - YAYINCiLift - REKLAMCILIK] O 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMjJj V

Tel: (0.224) 513 96 83 FaX: 513 3jjj K:

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Yeniköy Cami Gemlik Belediyesi tarafından ruhsatsız 
olarak yapıldığı gerekçesiyle mühürlendi.

fen i köy Cami 
mühürlendi

YUYORUM

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

Diş Hekimi
Özcan VURAL

S Halil İbrahim Akoğlu adlı köylü tarafından İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne yapılan şikayet üzerine 
Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yaptığı incelemeden sonra 
camiyi mühürletti. Ancak, camide inşaat sürdürülüyor.
feyfettin ŞEKERSÖZ
Yeniköy’de yapımı 
devam eden Köy 
Cami'nin ruhsatsız 
ve kaçak yapıldığı 
gerekçesiyle 
şikayet sonucu, 
caminin Gemlik 
Belediyesi 
ekipleri tarafından 
mühürlendiği 
Ekiandı.
Yeniköy halkından 
Halil İbrahim 
kkoğlu'nun İçişleri 
Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel 
Müdürlüğü’ne 
gönderdiği yazılı 
şikayet dilekçesini 
değerlendiren Bakan 
adına Daire Başkanı 
Erol Ayyıldız tarafın
dan konunun 
incelenmesi için 
Bursa Valiliği’ne bir 
yazı gönderilmişti. 
Yeniköy’de son 
günlerin konuşulan 
tek konusu olan 
köy caminin 
yapımı olurken, 
cami inşaatının 
ise devam ettiği 
belirtiliyor.
Bursa Valiliği 
tarafından konunun 
Gemlik Belediyesi’ne 
bildirilmesinden 
sonra, Belediye 
Fen işleri 
Müdürlüğü
tarafından ruhsatsız 
yapılmakta olan 
Koy Caminin 
11.09.2007 tarih, 
8/20 nolu yapı 
tatil zaptı tanzim 
edilerek mühür
lendiği öğrenildi. 
Yeniköy’de şimdiye 
kadar tamamlana
mayan kadastro 
»alışmaları nedeniyle 
bir çok ailenin yerleri 
apusuz gözüküyor. 
Cöy Meydanı’nda 

, »ulunan eski cami 
î ııkılıp yenisi 
t apılması için

। Yeniköy Cami'nin ruhsatsız ve kaçak yapıldığı gerekçesiyle^ 
mühürlenmesine rağmen inşaat çalışmaları devam ediyor’*

harekete geçilmişti. 
Devam eden 
caminin ruhsatsız 
yapıldığını ileri 
süren Yeniköy 
halkından Halil 
İbrahim Akoğlu, 
yazılı olarak 
şikayette 
bulunmuştu.
Belediye ekipleri 
tarafından 
mühürlendiği 
öğrenilen Yeniköy 
köy caminin 
akıbeti henüz 
belirlenmemesine 
karşın inşaat 
çalışmaları 
devam ettiriliyor. 
Ramazan ayında 
mühürlenen caminin 
ruhsat sorununun 
biran önce çözüme 
kavuşturulmasını 
isteyen Yeniköy 
halkı, mübarek 
ramazan ayında 
caminin mühür
lenerek kapatıl
masının doğru 
olmadığını

söylerlerken, 
şikayetçi olan . 
Halil İbrahim

Akoğlu’na 
köylünün tepkisi 
giderek artıyor.

Türkiye hepimizin!...
Başbakan “çek git, al git, çık git” deyip 

duruyor ya...
Bu tavır bazı yazarlarımızın iddia ettiği 

gibi sadece Başbakan Erdoğan’a özgü tekil 
bir ayıp veya onun karakterinin bir parçası 
değil!

Yaşını başını almış herkes bal gibi bilir 
ki, iktidar olan veya iktidar olmayı kendine 
hak bilen herkesin beğenmediğini kov
maya kalktığı bir sosyal tarihin içinden 
geliyoruz.

Hepimizin içine işlemiş bir kurt bu! Hem 
de ne kurt...

Hem ruhumuzu hem de ülke barışını 
gizli gizli kemiren bir kurt!

Demokrasimiz hep “çık dışarı-terk et 
burayı” demokrasisi oldu.

Benim çocukluğum ve gençliğimde en 
tatlı solcularına bile “Komünistler Mosko 
va'ya”, dini inançlarını ve ibadetlerini sak
lamadan ve saklanmadan yaşayanlara 
“Yobazlar Arabistan’a” diye bağırılırdı.

Sonra İran İslam Devrimi ortaya çıktı; bu 
kez “Mollalar İran’a” sloganları öne çıktı. 
“Mollalar İran’a”

Yalnız siyasette de değil...
Mesela sosyal tavır almayı da binlerine 

“çek git” demek; binlerinin ya bu mahalle
den ya da bu ülkeden çıkıp gitmesini iste
mek olarak anladık.

Yıllar böyle geçti.
Hep sürdü bu...
Derken, küçük, bunaltıcı, kahveleri işsiz . 

gençlerle dolu şehirlerde nefret kendine 
yeni odaklar bulmaya başladı:

Ermeni vatandaşların Erivan’a gitmesi 
istenir oldu.
' Yahudilerin, Sabetayistlerin, Kürtlerin ve 

daha birçok kesimin kendilerine başka bir 
ülke bulmalarını isteyenler çoğaldıkça 
çoğaldı.

Yoksa imparatorluk yıkılırken ağır yara 
alan toplumsal bilinç altımızın 
Cumhuriyetle birlikte her türlü farklılıktan 
korku duyar hale gelmesinin bir sonucu 
mu?

Tartışmaya değer.
Hem sokak hem de siyaset kültüründen 

gelen ve zihninin derinlerine nüfuz eden bu 
dışlayıcı-faşizan öfkeyi kesin olarak zihnin
den ve dilinden uzaklaştırır belki.

Ama Bekir Coşkun’un yanında saf tutan
ların da yapması gereken şeyler var.

Sürekli halkı küçümseyip hakaret eden; 
dindarları iten, “göbeğini kaşıyan kıllı 
adamlar”ın ortalıkta gözükmesini İste
meyen kibirle, Başbakan’ın her eleştirene 
“çek git” diyen öfke ve kibir arasında pek 
bir fark yok!

“Burası benim-bizim” bakışının 
demokrasimize hiç yararı olmadığını bir 
anlasak, çok şey değişecek!

Biraz akıl ve izan...
Burası hepimizin! Hiçbirimiz gitmiyoruz!

ABONE OLDUNUZ MU?
U M F J ■■ ABONE OLUN

Lrt-Ji l! ti £4^ OKUTUN
■nS^KBDOD^SOHİ okuyun

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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BalıtoaıMa ara yollar aslalllaıımr
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Alt yapı çalışmaları 
tamamlanan 
bozuk yollar 
birer birer asfaltla 
kaplanıyor. 
Bahkpazarı 
Mahallesi’nde 
başlayan ve 
bitirilen BUSKİ 
çalışmalarından 
sonra toz toprak 
içinde kalan ve 
bozulan ara 
sokaklar 
Belediye 
tarafından 
sıcak asfaltla 
kaplatılıyor.
Özellikle 
2 Nolu Sağlık 
Ocağı etrafında 
bulunan yollarda 
vatandaşların 
şikayetleri üzerine

parke taşı üstüne Asfalt çalışmalarının bozuk yollarında
sıcak asfalt ilçenin diğer da devam edeceği
yapılıyor. mahallelerindeki öğrenildi.

Belediye Sanat ve Kültür Derneği
yeni sezon çalışmalarına başlıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği 2007-2008 
çalışma dönemi 
30 Eylül 2007 
Pazar günü 
başlıyor.
Türk Sanat Müziği 
korosu çalışmalarını 
Perşembe günleri 
saat 18.00 ile 
20.00 saatleri 
arasında, Pazar 
günleri ise 
saat 09.30, ile 
12.30 saatleri 
arasında yapacak. 
Türk Halk Müziği 
Korosu ise Pazar 
günleri 18.30 ile 
21.00 saatleri 
arasında; Çocuk 
Korosu Pazar 
günleri 13.30 ile 
15.00 saatleri 
arasında, Gençlik 
Korosu da Pazar 
günleri saat 
15.30 ile 17.30 
saatleri arasında 
Belediye Kültür

Merkezi’nde yapacak. 
BAŞVURULAR 
20 EYLÜL'DE~ 
Öte yandan 
Çocuk Korosu’na 
başvuru yaşının 
8-13 yaş arası 
Gençlik

Korosu’na 
başvuru için 14-18 
yaş gurubunda 
olanların kabul 
edileceği bildirilirken, 
Çocuk ve Gençlik 
Korolarına başvuran 
üyelerden veli

muvafakati 
alınacağı bildirildi. 
İsteklilerin 
kayıtlarını 20 Eylül 
2007 Perşembe 
gününden itibaren 
yaptırabilecekleri 
duyuruldu.

Gemlik Kaymakamlığı’ndan 
aldığım yeşil kartımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
İSMET YAVUZ

Gemlik Ticaret ve Anadolu 
Ticaret Lisesi’nden aldığım 

tastiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

ENES SERTTAŞ

Acıbadem
Gemlik’te sağlık 

söyleşilerine
başladı

Acıbadem Sağlık 
Grubu Gemlik'te her 
ay düzenlenecek 
olan halka yönelik 
sağlık söyleşilerinin 
ilkini geçtiğimiz 
günlerde Kültür 
Merkezi’nde 
gerçekleştirdi.
Eklem kireçlen
meleri konulu ve 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi Ortopedi 
ve Travmotoloji 
uzmanı Doç.Dr.
Nadir Şener'in 
konuşmacı olarak 
katıldığı söyleşide, 
katılımcılara bilgiler 
verilirken, sağlık 
problemleri ile ilgili 
sorular cevap
landırıldı.
Daha çok soru 
cevap şeklinde 
devam eden şöyleşi 
programına Gemlik 
halkı ilgi gösterdi.

Bit M?

lerned^' 
ınakfck'

Bffdöo 
ıi ağalık ı 
fptoplur 
pezıy

Ortaç* 
devamı* 
ilan Ağ* 
fjceltild

Atılın 
■güze 
jıailel 
dirildi 

Karşı

Acıbadem Sağlık 
Grubu Gemlik 
Bölge Yetkilisi 
Canör Akyol bu tür 
organizasyonları 
Gemlikte her ay 
yapmayı planladık
larını belirterek, 
“Amacımız halkımızı; 
sağllk konusunda 
bilinçlendirmek ve 
onlara sağlıkta yereL 
çözüm ortağı olarakâ 
tanımlanan "irtibat 1 
ofisleri"nden 
bilgi aktarımını 
sağlamaktır. 
Genilik İrtibat 
Ofisinin Akıtlar İş 1 
Merkezi’nde sağlık | 
konusunda 
her türlü bilgiye 
ulaşabilirsiniz.
Her ay düzenleye- l 
ceğimiz söyleşile i 
rimiZe tüm 
Gendik halkı 
davetlidir” dedi.

KİRALIK
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Umurbey Sanayi Sitesi 
Bursa Beton yanında, j 

Erçim Makine karşısında 
kapalı 500 m2

BİNA KİRALIKTIR.

GSM: 0.536 498 54 60

S
Gemlik Nufüs Müdürlüğümden

aldığım nufüs cüzdanımı
kaybettim. Hükümsüzdür. 

ALİ KESEN

Gemlik Ticaret Mesek 
Lisesi’nden aldığım 

tastiknameiııi kaybettim. 
Hükümsüzdür.
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TV dizileri
Bir bilgi kutusu olması gere 

ken televizyonlar, tekdüze dizi 
ler nedeniyle neredeyse “Ah 
mak Kutusu” haline geldi.

Bir dönem Doğu Anadolu’da 
ki ağalık düzenini allayıp pulla 
yıp topluma güzel göstermeyi 
bir meziyet sandılar.

Ortaçağın toprak düzenin 
devamı ve toplumsal yapısı 
olan Ağalık, eleştirileceğine 
yüceltildi.

Ardından İstanbul Boğazının 
en güzel yalılarında oturan zen
gin ailelerin dingin iç sorunları 
getirildi dizilerle karşımıza.. 
! Karşımızdaki ahmak kutusu 
ya!

Geç karşısına “Gümüş”ün 
ne yaptığını, kocasından ayrılıp 
ayrılmayacağını, dedesinin so 
kakta bulduğu kadınla evlen
mesinden sonra yaşanan üç 
kağıtçılıkları seyret...

Evlerde bilhassa bayanlar ve 
genç kızlarımız bu dizilere pek 
ilgi gösteriyorlar..

Bugün en çok izlenen tele
vizyon kanallarında süren dizi 
ler içimi burkuyor.

Gecenin bir saatinde evinize 
gittiğinizde, televizyonun 
düğmesine bastığınızda karşın- 
za o meşhur diziler çıkıyor.

Hangi kanalı açarsan aç

V £

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadrl_guler@hotmail.com

diziler... diziler...
Kanal D’de “Binbir Gece, 

“Yaprak Dökümü”, “Menekşe 
ile Halil”, “Bıçak Sırtı”, “An 
nem”, “Elveda Derken” gibi 
diziler haftanın her gününü alı 
yor..

TRT’ de “Sardunya Sokak”, 
“Yeni Evli”, Kan^l 1‘de “Bizim 
Evin Halleri”, Show’da “Dok 
torlar”, “Pusat”, ATV’de “Av 
rupa Yakası”, “Senden 
Başka”...

Liste uzayıp gidiyor.
Dinci televizyon kanallarında 

ise islami diziler ard arda...
Tam ramazanlık diziler..
Veya “Sır Kapısı”, “Beşinci 

Boyut” gibileri..
Televizyon kanallarında ne 

sanat, ne kültür ne de müzikle 
ilgili doğru dürüst birşey bula
mazsınız.

TRT’nin bazı programlarını 
bunların dışında tutuyorum.

Ama çok izlenen kanallar 

artık iyice işi şaşırdılar..
Sonra televizyon dizileri işle 

rini de kolaylaştırıyor.
Bir dizinin bir hafta önceki 

bölümü dakikalarca ekrana ge 
tirip zamandan da çalıyorlar..

Böylece izleme zamanını da 
rahatlıkla dolduruyorlar.

Televizyondaki bu diziler aile 
içinde bilhassa çocukların uyku 
öncesi ruh sağlıklarını da bozu 
yor.

Aileler buna gerekli önemi 
vermiyor.

Dizinin sihirine kendini kap
tırıp geç saatlere kadar uyku 
suz ne olacağını izliyorlar..

Bu arada ocaktaki yemekler 
yanarsa şaşmayın.

Televizyon kumaldasını eli 
nize alıp şöyle bir tura çık
tığınızda, onlarca Türk kanalı 
bulunmasına karşın içi dolu bir 
tek kanalın olmaması insanı 
üzüyor.

Evet, kış geldi ve yine o 

ahmak kutusunun esiri ola
cağız.

Ama ben, kendi kendime söz 
verdim olmayacağım..

İsteyen “Ahmak kutusu”nun 
karşısında gecesini biterebilir.

Tabii bu diziler, evdeki soh
bet havasını da bitiriyor.

Diyelim ki evde çoluk çocuk 
oturmuş bir dizinin hipnozun- 
dalar, siz ne yaparsınız?

Diğer bir televizyona geçer, 
orada kendinize uygun bir ka 
nal ararsınız..

Ama orada da, ya maç yo 
rumları çıkar karşınıza, ya da 
vurdu kırdılı filmler..

Bu işin orta yolunu nasıl bu 
lacağız.

Tabii kaliteli diziler ve bun
ların uygun saatlerde izletilmesi 
ile.

Bakın Ramazan ayındayız.
Bu ayın özelliği sahura kadar 

insanın hoş dakikalar geçirme
sidir.

Yıllar önceki TRT’nin yaptığı 
yayıncılığı anımsıyorum da o 
günleri özlemle anıyorum.

Hem eğlendiren, hem gül 
düren, hem düşündüren hoş za 
man geçiren programlara has
ret kaldık.

Görsel medya, bu ucuz 
dizicilikten kendini kurtarmalı.

Erdoğan, Anayasa taslağını anlattı
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, AKP 
Genel Merkezi'nde 
düzenlediği basın 
toplantısında, çalış
maları süren yeni ana 
yasa taslağına ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulundu.
Başbakan Erdoğan 
basın toplantısının 
başında 1982 Anaya 
sası’na değindi.
1982 Anayasası’nın 
13 defa değişikliğe 
uğradığını vurgu
layan Başbakan "11 
maddesinde 1'den 
fazla olmak üzere 65 
maddesi değiştirildi. 
Anayasa'nın 171 mad 
deden oluştuğu göz 
önüne aldığımızda 3 
te biri değiştirilmiştir. 
Mevcut anayasanın 
iç bütünlüğü 
bozulmuştur" dedi.

; YENİ ANAYASAYA 
İHTİYAÇ VAR 
Yeni anayasa hazır
lığına seçimlerin ar 
dından değil, çok 
daha önce başladık- 

z larını belirten 
> Başba kan Erdoğan, 

"Çünkü Türkiye'nin 
buna ihtiyaçı vardı. 
Yeni anayasa 
herkesin üzerinde 
mutabık kalacak, 
Atatürk'ün gösterdiği

çağdaşlaşma 
hedeflerine gidecek 
bir metin olacaktır. 
Anayasalar, uzlaşma 
tanımı içinde yerini 
bulacak toplumun 
genelinin üzerinde 
ittifak edebileceği 
metinler olmalıdır. 
Yeni anayasa en 
geniş mutabakatla 
yapılacak ve milletin 
oyuna sunulacaktır." 
dedi
HALKIN ONAYINDAN 
KORMAYIN
Başbakan, henüz tar 
tışmaya açtıkları bir 
metinin ortada olma 
dığını vurgulayarak 
şunları söyledi: 
"Taslak çalışmaları 
var. Taslak üzerindeki 
çalışmalar tamamlan 

dığında herkese gön
derilecek ve her keşi 
min katkıları alınacak 
tır. Ortada olmayan 
bir metin üzerinde 
tartışmaları anlamı 
yoruz. Öğretim 
üyeleri nin tartışma 
ları doğrudur. Ama 
yaklaşımları yanlış 
buluyoruz. Daha 
metin gelmeden top 
ateşine tutmalarını 
anlamak mümkün 
değil. Biz AKP 
anayasası yapmıyo 
ruz. Biz Türkiye 
Cumhuriyeti Anaya 
sası yapıyoruz. Erken 
başlayan tartışmaları 
manikülatif olduğu 
için mahsurlu bulu 
yorum. Anayasa 
tartışmalarını tek bir 

konuya indirmek 
isteyenler var. Biz 
yeni bir anayasa 
yapıyoruz. Onay 
makamı ise halktır. 
Bazı çevreler halkın 
onayından neden 
rahatsız oluyor. 
Türkiye gereksiz 
korkularlar lütfen 
zaman kaybetmesin. 
Birbirimize güven
mek zorundayız." 
REKTÖRLER 
KENDİ İSLERİNE 
BAKSIN 
Hazırlanan yeni 
anayasa taşlığıyla 
ilgili bilgi veren 
Başbakan 
Erdoğan, soru 
cevap bölümünde 
rektörleri eleştirdi. 
Rektörlerin 
eleştirileri üzerine 
şunları söyledi: 
"Rektörler biraraya 
geldiler. Anayasayı 
yapma görev 
rektörlere aitse millet 
meclisi bıraksın- 
gitsin. Herkes yerini 
yetkisini bilecek. 
Rektörlerin bize 
katkısını istiyoruz. 
Ama bu işe karışır
larsa durun deriz. 
Partimizi kabul 
etmeyebilirler ama 
biz partimize anayasa 
yapmıyoruz."

TEB açılıyor

Türkiye Ekonomi 
Bankası Gemlik 
Şubesi bugün 
müşteri hizmetlerine 
açılıyor.
Gemlik’in ekonomik 
hayatına renk 
katması beklenen 
Türkiye Ekonomi 
Bankası Gemlik 
Şubesi İstiklal 
Caddesi’nde Ziraat 
Bankası yanında 
yapılan binanın 
zemin ve birinci 
katlarında bankacılık 
hizmetlerine bugün 

mı 2007 MODEL 
BIANCHI MOTORSİKLET 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

GSM : (0 538) 588 37 14

başlayacak. 
Bir süredir 
devam eden inşaat 
çalışmalarını bitiren 
TEB Gemlik Şubesi, 
personel eğitimini 
tamamlayarak 
kapılarını bugünden 
başlayarak 
müşterilerine açıyor. 
Türkiyenin eski 
bankalarından 
olan TEB’in 
Bursa Serbest 
Bölgesinde de 
bir şubesi 
bulunuyor.

mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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Okula başlayan 
çocuğunuzu 
Casper ile 
hareketlendirin!

LOGITECH S- 220 
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CASPER Mikrofonlu kulakık

HP Renkli 
Yazıcı

CASPER 5.2 MP İCTqvtMi:
Webcam İSTEYENE

AYRICA
ES i â
MP 3 & MP 4 ÇEŞİTLERİ 
Aradığınız uygun fiyatlarla...

Ayrıca 
UYGUN FİYATLARLA 
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Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BÜRSfl

Tel: 0.224 512 25 63 ■ www.gcmuknowox.com
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Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, istihdam projelerine destek veriyor

“BUSMEK halli üniversitesine dönüştü”
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, ken
disini ziyaret eden 
İş Kadınları ve 
Yöneticileri Derneği 
(BUİKAD) yönetici 
lerine, kadınların 
istihdamı ile ilgili 
projelere destek 
vermeye hazır olduk
larını söyledi.
Yeni kurulan 
BUİKAD'ın Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Selma Çetinkaya, 
derneğin yönetici 
üyeleriyle birlikte 
Başkan Şahin'i 
makamında ziyaret 
etti. Çetinkaya, 
hedeflerinin kadının 
iş hayatındaki yerini 
artırmak ve istih
damlarını sağlamak 
olduğunu kaydetti. 
Çetinkaya, iş kadını 
ile güçlü Türkiye'nin 
oluşturulmasına 
katkı sağlamayı 
kendilerine misyon 
edindiklerini söyledi. 
Bu kapsamda 
"Ipekböceği" adında 
bir proje üzerinde 
çalıştıklarını ifade 
eden Çetinkaya, 
"Proje, kadınların

yetiştirilerek, vasıflı 
bireyler hale getir
ilmesini hedefliyor. 
Çalışmak isteyen 
ancak vasfı olmadığı 
için çalışamayan, 
üniversite mezunu 
olup iş bulamayan 
ya da herhangi bir 
sebeple iş hayatına 
ara vermiş kadın
larımızı yeniden 
istihdama dahil 
etmeyi planlıyoruz. 
Kadını iyi yetiştir
ilmesi çocuklarımızın 
yani geleceğimiz iyi 
yetiştirilmesi anlamı
na geliyor. Biz de 
sektörlerdeki açığı 
tespit ederek, kadın
larımızı vereceğimiz 
eğitimler ile bu 
yönlere sevk etmeyi 
planlıyoruz. Çalış
malarımızda yerel 
yönetimin desteği

çok önemli" dedi. 
"BUSMEK halk 
üniversitesine 
dönüştü" 
Başkan Şahin, 
sosyal yapıya 
olumlu katkı 
sağlayacak her 
faaliyette Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
yerlerini almaya hazır 
olduklarını söyledi.
3. yılına giren Bursa 
Sanat ve Mesleki 
Eğitimi Kursları'nın 
(BUSMEK) 
vatandaştan büyük 
ilgi gördüğünü adeta 
bir halk üniversite
sine dönüştüğünü 
kaydeden Başkan 
Şahin, BUSMEK'den 
bugüne kadar 16 
bine yakın kişinin 
sanat ve meslek 
edinerek mezun 
olduğunu belirtti.

GEMLİK ANA BAYİİ

t ►DOGALGAZ

► KOMBİ

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendis liği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Erçin Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu

“7.7 büyüklüğünde bir 
deprem tehlikesi yok”
Hacettepe Üniversite
si Jeoloji Mühendis 
ligi Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Erçin 
Kasapoğlu, "Ankara 
için 7.7 büyüklüğün 
de bir deprem tehli 
keşi söz konusu 
değildir. Ancak, son 
yıllarda artan plansız- 
programsız, çarpık ve 
kalitesiz yapılaşma 
nedeniyle deprem 
riski giderek artmak
tadır" dedi.
Kasapoğlu, yaptığı 
açıklamada, 
Ankara'nın geçmişte 
ve yakın zamanlarda 
büyük depremlerin 
merkezi olmadığını 
ancak 100-120 kilo
metre kuzeyinde 
bulunan ve yeryüzü 
nün aktif zonlarından 
biri olduğu bilinen 
Kuzey Anadolu Fay 
Zonu'nun batı uzan
tısındaki depremlerle 
kentin 90-100 kilome
tre güneydoğusunda
ki Kırşehir-Keskin fay 
zonundaki deprem
lerden önemli ölçüde 
etkilendiğini belirtti.

Kasapoğlu, 
Ankara’nın, 50 kilo
metrelik uzaklıklar 
içinde oluşacak 
küçük depremlerin ve 
70-100 kilometrelik 
uzaklıklar içinde 
oluşacak büyük 
depremlerin etkileri 
altında kçilan bir kent 
olarak tanımlanabile
ceğini kaydetti. 
Ankara’nın bugün 
yüksek yapılarla 
dolan ve en yüksek 
yoğunlukta kullanılan 
alanın Yenişehir ve 
Kızılay çevresi 
olduğunu ifade eden 
Kasapoğlu, "Genç 
alüvyonlar ve 
pliyosen yaşlı kalın 
göl çökelleri ile kaplı 
olan bu alan, çevrede 
olabilecek deprem
lerde, daha büyük 
ivme değerli ve daha 
uzun deprem devam 
süresi verebilecek en 
tehlikeli alandır" 
dedi.
Ankara'da deprem 
yönetmeliğine, 
hatta normal yapı 
kurallarına uygun

yapıların yapıl
madığını savunan 
Kasapoğlu, şöyle 
devam etti: 
"Bugünkü haliyle, 
kentin bu bölgesinde
ki yapıların deprem 
riski, 1938 ve 1944 
yıllarına oranla çok 
artmıştır. Çünkü, 
bugünkü yapıların 
kalitesinin düşük 
olması ve içlerinde 
barınan insan 
sayısının artmış 
olması, bu yapıların 
aynı tehlikeden 
daha fazla zarar 
görme olasılıklarını 
artırmıştır.
Örneğin, çarpık ve 
kalitesiz yapılaş
manın en yoğun 
olduğu Demetevler 
semtinin, Ankara'nın 
yakın çevresinde 
oluşabilecek bir 
büyük depremden 
etkilenme durumu, 
17 Ağustos 1999 
Doğu Marmara 
depremindeki İstan
bul'un Avcılar 
semtinden pek 
farklı olmayacaktır."

ULUKAYA DOĞALGAZ ISI SAN.
HÜSEYİN ULUKAYA - CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA

4
A

Isıtma . M SU W 
kontrol citazlannûa 
ÜDW S

►RADYATÖR

► SPLIT KLİMALAR

ULUKAYA
OOĞALGÂZ ISI SANAYİ

Tel:513 88 26

.Vaı ant

W
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va 

i * I z

33 
1*

► 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
Jel : (0.224) 513 88 26 Fax: 513 49 93
ulukaya gemlikvaillant@hotmail.com

mailto:gemlikvaillant@hotmail.com
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İntihara kalkışan 
şahıs. Belediye 

Başkanı ve 
Başbakan’ı istedi

Ağaca çarpan otomobilde 2 kişi öldü

Bursa'da, 25 
metrelik su kulesine 
çıkan bir kişi, 
evinin önüne 
yapılan kaçak 
binanın yıkılmadığı 
gerekçesiyle intihar 
girişiminde bulundu. 
Polis ve itfaiye 
görevlilerinin tüm 
ısrarına rağmen 
ikna olmayan 
vatandaş, Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin'le 
görüşmek istedi. 
Olay yerine gelen 
Başkan Keskin, 
"Başbakan

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

'Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Edoğan'la 
görüşmek istiyorum1 
diyen kişiyle 
telefonla irtibat 
kurdu. Başkan 
keskin, Orhan Ş. 
isimli kişiyi bir 
buçuk saatlik 
konuşma ve yazdığı 
taaütname sonucu 
ikna etmeyi başardı. 
Başkan Keskin, 
bahse konu kaçak 
binanın iki kez 
yıkıldığını, üçüncü 
yıkım için konunun 
mahkeme aşamasın
da olduğunu 
söyledi

Bursa'da yoldan 
çıkıp şarampole 
yuvarlandıktan 
sonra ağaca 
çarpan otomobil 
içerisindeki 2 tamirci 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Nilüfer ilçe* 
sine bağlı İzmir Yolu 
20. kilometresinde 
sabaha karşı mey* 
dana gelen kazada, 
torna ve tamircilik

Uyuşturucu satan anne-kız cezaevinde
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde, 
yıkılan binalar 
arasında esrar 
maddesi sattığı belir
lenen anne ve 
kızı çıkarıldığı 
nöbetçi mahkemece 
tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Osmangazi 
Belediyesi tarafından 
'Kanberler 
Tarih Parkı' 
projesi kapsamında 
binaların yıkıldığı 
Kızyakup 
Mahallesi'nde 
bazı kişilerin uyuştu

yaptıkları öğrenilen 
2 arkadaş evlerinde 
sahur yapıp 
Küçüksanayi'deki 
işyerinden 
malzemelerini 
alarak Çanakkale'nin 
Biga ilçesine 
doğru yola çıktı. 
Adem Yaşar (41), 
idaresindeki 
16 Z 0533 palakalı 
otomobil İzmir 
istikametine

rucu hap sattığı 
ihbarını alan 
polis, bölgeye 
operasyon 
düzenledi. Yıkıntılar 
arasında taşların 
arasına sakladıkları 
uyuşturucuya 

seyrederken 
Görükle girişinde 
kontrolden çıktı. 
Şarampole yuvar
lanıp ağaca çarpan 
otomobilde sıkışan 
sürücü Adem Yaşar 
ve yanındaki kalfası 
Mehmet Acun (25) 
olay yerinde hayatını 
kaybetti.
İhbar üzerine olay 
yerine gelen jandar* 
ma ekipleri, 

müşteri bekleyen 
Yasemin K. (43)
ile annesi Hatice K. 

(60) suçüstü 
gözaltına alındı.
Uyuşturucu 
Satıcısı Karı-Koca 
Bebekleriyle Birlikte 

güvenlik önlemi aldı. 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın 
incelemesinin 
ardından Adem 
Yaşar ve Mehmet 
Acun'un cesetleri 
morga kaldırıldı. 
Adem Yaşar'ın 
evli, kalfası 
Mehmet Acun'un 
ise 3 ay önce 
nişan yaptığı 
öğrenildi.

Cezaevine Gönderildi 
Öte yandan Bursa 
narkotik polisi 
tarafından düzenle
nen uyuşturucu ope 
rasyonunda lüks oto
mobilde esrar mad
desiyle birlikte yaka 
lanan karı-koca 7 
aylık bebekleriyle 
çıkarıldıkları nöbetçi 
mahkemece tutukla
narak cezaevine gön
derildi. Operasyon 
kapsamında gözaltı
na alınan Tarık E. 
isimli kişi ise tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN Sahte rakıya 1 yıl 8 ay hapis
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

1

1
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİLSATILIKveKİRALIKlARINIZ İÇİNBİZİARAYINIZ

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

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

â 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 2 —---------- -----------------------------------------------------------
J K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

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

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

â 
i s

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

Türkiye'yi sarsan 
sahte rakı skandalına 
hapis cezası çıktı. 
Bursa'da cezaevin
den tahliye olduktan 
sonra babalarına 
hediye olarak verdik
leri öne sürülen 
rakının sahte çıkması 
sonucu ölümüne 
sebep oldukları iddia 
edilen 3 kardeş müeb 
bet hapis talebiyle 
yargılandıkları 
davadan beraat etti. 
3 kardeş sahte rakı 
satmak iddiasıyla 
Ter yıl 8'er ay hapis 
ile 407'şer YTL para 
cezasına çarptırıldı.- 
Kardeşlerden birinin 
cezası sabıkasız 
olduğu için ertelendi. 
5. Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde, "Sağlığa 
aykırı olarak sahte 
rakı satarak ölüme 
sebep olmak" suçun
dan müebbet hapis 
cezasıyla cezalandı 
rılmaları istenen 
kardeşler Saadettin 
Şendöl (58), Recep 
Şendöl (45) ve Sezai 
Şendöl (38) son kez 
hakim karşısına çıktı. 
Elektrik tesisatçılığı 
yaptığını belirten 
Saadettin Şendöl, 
"Paraya ihtiyacım 
vardı. Kardeşim

Recep'ten 1 milyar 
lira para istedim. O 
da 'Param yok. 5 koli 
rakı var. Bunların 
kolisini 200 milyon 
liradan satarak işini 
görebilirsin' dedi. 
Daha sonradan 
getirdikleri rakılarla 
koli sayısı 10 oldu. 8 
kolisini sattım. 10 
adedini arkadaşlara 
hediye olarak verdim. 
14 adedini de jandar
ma aldı. Ben Bur 
sa'da ikamet eden 
babama bu rakılar
dan vermedim. 
Babam, kimden 
aldığını bilmediğimiz 
rakıdan zehirlendi. 
Suçsuzum.
Sahte rakıların kaçak 
olduğunu sonradan 
öğrendim" dedi. 
Çeşitli suçlardan 
kaydı bulunan 
Recep Şöndöl ise 
"İstanbul Gültepe'de 
oturan soy ismini 
bilmediğim 
Süleyman isimli 
kişinin bana 3 milyar 
250 milyon lira bor
cum vardı. Süleyman 
parasının bir kısmını 
ödeyebileceğini geri 
kalanı için ise rakı 
verebileceğini söyle
di. 10 koli rakı verdi. 
Faturalarının oldu 

ğunu ifade etti. 
Kendisinin de Tekel 
bayisinden alacağına 
karşılık rakıları aldı 
ğını kaydetti. Ben de 
bu rakıları borç iste 
yen ağabeyime ver 
dim" diye konuştu. 
Ağabeyi gibi kaydı 
bulunan Sezai 
Şendöl de, "Üzerime 
atılı suçlamaları 
kabul etmiyorum. 
Ağabeyim Recep ile 
Bursa'da aynı evde 
kalıyordum. Abim 
eve 10 koli rakı getir
miş, bunların 8 
kolisini ağabeyim 
Recep, Saadettin'e 
vermiş. Evde de 2 
koli vardı.
Ben bunları evde 
gördüm. Kimseye 
rakı vermedim" 
dedi. Mahkeme 3 
kardeşin de babaları 
İsmail Hakkı Şendöl'e 
(76) "sahte rakı içir
erek öldürmek" . 
suçundan beraatler- 
ine karar verdi. Sahte 
rakı satmak ile 
alakalı ise sanıklar 
1'er yıl 8'er ay hapis 
ile 407'şer YTL para 
cezasına çarptırıldı. 
Sadettin Şendöl'ün 
cezası sabıkasız 
olduğu için 
ertelendi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


20 Eylül 2007 Perşembe İGemlikKBrfezl Sayfa 9

| ELEMAN ARANIYOR
Orhangazi Döktaş Fabrihası’nda 
İç Taşeron (Müteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır.
■ NET $00.00 YTL Maaş +

SSK + Servis + Yemek
GSM: 0.533 768 06 45 

TEL: 0.224 573 42 63 Dahili: (135)

SATILIK DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI 3 + 1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Tel: (0.533) 255 65 66
SATILIK.

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü

Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

SATILIK
HER İŞE UYGUN 
SATILIK İŞYERİ 

0.537 397 21 37

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

8 YAŞ

SATILIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
yazlık daire SATILIKTIR.

K. Kum la - Namtaş 2 Daire 21 
Diş Hekimi Özcan VURAL 

Cep : 0.533 356 44 39

ELEMAN ARANIYOR
Umurbey Düğün Salonlarında 

çalışmak üzere 
Şef Garson, Garson, 

Komi, Temizlik Elamanı alınacaktır. 
Süren Zeytincilik 

satış mağazasında çalışmak üzere 
bayan satış görevlisi aranıyor.

MüracatTel: 525 00 17İn;, Zeytincilik Son. Tk. Ltd. ŞU, r ■ .

SATILIK VİLLÂ |
Cumhuriyet Mahailesi’nde 

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

»izDEûaîEnizrâHizraızvffliî

■MIMIU 
Kendi özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

RERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Ramazan ayının özellikleri
İbadetler belirli 
vakitlerde yapilir. 
Farz olan orucun 
vakti Ramazan ayıdır. 
Ramazan ayının dini
mizde büyük bir 
önemi ve diğer aylar 
arasında seçkin bir 
yeri vardır.
RAMAZAN AYININ 
ÖZELLİKLERİ 
1. İnsanlığı karanlık
lardan çıkarıp aydınlı
ğa kavuşturan, 
Rabbimizin son 
mesaji Yüce 
kitabimiz Kur'an-i. 
Kerim, bu ayda 
yeryüzüne inmeye 
başlamış ve boylece 
insanlık için yepyeni 
ve mutlu bir dönem 
baslamistir.
Bu gerçek. Kur'an-i 
Kerim'de söyle 
bildirilmiştir: 
"Ramazan ayı ki 
onda Kur'an, insan
lara yol gösterici ve 
doğruyu yanlıştan 
ayırıcı belgeler olarak 
indirildi. " (7) 
Kur'an-i Kerim 
Ramazan ayında 
inmeye başladığı için 
bu ay bir anlamda 
Kur'an ayıdır.
Kur'an-i Kerimi 
Peygamberimize 
getiren büyük melek 
Cebrail, her yıl 
Ramazan ayında 
Peygamberimize gelir 
ve o güne kadar nazil 
olan Kur'an ayetlerini 
karşılıklı olarak bir
birlerine okurlardı. 
Peygamberimizin bu 
dünyadan göçtügü 
yılın Ramazanında 
bu durum son olarak 
ve iki defa 
gerçekleşmiştir. 
Ramazan ayında 
camilerimizde ve 
evlerde okunan ve 
cemaatin büyük bir 
manevi zevk ve husû 
içinde dinlediği 
mukabele ve Kur'an 
hatimler; Cebrail ile 
Peygamberimiz 
arasında yapılan 
mukabelenin devam 
ettirilmesidir.
Bu vesile ile Kur'an 
okumanın fazileti ve 
manasını anlamaya 
çalışmanın önemini 
belirtmekte fayda 
vardır. Kur'an oku
mak ve okunan 
Kur'an'ı dinlemek 
sevabı çok olan bir 

T MA A “SUYUNU BOŞA 
" «7 ,» W HARCAMA”

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

Gemlik Karfez
■MDSSOOBS

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ibadettir.
Peygamber 
Efendimiz: 
"Kim Allah 'in kitabı 
Kur'an 'dan bir harf 
okursa onun için bir 
sevap vardır. Her 
sevabın karşılığı da 
on kat verilecektir" 
(8) buyurarak Kur'an 
okuyanlara verilecek 
sevabın miktarını 
belirtmiş, ayrıca 
Kur'an-ı Kerim'in 
okuyucularına şefaat 
edeceği Peygambe 
rimiz tarafından 
bildirilmiştir.
Şöyle buyuruyor: 
"Kiyamet günü oruç 
ve Kur'an kul'a 
şefaatçi olurlar. 
Oruç: - Ya Rabbi, ben 
onu gündüzleri 
yemekten ve zevk
lerinden alıkoydum, 
şimdi beni ona 
şefaatçi kıl” der. 
Kur'an:
- Ya Rabbi, ben onu 
gece uykusundan 
alıkoydum, şimdi 
beni ona şefaatçi kıl, 
der.
Her ikisi de şefaat 
ederler.,. (9) 
Kur'an-i Kerim, 
insanlığın kurtuluşu 
için gönderilen son 
İlâhî mesajdir. Onu 
okumak ibadettir. 
Ancak sadece oku
mak yeterli değildir. 
Müslümânın asil 
görevi, Kur’an'ı 
okuyup manasını 
anlamaya çalışmak 
ve onun gösterdiği 
nurlu yoldan 
yürümektir. 
Kur'an-ı Kerim'in 
gönderilişindeki 
sebeb ve hikmeti, 
yine Kur'an'dan 
öğreniyoruz. 
Yüce Allah söyle 
buyuruyor: 
"Ey Muhammedi 
Sana bu mübârek 
kitabı (Kur'an'i) ayet
lerini düşünsünler ve 
aklı olanlar öğüt 
alsınlar diye 
indirdik." (10) 
2. Alemlere rahmet 
olarak gönderilen, 
yaratılmışların en 
faziletlisi, Allahın en 
sevgili kulu, son 
peygamber, Hz. 
Muhammed 
Aleyhisselâm'a 
peygamberlik görevi 
bu ayda verilmiştir.

Mekke yakınlarındaki 
IHira mağarasında 
'"oku" emri ile 
başlayan ilk Kur'an 
ayetlerini Hz. 
Muhammed'e tebliğ 
eden büyük melek 
Cebrail (a.s.) daha 
sonra ona "Sen 
Allah'in Resulüsün 
(Peygamberisin) ben 
de Cebrailim" diye 
hitap ederek onun 
insanlığın kurtuluşu 
için peygamber 
olarak görevlendiril 
digini bildirdi. Hz. 
Muhammed (s.a.s.)'in 
bu kutsal göreve 
başlaması ile karan
lıklar içinde 
bocalayan insanlık 
için nurlu bir ufuk 
açıldı. Onun kalplere 
yerleştirdiği iman 
ışığı sayesinde 
cehaletin yerini ilim, 
zulmün yerini hak ve 
adalet, kin ve düş
manlığın yerini insan 
sevgisi aldı ve 
gerçek anlamda 
huzur ve kardeşliğin 
temelleri atıldı.
3. Bin aydan daha 
hayırlı olduğu 
Kur'an-i Kerim'de 
bildirilen ve mü'min- 
lere Allah'ın en 
büyük lütuf ve ikram
larından biri olan 
"Kadir Gecesi" de bu 
ayın içindedir, Bu 
gece, müslümaniarın 
iyi değerlendirmesi 
gereken büyük bir fir- 
sattir. (11)
4. İslâm'ın beş şartın
dan biri olan, insani 
nefsinin aşırı arzu
larından ve maddî 
ihtiraslardan kurtarıp 
yücelten ve âdeta 
melekieştiren oruç 
ibadeti bu aya tahsis 
edilmiştir.
Ramazan gecelerinde 
cemaatin büyük bir 
coşku ile kıldığı tera 
vih namazı da bu aya 
mahsus bir ibadettir. 
Oruçlunun derin bir 
huzur ve manevî zevk 
duyduğu sahur ve 
iftar sofraları da bu 
aya ayrı bir anlam 
kazandıran özellik
lerdir.
İşte böyle özellikler 
ve manevî güzellik
lerle dolu mübârek 
Ramazan ayı, mü 
'minler için manevî 
değeri çok büyük bir 

rahmet mevsimidir. 
Bu ayı, Yüce 
Rabbimize ibadet 
ederek ve insanlara 
iyilik yaparak 
değerlendirdiğimiz 
takdirde kazancımız 
büyük olacak ve 
ebedî saadetin kapi- 
lari bize açilacaktir. 
Bu ayı. "Evveli rah
met, ortası mağfiret, 
(günahların bağışlan
ması) sonu da cehen
nemden kurtuluş" 
(12) olarak nite
lendiren Peygam 
berimiz, ayıca 
mü'minlere su 
müjdeyi veriyor: 
"Ramazan ayı 
gelince; cennet 
kapıları açılır, cehen
nem kapıları kapanır 
ve şeytanlar 
kösteklenir." (13) 
Bu hadis-i şerifin 
ifade ettiği bir mânâ 
da şudur: 
Ramazanda kendisini 
cennete götürecek iyi 
işler yapan mü'mine 
cennetin kapıları 
açılmış, cehenneme 
götürecek kötülükler
den sakındığı için de 
cehennem kapıları 
ona kapanmış 
demektir. Oruç 
sayesinde nefsine 
hakim olup şeytana 
uymadigi için de 
şeytanı etkisiz hale 
getirmiş olur. (14) 
Esasen Ramazan 
kelimesinin sözlük 
anlamı da, oruçlunun 
günahlardan 
arınacağını ifade 
etmektedir.
Ramazan; yaz 
aylarının sonunda ve 
güz mevsiminin 
başında yağan ve 
yerdeki tozları 
temizleyen yağmur 
anlamındadır.
Bu yağmur, nasıl 
yeryüzünü yıkayıp 
tozlardan temizliyor
sa, Ramazan ayı da 
mü'minleri günahlar
dan öylece temizler. 
Diğer bir anlamı da 
yanmaktır.
Buna göre Ramazan 
ayı oruçlunun 
günahlarını yakarak 
yok eder demektir. 
Her iki mânânin bir
leştiği nokta; oruçlu
nun bu ayda günâh
lardan arınacak 
olmasıdır.

Çocuklara ramazanın 
farkını hissettirin

ilgililer, orucunuzu 
evinizde ailenizle 
birlikte açmaya 
çalışın ve çocuk
larınıza ramazan 
ayının farkını hisset
tirin uyarısında 
bulundu.
Elinden tuttuğunuz 
çocuğunuzla birlikte 
teravih namazına 
gidin. Namazdan 
sonra, önce çocuğu 
nuza küçük; ama 
onun hoşuna gide
cek bir hediye verin. 
Sonra yanınıza aldı 
ğınız çikolata ya da 
şekerleri teravihe 
gelen diğer çocuk
lara dağıtarak onlara 
Ramazan’ın rahmet 
yüzünü bir kere daha 
gösterin.
Çocukları camiden 
kovmayın 
Camilerde çocukirın 
koşuşturanlarından 
rahatsız olmayın. 
Çocuklara kızarak 
sert sert bakışları 
ile onları azarlayan
ların aksine, siz 
nazarınıza rahmeti 
yerleştirin ve kendi
lerinden hoşnut oldu 
ğunuzu izhar edin. 
Namazdan sonra da 
karşılaştığınız çocu 
ğun başını okşayıp 
onu tebrik edin.
Eğitim, büyüklerin 
kendilerini takip 
eden nesli her yön
den geliştirmek, 
çelişki ve tutarsızlık
lardan kurtarmak, 
ahenkli davranış ve 
olgunlaşmış şah
siyete ulaştırmak 
için gösterdiği 
çabalar bütünüdür. 
Eğitim için müsait 
ortamın, heyecanın, 
motivasyonun ve 
uygulama yapma 
imkânının bulunması 
şarttır. Çocuklara 
İslâmi eğitimin 
kazandırılmasının en 
müsait ortamların
dan biri de 
Ramazan ayıdır. 
Heyecan, eğitimi 
hem kolaylaştıran 
hem de zorlaştıran 
bir husustur. Bu 
itibarla'heyecanın 
eğitime verdiği 
olumlu ve olumsuz 
olmak üzere iki 

yönlü etkisi vardır. 
Öğrenilecek şeyle 
aynı yönde olan 
heyecanlar eğitimi 
kolaylaştırır; fakat 
öğrenilecek şeyle zıt 
yönde olan heyecan
lar eğitimi zorlaştırır. 
Meselâ Ramazan 
ayının heyecanı, İslâ
mi terbiyeyi kolay
laştırarak Islâm eğiti 
mine olumlu bir 
katkıda bulunur.
Bunun yanında 
İslâm örf, âdet ve 
ahlakıyla uzaktan 
yakından hiç alâkası 
olmayan bazı bayra
mların heyecanı ise 
çocukların İslâmi ter
biyeyi kazanmalarına 
engel olur. Heyeca 
mn en büyük netice-^ 
si motivasyonu 
ortaya çıkarmasıdır. 
Kısaca motivasyon, 
öğrenilecek şeye 
karşı iradeli olarak 
ilgi ve merak duy
maktır. Herhangi bir 
şeye ilgi ve merak 
duymadan onu 
öğrenmek mümkün 
değildir. Bu sebeple 
ilgisizlik ve dikkatsi
zlik, öğrenme ve 
anlamaya engel olan 
kalbe çekilmiş bir 
perdedir. Artık 
bugün çocuğa moti
vasyon kazandırıl
madan eğitim ve 
öğretim yapılamaya
cağı bütün dünya 
eğitimcileri ve peda
gogları tarafından 
kabul edilmiş bir 
husustur. Bunun 
yanında halkımız 
arasında "Merak 
ilmin hocasıdır" 
sözü yıllardır kul- ] 
lanılmış ve adeta 
atasözü haline 
gelmiştir.
Müslüman 
anne-babanın 
yapacağı ilk iş, 
çocukta harekete 
geçirici güç olan 
ilgi ve merakı 
temin etmektir. Bu 1 
sebeple dikkati 
toplamak için 
mübarek Ramazan 
ayı, oruç, teravih J 
namazı, imsak ve 
sahuı gibi çeşitli j 
motiflerden fay
dalanmak lazımdır. |
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BİZİM ELLER TAS VE BARIŞ

GELVERİ Hazırlayan : 
Ersoy SOYDAN

Bu hafta 
Kapadokya'nın en 
güzel köşelerinden 
birine, Gelveri'ye 
gidiyoruz. Gelveri, 
muazzam taş ko 
nakları, kayalara oyul
muş kilise ve 
manastırları ve 
güleryüzlü insanla 
rıyla çok etkileyici bir 
atmosfere sahip. 
Burada hem gezip, 
görülecek çok yer var, 
hem de tarihle içiçe 
tatil yapma imkanı. 
Farklı bir ortam 
arayanlar için birebir.

2O.yy başında 
Aksaray çevresindeki 
en kalabalık Rum 
kasabası olan 
Gelveri'de 250 Türk ve 
3500 Türkçe konuşan 
Rum yaşıyormuş.

I Mübadeleyle gönde 
rilen Rumların yerine 
Yunanistan'ın Kozan 
ve Kastorya yöresin
den gelen Türkler yer
leştirilmiş. Gelverililer 
Yunanistan'da Kavala 
yakınlarında Nea 
Kalvari adında bir 
yerleşim kurmuşlar. 
Antik dönemde 
Karballa olan kasa
banın adı OsmanlI 
döneminde Gelveri

I olarak anılmaya 
başlanmış. 1965 yılın
da adı Güzelyurt 
olarak değiştirilmiş, 
ancak halk Gelveri 
adını kullanmaya 
devam ediyor.

Yüzlerce yıldır bir 
arada yaşayan, 
komşuları yerinden, 
yurdundan eden 
mübadele büyük bir 
dramdı kuşkusuz. 
Anadolu halklarının 
"sözde değil, özde 
kardeş" olduğunu, din 
ve ırk gibi ayrımları 
umursamadığını ve 
hatta komşularının 
gidişini kabulle 
nemediğini mübadele 
anılarından da anla
mak mümkün. 
Gelverili Politeseni 
Katrancis mübadele 
günlerini şöyle 
anlatır:

"Yayla zamanı idi, 
Mayıs ya da Haziran 
ayı. Gelveri'den 
Ihlara'dan ya da 
Aksaray’dan Haşan

Dağı'nın yamaçlarına 
sürüleriyle göç eden 
Müslüman komşu
larımız bize ağlayarak 
el sallıyorlardı. 
Hakkınızı helal edin, 
dediler. (...) Komşu 
larımız arkamızdan su 
attılar. Tekrar geri 
gelelim diye."

Ne karşı kıyıya göç 
edenler, ne de buraya 
gelenler komşularını, 
vatanlarını ve bir 
arada yaşamanın 
değerini unutmamış. 
Araya giren denizler,. 
dağlar buna engel 
olmamış, Atalarının 
bıraktığı evleri, 
kiliseleri ziyaret 
etmeyi sürdürmüşler, 
Gelveriler de gelen
lere sevgiyle kucak 
açmış her zaman. 
Anadolu'nun 
ortasında barış ve 
kardeşliğin ne demek 
olduğunu herkese 
göstermişler. Üç yıldır 
iki kıyıyı bir araya 
getiren ama medyaya 
hiç yansımayan bir 
festival düzenleniyor 
Gelveri'de.

Güzelyurt (Gelveri) 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen Türk- 
Yunan Dostluk Kültür 
ve Turizm Festivali bu 
yıl’T-2 Eylül'gün
lerinde gerçekleşiyor.

Gelveri'nin sokak
larında dolaşırken 
zaman tünelinde yol
culuk yapıyormuş gibi 
bir duyguya kapılmak 
mümkün. Sokaklar, 
evler geçmişin tüm 
izleri geçen yüzyılın 
başında olduğu gibi 
duruyor. Özellikle 
Yukarı Mahallede 
bazısı onarılarak 
turizme açılmış çok 
sayıda konak var, 
dükkanların yer aldığı 
çarşı ve resmi binalar 
da burada toplanmış. 
Yukarı mahallede ben
zeri pek görülmeyen 
kayalara oyulmuş bir 
camide var.

ELLİYE YAKIN 
KİLİSE VE 
MANASTIR VAR 
Aşağı Mahallede de 

yarısı kayalara oyul
muş, yarısı da duvar
larla oluşturulmuş 
konutlarla ve Kilise

Camisi var. Kilise 
Camisi (Hagios 
Gregorios Theologos 
Kilisesi) Gelveri'nin 
en görkemli yapısıdır. 
Yapının ilk olarak 
Kapadokya'da 
Hıristiyanlığın yayıl
masında büyük rol 
oynayan ve bu neden
le kilise babalarından 
biri olarak görülen 
Nazianzoslu 
(Bekarsultan) Aziz 
Gregorios'un anısına 
5.yy'da inşa edildiği 
sanılır. Ancak 
günümüze ulaşan 
yapı yeni sayılır, 1896 
yılında eski yapının 
yerinde temelden kes 
me taştan ve kubbeli 
olarak inşa edilmiştir.

Nüfus mübadelesin 
de kilisede korunan 
Aziz Gregorios'un 
kemikleri de Yuna 
nistan'a götürülmüş. 
Şimdi Nea Kalvari'de 
kurulan kültür merke 
zinde Gelveri’den 
götürülen diğer eşya 
larla birlikte 
sergileniyormuş.

Camiye çevrilen 
yapının ahşap 
ambonu (vaaz 
kürsüsü) yerinde 
duruyor, ikonos- 
tasinin bir bölümü 
minber olarak kul
lanılıyor, duvarlarını 
süsleyen fresklerin 
üstüyse badanayla 
örtülmüş.

Caminin avlusunda 
20 basamaklı bir mer
divenle inilen ve 
Ortodokslarca kutsal 
kabul edilen su kay
nağı (ayazma) vardır. 
Ayazmanın suyunun 
böbrek ve cilt 
hastalıklarına iyi 
geldiği söylenir.

Bu civardaki bir 
başka önemli yapı da 
Sivişli Kilisedir. Apsisi 
kayalara oyulmuş ve 
diğer kısmı taştan 
inşa edilmiş kilisenin 
kubbesinin içinde Isa 
ve havarilerinin betim
leri, duvarlarında da 
freskler görülür.

Aşağı Mahalle'den 
başlayıp, ilçe 
merkezinin dışına 
doğru 4-5 km boyun
ca süren vadi ise 
Manastır Vadisi olarak 
adlandırılır. Burada da 

Kapadokya'nın diğer 
yerlerinde olduğu gibi 
kayalara oyulmuş 
kilise ve manastırlar 
bulunmaktadır.
Manastır Vadisine 
giriş biletlidir, ancak 
kasabanın içinden, 
örneğin Kilise 
Camisine inen sokak
tan vadiye girerseniz, 
biletçi sizi görmez 
bile. Vadideki bazı 
kiliselerin duvarları 
fresklerle (resimlerle) 
süslüdür, bazılarının 
da dış cephesi yontu
larak şekil verilmiştir. 
Manastır vadisindeki 
50 civarında kilise 
arasında Kızıl Kilise, 
Fırınlı Kilise, Ahmatlı 
Kilise, Kömürlü Kilise, 
Kalburlu Kilise ve 
Koç Kilisesi görülm
eye değerdir. Freskleri 
en iyi durumda olan 
yapı ise Çömlekçi 
Kilisedir.

Güzelyurt yakınların
daki bir kayalığın 
üzerinde de halk 
arasında Yüksek 
Kilise olarak bilinen 
Hagios Mamas 
Manastırı vardır. 
Manastır-eski çağlar
dan beri yerleşimin 
olduğu anlaşılan bir 
tepenin üstüne 1894 
yılında inşa edilmiş. 
Dikdörtgen planlı bir 
bina ve kubbeli bir 
kiliseden oluşan man
astır 1989 yılında 
restore edilmiş.

DÜNYA MİRASI 
BİR YAPI 
Gelveri çevresinde 

görülmeye değer bir 
başka yapı da 
Sivrihisar Köyü yakın

larındaki Kızıl Kilise 
dir. Kırsal alandaki 
kilise bozkırın ortasın
da tek başına durmak
tadır.

Kızıl Kilise adını, 
yapımında kullanılan 
koyu kırmızı trakit 
taşlarından almıştır. 
7.yy'a tarihlenen 
kilise, Kapadokya'nın 
taştan inşa edilmiş ve 
günümüze en sağlam 
durumda ulaşmış 
yapısı olarak kabul 
edilir. Haç planlı kili 
senin kubbesi ayak
tadır, ancak haç kol
larının üst örtüsü 
kısmen yıkılmıştır. 
Kilisenin duvarlarında 
tanınmaz duruma 
gelmiş freskler 
görülür. Ne zaman 
terk edildiği bilinmez, 
ancak 2O.yy başında 
da terk edilmiş 
durumda olduğu eski 
fotoğraflarından 
anlaşılır.

Dünya Anıtlar Fonu 
Kızıl Kilise'yi Dünya 
üzerinde en fazla 
tehlike altında olan ve 
korunmasına özen 
gösterilmeyen 100 
tarihi eser arasında 
göstermişti.

Neyse ki çok yakın
da restorasyon 
başlayacak ve Kızıl 
Kilise yıkılmaktan kur
tulacak.

Bence buralara 
kadar gelmişken 
görülmesi gereken bir 
başka yerde 
Aksaray'ın Gökçe 
(Mamasın) köyüdür. 
Bu köyde kayalara 
oyulmuş Bizans 
kiliseleri dışında son 

derece ilgi çekici bir 
mekan daha vardır: 
Mamas Baba Türbesi. 
İşte bu topraklarda 
yaşayan insanları bir
birine bağlayan ortak 
değerlerden biri daha.

Bu türbe, cuma gün
leri Müslümanların 
cami gibi ibadet ettiği, 
pazar günleriyse 
Hıristiyanların bir 
kilise gibi ibadet ettiği 
kutsal mekandır. 
Aslında kayaya oyul
muş haç planlı bir 
kilise olan yapının 
içinde Hıristiyanların 
"Aziz Mamas", 
Müslümanların "Pir
Şammas Baba" olarak 
adlandırdığı ermişin 
mezarı vardır. Ruhsal 
ya da bedensel 
hastalıkları olan 
insanlar burada yatıp 
kalkarak şifa bulmayı 
ummaktadır.

Hıristiyan inanışına 
göre Mamas Baha'nın 
öyküsü şöyledir: 
"Romalıların baskısın
dan dağlara kaçan 
12-13 yaşlarında bir 
çocuk yiyecek bir şey 
bulamayınca,yanına 
gelen bir geyik 
akşamları çocuğa süt 
verir. Romalılar 
çocuğu yakalayıp 
hapse atar. Çocuk 
'mama, mama' diye 
bağırınca adı Mamas 
kalır."

Müslümanlara göre 
ise Mamas yani Pir ' 
Şemmas Baba gündü
zleri çocuklara ders 
veren, geceleri ise < 
ibadet eden bir 
ermiştir.

NASIL GİDİLİR
Aksaray'a 45 km 

uzaklıktaki Gelveri'ye 
ulaşmak için önce 
Ankara - Adana yolu 
üzerindeki Ağaçlı 
tesislerinin yanından 
Nevşehir yoluna giri 
lir. 10 km sonra Güzel 
yurt (Gelveri) ve Ihlara 
yol ayrımından sağa 
dönülür, yaklaşık 
yarım saat Gelveri'ye 
ulaşılır. Ayrıca 
Aksaray otogarından 
da ilçeye düzenli oto
büs seferleri bulun
maktadır.

Gelveri'de konakla 
yacak bir çok 
otel ve pansiyon da 
bulunuyor.
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Galatasaray Avrupa’da 
200. sınavını verecek

Beşiktaş kötü başladı
UEFA Kupası 1. tur 
ilk maçında bugün 
deplasmanda 
İsviçre'nin Sion 
takımıyla karşılaşa
cak Galatasaray, 
Avrupa kupalarında 
ikinci kez "dalya" 
diyecek. 
Sarı-kırmızılılar, 
bugüne kadar 
Avrupa Şampiyon 
Kulüpler Kupası ile 
Şampiyonlar 
Ligi'nde 131, UEFA 
Kupası'nda 35, 
Avrupa Kupa 
Galipleri Kupası'nda 
32 ve Süper 
Kupa'da da 1 kez 
olmak üzere, Avrupa 
kupalarında toplam 
199 maç oynadı. 
Sarı-kırmızıh takım,

Bülent Korkmaz; “Görevden 
almadıkları sürece Bursaspor’un 

teknik direktörüyom”
Bursaspor Teknik 
Direktörü Bülent 
Korkmaz, 
Bursaspor'da 
yaşanan sorunlar 
nedeniyle istifa 
etmeyeceğ. 
tartışmalarına, 
"Bursaspor taraftarı 
ve caimasının ilgi
sine kayıtsız 
kalamazdım. 
Beni görevden 
almadıkları sürece 
ben Bursaspor’un 
teknik direktörüyüm” 
diyerek son 
noktayı koydu. 
Vakıfköy Orhan 
Özselek Tesisleri'nde 
basın toplantısı 
düzünleyen Korkmaz, 
Bursaspor'da 
yaşanan olayların 
kendilerini üzdüğünü 
ancak bundan sonra 
maçlara konsantre 
olacaklarını söyledi.

T MA ▲ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez' internetle mpliktfezgazetei.com

199 mücadeleyi Bu maçlarda
geride bıraktığı rakip filelere
Avrupa serüveninde 
73 galibiyet ve 
76 yenilgi alırken, 
50 karşılaşmada ise 
eşitliği bozamadı.

toplam
258 gol göndermeyi 
başaran Galata 
saray, kalesinde ise 
292 gol gördü

Avrupa Şampiyonlar 
Ligi'nde (A) 
Grubu'nda Beşiktaş, 
Fransa'nın 
Olympique Marsilya 
takımıyla yaptığı 
karşılaşmadan 2-0 
mağlup ayrılarak 
grup maçlarına 
yenilgiyle başladı. 
Beşiktaş, rakibinin 
oyuna baskılı 
başlaması nedeniyle 
ilk dakikalarda sıkıntı 
yaşadı. Sahaya 
yayılarak rakibinin 
pas bağlantılarını 
kesmeye çalışan 
siyah-beyazlı ekip, 
rakibinin ilk 
dakikalardaki 
baskısını kırdı ve 
pozisyon aramaya 
başladı.
Konuk ekip, 15. 
dakikada Tello'nun 
şutunda, ilk kez rakip 
kaleye yokladı. 
Rakibinin ilk 

.dakikalardaki 
baskısını kıran 
Beşiktaş, fazla 
hücumu düşünme 
yince tehlikeli 
pozisyonlar yarata
madı. Savunma ağır
lıklı oyun anlayışın
dan taviz vermeyen 
siyah-beyazlı ekip, 
sadece Tello ve 
Ricardinho'nun iki 
şutuyla rakip kalede 
pozisyon aradı.
Son dakikalardaki 
baskıya karşı da iyi

Efen Pilsen sayı yağdırdı; 92-75
Beko Basketbol Ligi 
takımlarından Efes 
Pilsen, Mersin 
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
yaptığı hazırlık 
maçını 92-75 kazandı. 
Efes Pilsen'in 
Merter'deki tesis
lerinde oynanan 
karşılaşmanın ilk 
yansım 50-37 önde 
tamamlayan ev 
sahibi ekip, karşılaş
madan da 92-75 
galip ayrıldı.

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
ROBİNSON AİLESİ
MR. BEAN

savunma yapan ve 
rakibine net gol 
pozisyonu vermeyen 
Beşiktaş, maçın ilk 
yarısı sonunda 
soyunma odasına 0-0 
beraberlikle gitti. 
Maçın ikinci yarısın
da da oyunun kon
trolü Olympique 
Marsilya takımında 
oldu. Beşiktaş, ikinci 
yarının başlarında 
özellikle İbrahim 
Kaş'ın görev yaptığı 
sağdan rakibinin 
etkili oyuncuları 
karşısında zorlu 
anlar yaşadı. İlk yarı? 
da olduğu gibi bu 
devrede de rakibinin 
ilk 15 dakikadaki 
baskısını kıran 
Beşiktaş, 76. 
dakikaya kadar 
oyunu istediği 
tempoda götürdü. 
Ancak bu dakikada 

Efes Pilsen, 21 Eylül 
Cuma günü de KK 
Zagreb ile bir hazırlık 
maçı yapacak.
Lacivert-beyazlılar,

24 Eylül Pazar günü 
ikinci etap kamp 
çalışmaları için 
Slovenya'ya 
gidecek.

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar

12.00-14.00-16.15
14.15-16.30 ■ 20.30

kaleci Hakan’ın 
hatası sonrası 
siyah-beyazlı takım 
Rodriguez'in 
golüne engel 
olamadı ve karşılaş
mada 1-0 ğeriye 
düştü. Yediği golün 
ardından beraberlik 
için fazla çözüm 
üretemeyen 
Beşiktaş, 86. dakika
da Serdar Özkan ile 
bir pozisyon buldu. 
Ancak bunu da 
değerlendiremeyen 
siyah-beyazlı ekip, 
90. dakikada bu 
sefer Diatta'nın 
hatası sonrası 
Cisse'nin 
ayağından 
bir gol daha 
yedi ve karşılaş
madan 2-0 mağlup 
ayrılarak grup 
maçlarına yenilgiyle 
başladı.

mpliktfezgazetei.com
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Sonbaharda ruh
hastalıkları artıyor

Okullar obezite 
riskini arttırıyor

Sonbahar ve kış 
aylarında ruhsal 
hastalıklarda artış 
yaşandığı tespit edil
di. Kapalı ve soğuk 
havaların insanları 
karamsarlığa ittiği, 
mevsim geçiş
lerinden erkeklere 
göre bayanların 
daha fazla etkilendiği 
belirtildi.
Aydın Sağlık Müdür 
Yardımcısı Dr.
Faruk Aydın, mevsim 
değişikliklerinin 
vücudun fiziksel ve 
ruhsal yapısını yakın
dan etkilediğine 
dikkat çekti. Bu 
mevsimde havaların 
soğuması nedeniyle 
adeta pusuda 
bekleyen birçok 
hastalığın ortaya 
çıktığını ifade eden 
Faruk Aydın, "Bu 
mevsimde grip, 
bronşit gibi alt ve üst 
solunum yolu enfek
siyonlarında bir artış 
olmakla beraber özel
likle sonbahar 
aylarında depresyon 
vakalarında artış 
daha çok olmaktadır. 
Sonbaharda yaşanan 
fiziksel hastalıkların 
en önemlisi griptir. 
Gribin en büyük riski 
üst solunum yolun
dan yayılan bak

teriye! enfeksiyon
ların zatürre ve 
bronşite neden 
olmasıdır. Bu neden
le grip hafife alınma
malı mutlaka bir 
hekime başvurul
malıdır." 
Sonbahar ve kış 
aylarında fiziksel 
hastalıkların yanı sıra 
ruhsal bir hastalık 
olan depresyonun da 
görülme sıklığında 
artış oı'duğunu 
belirten Dr. Faruk 
Aydın, sözlerine 
şöyle devam etti: 
"Bu mevsimde kapalı 
mekanlarda daha çok 
zaman geçirilmesi, 
havanın genelde 

soğuk ve kapalı 
olması, insanları 
karamsarlığa 
itmektedir. Güneş 
enerjisi psikolojik 
açıdan insanları 
olumlu etkilediği için 
güneş enerjisinin 
azaldığı sonbahar 
aylarında insanların 
depresyona girme 
olasılığı artmaktadır. 
Sonbaharda 
depresyon 
vakalarının an
masının diğer bir 
nedeni ise insanların 
tatilin sona ermesi ile 
birlikte yoğun iş 
temposuna ayak 
uydurmak zorunda 
kalmalarıdır.

Ayrıca sonbaharla 
birlikte duyguları 
besleyen 
melatonin hormo
nunun normalin 
üzerinde salgılan
ması; kişinin gün 
içerisinde ruh duru
munun değişmesine 
heden olur." 
Kadınların psikolojik 
ve hormonal den
geleri erkeklere 
göre daha hassas 
olduğu için 
kadınların mevsim 
geçişlerinden daha 
fazla etkilendiğini 
anlatan Aydın, söz
lerini şöyle tamam
ladı: "Bu aylarda 
hastalıklardan korun
mak ve vücudun 
direncini artırmak 
için bol sıvı almaya 
özen gösterilmeli. 
Sonbahar aylarında 
kendini gösteren 
depresyonu 
önlemek için kafein 
ve alkoldan uzak 
durulmalı, ada 
çayı, melisa çayı, 
yeşil çay gibi 
içecekler daha çok 
tercih edilmelidir. 
Konsantrasyon ve 
motivasyon artırmak 
için spor faaliyetler
ine ve hobilere önem 
verilmesi büyük 
fayda sağlar."

Okulların açılmasıyla 
öğrencilerin büyük 
çoğunluğunun 
kantinlerde ham
burger, tost, 
kızarmış patates, 
cips, gazlı-şekerli 
içecekler gibi 
besinleri tüketmeleri 
çocukluk döne
mindeki şişmanlık 
(obezite) riskini 
artırıyor.
Tüketici Dernekleri 
Federasyonu 
Genel Başkanı Ali 
Çetin'in yaptığı 
yazılı açıklamaya 
göre, ailede ve 
okulda beslenme ile 
yetersiz bilgi 
verilmesi, öğrenci
lerin çoğunun 
kantinlerde ham
burger, tost, 
kızarmış patates, 
cips, gazlı-şekerli 
içecekler gibi şeker, 
yağ ve karbon 
hidratı yüksek 
olan besinleri 
tüketmelerine 
neden oluyor. 
Öğrencilerin bu 
biçimde vitamin ve 
kalsiyumdan 
yoksun beslen
meleri, büyüme 
ve gelişmelerini 
olumsuz yönde 
etkiliyor 
Yemek servisi 
olan okullardaki 
yemeklerin 

çocuklar tarafından 
sevilmemesi veya 
ucuz olsun diye 
kalitesiz yemeklerin 
verilmesinin de 
çocukları kantine 
yönelttiğini belirten 
Çetin, bu beslenme 
şeklinin özellikle 
çocukluk döne
mindeki obezite 
riskini artırdığını 
ifade etti.
Çetin, okulların 
açılmasıyla çocuk
ların beslenmesinde 
temel değişikliğin 
kahvaltı yapmamak 
olduğunu hatır
latırken, kahvaltının 
gece açlığını takip 
etmesi nedeniyle 
biten enerjinin 
tekrar alınabilmesi 
için en önemli 
öğün olduğunu 
vurguladı.
Araştırmalarda, 
kahvaltı yapan 
çocuğun sınıf 
içinde daha 
başarılı, problem 
çözme yeteneğinin 
diğerlerine göre 
daha gelişmiş, 
kavrama yeteneğinin 
de daha iyi olduğu
nun gözlendiğini 
belirten Çetin, kah
valtı yapmayan 
çocukların obeziteye 
daha yatkın olduk
larının da belir
lendiğini ifade etti.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 5131053
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 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
BUSKİ 
İtfaiye

DENİZ OTOBÜSÜ

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

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 

Su Arıza
513 45 21 -111

Yalnyz 185

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 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL 
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
20 Eylül 2007 Perşembe 

ENGİN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No : 1/ B 

Tel: 513 3716 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2859 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesişi 
İstiklal Cad. Bora Sok. Np:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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“Mızrabın Nefesinden 17. yüzyıldan
günümüze müzik ziyafeti

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen Temaşa-i 
Ramazan etkinlikle 
rinin altıncı gününde, 
Orhangazi Parkı'nda 
bir araya gelen 
BursalIlar, 1600'lü yıl
lardan günümüze 
uzanan keyifli bir 
müzik ziyafetine 
şahitlik etti. 
Enstrümantal Türk 
Müziği'nin usta sa 
zendeleri Birol Yayla 
ile Şenol Filiz'in 
öncülüğünde yaşama 
geçirilen 'Mızrabın 
Nefesi' adlı projenin 
konseri, BursalIları 
notaların büyülü 
dünyasında huzurlu

bir yolculuğa çıkardı. 
'Yansımalar' grubun
dan tanınan usta sa 
zendeler Şenol Filiz 
ve Birol Yayla, Bur 
sa'da gördükleri ilgi
den dolayı mutlu 

olduklarını söyleye 
rek, organizasyonu 
düzenleyen Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi'ne teşekkür etti. 
Çalışmaları hakkında 
bilgiler veren 
Neyzen Şenol Filiz, 
"'Mızrabın Nefesi', 
yaklaşık 3,5-4 yıla 
uzanan pir geçmişe 
sahip. Öncelikle tek 
konserlik bir çalışma 
olarak hazırladığımız 
proje, ilk konserin 
ardından neylerin ve 
tanburların bütünlüğü 
ve seslerin gönül 
akorduyla buluşması 
sonucu bugünkü 
halini aldı" dedi. Filiz, 
Orhangazi Parkı'nda 
yaklaşık 1,5 saat 
süren müzik 

ziyafetinde, 1600'lü 
yıllarda bestelenen 
eserlerin yanı sıra 
ekip üyelerinden 
tanbüri Birol Yayla 
ve tanburi Murat 
Aydemir'in 
bestelediği günümüz 
eserlerinin de 
repertuarlarında 
yer aldığını anlattı. 
Sanatseverlerin 
yoğun ilgi gösterdiği 
konserde neyler, 
tanburlar ve vurmalı 
çalgıların bir araya 
geldiği proje ile 
geleneksel birikimi 
bugüne taşıyan 
sanatçılar, konseri 
ilgiyle ve keyifle 
izleyen vatandaşlar 
tarafından uzun süre 
alkışlandı.

Marmara Bölgesi’nde
bugün sağanak 
yağış bekleniyor

Bugün Marmara 
Bolgesi'nde Sağanak 
yağışlar görülecek. 
Devlet Meteoroloji 
Genel 
Müdürlüğü'hden 
yapılan açıklamaya 
göre, bugün 
Marmara
Bolgesi'nde Sağanak 
yağışlar görülecek.
Yağışlar cuma ve 
cumartesi günü

ABONE OLDUNUZ MU?
■Kim ABONE OLUN OKUYUN OKUTUNj

Marmara'nın 
doğusu, Karadeniz 1 
ile Kuzey Ege'nin 
iç kesimlerinde 
aralıklara devam 
edecek.
Yağışla birlikte hava 
sıcaklığı yarın kuzey 
batı kesimlerden 
başlamak üzere 
yurdun iç ve batı 
bölgelerinde 5 ila 7 . 
derece azalacak.

KEBAP - LAHMACUN - BAKLAVA VE YEMEK SALONU
RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ

KIYMALI PİDE1

AYRAN 1
ıİ ADANA VEYA URFA /

KEBAP+FINDIK A]
LAHMACUN+SALATA V İlk

İSKENDER 
AYRAN,

DÖNER DÜRÜM
ayran

ADANA 4] 
. DÜRÜM V*

10 ADET Ul 
LAHMACUN J.l 
1 LT. KOLA* fc|l *

HİI LİâJmfiı
PEPSI. K»"£roE

Ramazan boyunca her gün 
İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖFTE

Kurum, kuruluş ve ailelere 
iftar yemekleri verilir 

/{çcğcz ,
TEREYAĞLI SADE OaaVH IBAKLAVA iVlOO İli
BAKLAVALARIMIZDA SÜRPRİZ ARMAĞANLAR

İSTİKLAL CAD. NO: IS GEMLİK
SİPARİŞ TEL : SIZ 20 02



tursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Temaşa-i Ramazan etkinlikleri sürüyor 

jemlik’te Ramazan eğlencesi başlıyor 
S Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Temaşa*! Ramazan etkinlikleri ilçemizde de başlıyor. Gemlik’te iki gün sürecek olan 
cinliklerde orta oyunu ve gösteriler ile çocuklara yönelik ramazan eğlenceleri yapılacak. Bu gece başlayacak olan etkinlikler, cumartesi 
şamı sona erecek ve ücretsiz olarak halka sunulacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bu akşam saat 21.30’da İskele 
tydanı’nda Ramazan gösterisi yaparken, Şehir Tiyatrosu sanatçıları Orta Oyunu ve Tantanalı Temaşa gösterilerini sergileyecekler. Büyükşehir 
tediyesi tarafından düzenlenen Temaşa-i Ramazan etkinlikleri çocuklara da neşeli dakikalar yaşatacak. Çocuklara yönelik ramazan 
lenceleri Cumartesi günü saat 22.oo’de İskele Meydanı’nda başlayacak. İskele Meydanı’ndaki etkinliklere tüm Gemlik halkı davet edildi

çük Sanayi Sitesi’nde girdiği işyerinin kasasını kıran, ancak bir şey bulamayan hırsızın içtiği meyve suyu yakalanmasına neden oldu

(asa hırsızını DNA’sı yakalattı
v 4 ay önce Küçük Sanayi Sitesi’nde bulu- 
n Demircioğlu Metal Sanayi’nin penceresin
in girerek, kasasını murç ile açan 28 yaşında- 
Veli T. kasada birşey bulamayınca işyerinde 
ılunan meyve suyundan içmişti. Meyve suyun
un alınan DNA örneklerinin Polis Biyolojik 
iminal Laboratuvarı’nda yapılan incelemesi 
ı ardından Veli T. ye ait olduğu ortaya çıkın- 
ı, kasa hırsızı Bursa Yıldırım’daki evinde
skıvrak yakalandı. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gerin bakalım
Türkiye acayip bir ülke..

i Bir türlü rayında gitmeyen tren gibi..
‘ Bir süre düz gitse de sürücüleri treni rayın- 
lançıkarıyorlar durmadan...

Büyük kurtuluşla yoku var eden Ata la 
bı/z/n biliyorum ki yattıkları yerde kemikleri 
myordur gördükleri bu manzarayla..

Anayasa değişikliği konusu birden 
utkiye'yi yeniden germeye başladı.

Kapatılan Refah Partisi tarafından başlatı 
toı, kadınlarımızın kızlarımızın başına taktıkları 
w bez parçası, ülkeyi germeye devam ediyor. 
J Devamı sayfa 5'de

^EBICA

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

Tel: 0.224 513 11 75

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

21EYLÜL2007 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKSAM YATSI
CUMA 05.16 06.43 13.04 16.29 19.13 20.32

irınlara 
zabıtadan 
şok baskın
Gemlik Belediye 
si’ne bağlı zabıta 
ekipleri ile Çevre 
Sağlık Müdürlüğüne 
bağlı ekipler ekmek 
ve pide imalatı ya 
pan fırınlara şok 
bas kın düzenleye 
rek bir dizi denetim
lerde bulundu.
Haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
KM 'ETmKA"

Yüksek gerilim hattı....

Türkiye bugühe dek hiç olmadığı biçimde 
bir belirsizlik yaşıyor..

Umutlar giderek yitiyor.
Güven duygusu zedeleniyor..
Yaşamsal tatlar unutuluyor..
Arkadaşlık..
Dostluk..
Yurtseverlik.
Duygusal değerlerden arınarak biçim

selleşti..
Yakın çevre uzaklaşıyor., uzak çevre ise 

kaf dağının ardına geçiyor..
Dayanışma.. Paylaşma... yerini fırsatçılığa 

ve çıkarcılığa bıraktı..
İpini koparan... Eşkıya kesiliyor..
Eline mikrofonla yanına üç beş adam alan 

kendini bir "şey" sanıyor..
Medyada birkaç gündür İsmail Türüt'ün ne 

yazık ki adına şarkı denilen bir 
"seslendirilmiş öfkesi" konuşuluyor..

Arif şirin yazmış..
Türüt söylemiş..
Tümüyle..
Tahrik kokan bir "şey"
Doğal olarak duyarlı toplumsal katman

ların dikkatini çeken bu "şey" toplumu geri 
yor..

Gerginlik savcılığa suç duyurusu olarak 
dışa vuruluyor..

Ve Türüt Şov başlıyor..
Düz duvara tırmanan bir araçla ve koruma 

ordusuyla adliyeye gidiş gibi..
Türüt'ün Gövdesini gösteren bir davranışa 

tanıklık ediyoruz..
Adam ufak tefek ama...
Düz duvar aracıyla "büyük"gözüküyor.. 
Ağır tonajlı abi..

******
Türüt "şov"unu yapar da... Hemşerisi 

durur mu?
Durdukları yer farklı..
Gösterdikleri davranış ve kullandıkları 

üslup aynı..
Ne de olsa hemşeriler ...
İkisi de esip gürlüyor..
İşin iç acıtan tarafı ikisinin de "hiddetleri- 

ni"sakınmadan dışa vururken "tehditler" 
savurmaları..

Ne oluyoruz ya..
T.C. Bir sosyal hukuk devleti değil mi?
Hukuk varken bireysel çıkışlar da neyin 

nesi..
Rektörlere "işinize bakın" diyebilmek 

hangi ruh halinin dışa vurumu..
Üç beş adamla, yağlı kazığa çıkan araçla 

adalet evine gitmek, giderken sağa sola 
posta koymakla aynı ruh hali..

Yağlı kazık deyince..
1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda..
Yarışmacılar iskeleden denize uzatılan 

yağlı kazığın ucundaki bayrağa ulaşmaya 
çalışırlardı..

Ama başaranı ben hatırlamıyorum.
Bakalım Türüt aracıyla yağlı kazığın ucun

daki bayrağı yakalayacak mı..******
LÖSEV
Lösev de modaya uymuş..
Ramazan ayının "hassas" durumundan 

yola çıkarak "yardım eli" açmış.
"Bu çorbada benim de tuzum olsun, Ben 

de Lösemili çocukların yüzüne bir gülücük 
koymak istiyorum" diyorsanız 22-23 Eylül 
2007 tarihinde Bursa TÜYAP fuar alanında 
Lösev adına bir alış-veriş standı açabilirsiniz.

İlgilenenler için LÖSEV'in telefon 
numarası :0312/447 06 60

İlçe Kütüphanesi yenilendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik İlçe Halk 
Kütüphanesi yeni 
öğretim yılına 
yenilenmiş 
olarak girdi.
Binanın içinde ve 
dışında başlatılan 
boyama çalışmaların
da amaç kütüphaneyi 
kullanan çocukların 
kendilerini evlerinde 
hissetmelerini sağla
mak olduğu belirtildi. 
İçi ve dışı pırıl pırıl 
hale getirilen İlçe 
Halk Kütüphanesinde 
boya masraflarını 
bu tür yardımların 
vaz geçilmez isim
lerinden biri olan 
işadamı Faruk Güzel 
tarafından karşı
landığı bildirilirken 
işçilik masraflarının 
da kültür hizmetle 
rine olan desteğiyle 
bilinen BP Anonim 
Şirketi tarafından 
karşılandığı 
öğrenildi.
İlçe Kütüphanesine 
katkılarından dolayı 
Faruk Güzel ile

•i

olduğu, devamlı 
kaliteyi yükseltmeye 
çalıştığı kütüphane

ile ilgisi olan 
herkes tarafından 
bilinmektedir" dedi.

BP Anonim şirketine 
Gemlik halkı adına 
teşekkür eden Kütüp 
hane Müdürü Erdal 
Şen, "İdeal bir kütüp 
hane kimsenin 
üşenmeden gideceği 
ve kendisini evin
deymiş gibi rahat 
hissedeceği bir 
yer olduğu hepimizin 
malumudur.
Gemlik İlçe Halk 
Kütüphanesi perso 
neli de yıllardır 
Gemliklilere en 
güzel hizmeti verme 
gayreti içinde

baytaş’ www.baytasinsaat.com
-----YENİ PROJEMİZ-------  

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri

V’' Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
y Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, Asansörlü, 

Hazır Mutfak, 
v Dış kapı çelik kapı, 
‘y İç kapılar amerikan kapı, 
* Salon ve odalar laminant parke, 

Islak zeminler seramik

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler ve müstakil bahçeli dublex daireler.
BÂYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İNCİ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Otoparklı, 
2+1 deniz manzaralı normal daire ve 4+1 dublex daire. 

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar: JH

www.baytasinsaat.com Tel:5134221-Fa#51317W

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Küçük Sanayi Sitesi’nde girdiği işyerinin kasasını kıran, ancak bir şey 
bulamayan hırsızın içtiği meyve suyu yakalanmasına neden oldu 

Kasa hırsızını OM'sı yatolallı Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraI1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSOZ
Yaklaşık 4 ay önce 
Küçük Sanayi 
Sitesi’nde bir işyerine 
girerek açtığı kasada 
çalacak bir şey 
bulamayan hırsızı 
içtiği meyve suyun
dan alınan DNA 
örneği belirledi.
Edinilen bilgiye 
göre; Küçük Sanayi 
Sitesi’nde bulunan 
Demircioğlu Metal 
Sanayi işyerine 
pencereden girdiği 
belirlenen Veli T. (28) 
isimli kişi içeride 
bulunan kasayı 
murçla açtı.
Kasa içinde maddi 
bir şey bulamayan 
hırsız, işyerinde 
bulunan meyve 
suyundan içerek 
kayıplara karıştı. 
Olay yerinde bulunan 
meyve suyundan 
Dnâ örneği âıân 
polis ekipleri İstan
bul'da bulunan Polis 
Biyolojik Kriminal

Fırınlara zabıtadan şok baskın
Ercüment ESEN
Semlik Belediyesi’ne 
□ağlı zabıta ekipleri 
le Çevre Sağlık 
Müdürlüğüne bağlı 
ekipler dün akşam 
jzeri ilçemizdeki 
îkmek ve pide imalatı 
/apan fırınlara şok 
baskın düzenleyerek 
□ir dizi denetimlerde 
bulundu.
Zabıta Müdürlüğü 
ile Çevre Sağlık 
Müdürlüğü’ne bağlı 
ekiplerin ilçemizdeki 
fırınlara yaptıkları 
ani baskında gramaj, 
etiket, fırın çalışan
larının sağlık kar
eleri temizlik ve iş 
önlüğü denetimleri

Halkı kandırmayın...

Laboratuarına 
gönderdi.
Gelen bulgularda 
DNA’nın daha 
önceden kasa 
hırsızlığından 
sabıkası olduğu 
anlaşılan Veli T'ye 
ait olduğunu 
belirleyen polis, 
kendisini Bursa 
Yıldırım ilçesindeki 
evinde yakaladı. 
Gaziantep’in 

yapılırken, imalatha 
nelerde kullanılan 
malzemeler incelendi, 
ilçemizde bulunan 23 
adet fırın sıra ile şok 
baskınlarla denetlenir 
ken, yapılan kontrol

Yavuzeli ilçesi 
nüfusuna kayıtlı 
öldüğü belirlenen 
kasa hırsızı Veli T. 
Poliste yapılan sorgu 
lamasında susma 
hakkını kullanarak 
ifade vermediği öğre
nildi. İfadesini 
Savcı’ya vermek 
istediğini söyleyen

Veli T. çıkarıldığı 
Adliye'de mahkeme 
tarafından 

lerde eksiklikleri 
görünen fırınlara 
zabıta ekiplerince 
ceza kesildi.
Denetimlerin aralıksız 
devam edeceğini 
söyleyen zabıta yet 

tutuklanarak 
Bursa E tipi ceza
evine gönderildi. 
Öte yandan 
Özellikle ilçeye 
gelen hırsızlık 
zanlılarına 
karşı çeşitli önlemler 
alan Gemlik İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ilçenin giriş ve 
çıkışlarında 24 saat 
kontrollerini 
sürdürüyor.

kil ileri "Halkımıza 
bozuk gıda maddesi 
yedirmeyeceğiz" 
diyerek temizliği ve 
sağlığa verdikleri 
önemi hatırlattılar. 
Ramazan 
boyunca da 
ilçemizde bulunan 
tüm imalathanelerin 
lokantaların ve gıda 
sektörü hizmeti ya 
pan işletmelerin şok 
baskınlarla denetle 
meye devam 
edeceklerini belirten 
zabıta yetkilileri, 
kusurlu ve halkımıza 
bozuk gıda maddesi 
yedirenlere göz 
açtırmayacaklarını 
hatırlattılar.

Sorum şu: Halk anayasadan anlar mı?
Anlamaz.. Anlaması da gerekmiyor.. İki 

Üniversite bitirdim, ben bile anlamıyorum 
(Ankara - İstanbul üniversiteleri)

O zaman çıkıp şunu söylemeyin;
Yeni bir anayasa yapıyoruz ama onay 

makamı olarak da neyi görüyoruz? 
Halkımızı görüyoruz.

Bunun adı demokrasi değil..
Halk adına halkı kandırmaktır..
Anlamazsa, anlamadığı maddelere nasıl 

onay verecek?
İnsanlar oturacak, 138 maddelik ana 

yasayı tek tek okuyacak..
Düşünecekler, taşınacaklar..
Bolca tartışacaklar..
Bir kısmını beğenecekler..
Bir kısmını beğenmeyecekler..
Kimi bu bölüm iyi yazılmış, beklentile 

rimizi tam karşılaşmış diyecek..
Kimi, bazı bölümlerini beğenmeyecek..
Devletçi bulacak..
Eski kafanın ürünü diyecek..
Belki birileri de yazım diline kafayı taka

cak..
Anlaşılmaz bulacak..
Halk böyle madde madde günlerce 

konuşacak..
Evde, işte, okulda, otobüste devamlı 

okuyacak, konuşacak, tartışacak.
Kimi evet diyecek..
Güzel bir anayasa olmuş..
Kimi hayır diyecek..
Beğenmedim..
Evet çıkarsa sivil anayasamız olacak..
Soruyorum, tam anlamıyla böyle mi ola

cak?
Böyle olmayacak mı? Peki nasıl olacak?
138 maddelik anayasayı oy verecek seç

men tek tek satır satır okumayacak?
Okusa da anlamaz ki?

Anlamazlarsa nasıl onay makamı ola
caklar..

Başbakan Erdoğan üstüne basa basa 
söylüyor..

Halka götürülen bir anayasa hazırlıyoruz 
diyor..

Lütfen birbirimizi kandırmayalım..
Adına anayasa denen bu temel yasaya 

daha ciddi yaklaşalım..
Halkın onayı gibi kulağa hoş gelen ama 

bir şey ifade etmeyen afaki sözleri bir 
kenara bırakalım..

Anayasa dediğin kavramı uzmanlar 
tartışır, aydınlar tartışır, siyasetçiler tartışır, 
kurumlar tartışır, yüksek yargı tartışır, 
üniversiteler tartışır..

Ama halk tartışmaz..
Çünkü anlamaz..
Çok dikkatli olmak lazım..
Yasa yapmı yorsunuz..
50 yıl sonrasını hesap ederek anayasa 

yapıyorsunuz..
Sonunda halktan onay alacağız demekle 

olmuyor..
Bu kadar kolay değil..
Ne olacak? Tekrar ediyorum.
Sinop’taki, Şırnak’taki, Kırşehir’deki, 

Edirne’deki, vatandaşlar oturacak, 138 
maddelik anayasayı okuyacak, iyi olmuş 
diye onay verecek!

Güldürmeyin beni..
Sakın ha demokrasi böyle bir şeydir 

demeyin..

‘ ABONE OL?DUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN 
OKUYUN

Gemlik KSrfez

il.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Kemal Akıt, Cumhurbaşkanı
Gül’e kutlama mesajı gönderdi BeMiye çalısanlan erzaklanm ali.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Kemal 
Akıt, 11. Cumhurbaş 
kanı Abdullah Gül'ü 
seçildiği için kutladı. 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimin sürecini 
geride bıraktıklarını 
ifade eden Akıt, 
Cumhurbaşkanı Gül*e 
yönelik yazılı kutlama 
mesajında "TBMM 
yeni umhurbaşkanını 
seçti. Bundan sonra 
ki süreçte artık Cum 
hurbaşkanı kim olsun, 
seçilsin seçilmesin 
tartışmalarını bir tara 
fa bırakıp önümüze 
bakmalıyız. Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
11. Cumhurbaşkanı 
Sayın Abdullah Gül'e 
bu şerefli görevde 
içten başarılar 
diliyorum" dedi.
Yeni hükümetin kurul
ması ve bakanların 
belirlenmesinin ardın
dan artık iş zamanı 
olduğuna da değinen 
Kemal Akıt, yeni 
hükümetin özellikle 

| bütçe açıklarını kapat
ması, istinaamı anırıcı 
acil tedbirler alması 
gerektiğini hatırlattı. 
Avrupa Birliği yolculu 
ğunda elinden gelenin 
en iyisinin yapılması 
ve çalışmalara bu 
yönde hız verilmesini 
de isteyen Akıt, 
"Düzenlenmekte olan 
yeni Anayasamızın 
tüm toplumu kucak
layacak şekilde, 
eşitlikler ilkesine 
dayalı, demokratik, 
laiklikten taviz

T.C.
Gemlik İcra Dairesi 

Dosya No: 2007/589 Tal.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri 
yazılı mallar satışa çıkarılmış olup;

Birinci artırmanın 17/10/2007 Çarşamba günü saat 11.oo - 11.10’da 
“Yanıklar Tır Parkı, Özdilek ARkası Gemlik/BURSA” adresinde 
yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60 ma istekli bulunmadığı 
takdirde 22/10/2007 Pazartesi günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın 
yapılarak satılacağı; şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin 
edilen değerinin % 40 mı bulmasının ve satış isteyenin alacağına 
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan 
başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin 
şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden % 1 oranında KDV nin 
alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebile
ceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene 
gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya 
numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.

TAKDİR EDİLEN DEĞERİ
LİRA Krş. ADEDİ CİNSİ NİTELİĞİ VE ÖNEMLİ 
25.000,00 YTL 1 16 GK 234 ÖZELLİKLERİ

Plakalı 2007 Model Ford Marka 
(IİK m. 114/1, 114/3) Fiesta TDCI tipi Aytozu gri
B - 4776 renkli otomobil,

Motor No : F6JA7C75004
Şaşi No: WFOHXXWPJH7C75004 
Araçta hafif çizikler var.

vermeyen, ülke 
insanının beklenti ve 
ihtiyaçlarına cevap 
verebilen, da ha 
özgürlükçü bir 
anayasa olması tek 
temennimizdir. Daha 
güçlü, daha demok 
ratik, daha modern bir 
Türkiye için herkes 
üzerine düşen görev 
ve sorumluluğun 
bilincinde olmalıdır" 
dedi.
GTSO ÜYELERİNE 
İFTAR VERECEK 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Ramazan ayı 
nedeniyle üyelerine 
yönelik İftar 
yemeği verecek. 
İftar vemeğini 
üçe bölen Oda, 
24 Eylül Pazartesi 
ve 27 Eylül Perşembe 
günü vereceği 
iftarın ardından 
1 Ekim Pazartesi 
günü iftar yemeklerini 
Tibel Otel Salonunda 
verecek.
Üye sayısının 
fazlalığı nedeniyle 
3 gurup halinde 3 ayrı 
günde düzenlenen 
iftar organizasyonuna 
davet edilecek üyeler 
için davetiyelerde 

katılım günleri 
bildirilecek. 
GIDA FUARINA 
KATILACAK 
Ote yandan 
ITF-lstanbul 
Fuarcılık tarafından 
31 Ekim-3 Kasım 
2007 tarihleri 
arasında düzen
lenecek ve CNR EXPO 
Fuar merkezi'nde 
gerçekleşecek olan 
Uluslar arası Gıda 
Ürünleri ve İşletme 
Sistemleri Fuarına 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Ticaret 
Borsası'nın ortaklaşa 
olarak katılacakları 
açıklandı.
Ticaret ve Sanayi 
Odasından yapılan 
açıklamada "Odamız 
ve Gemlik Ticaret 
Borsası olarak 
ortaklaşa katıla
cağımız fuar 
konseptimiz 
Gemlik Zeytini ve 
Zeytinyağını 
tanıtmaktır. Fuara 
ziyaretçi olarak 
katılmak isteyen 
üyelerimiz gerekli 
bilgi ve davetiyelerini 
odamızdan 
temin edebilirler" 
denildi.

Ercüment ESEN
Gemlik Belediyesi 
tarafından toplu 
sözleşmeden doğan 
hakları olan 
Ramazan 
yardımlarını 
almaya başladı. 
Belediye bünyesinde 
çalışan Genel 
İş Sendikasına 
bdğiı Ö5 işçi 
sendikal hakları olan 
Ramazan erzaklarını 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un

ffli Mırtı Wam ıvalta
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP İlçe Kadın 
Kolları tarafından 
yardıma muhtaç 
ailelerin çocuklarına 
ayakkabı yardımında 
bulunuldu.
Parti binasında 
yapılan yardımlarda 
30 ailenin 
çocuklarına 
bayram öncesinde 
ayakkabı dağıtıldı. 
Hayırsever vatan
daşların yaptığı 
maddi yardımlarla 
ihtiyacı olan aileler 
belirlenerek 
çocuklarına ayakkabı 
aldıklarını söyleyen 
AKP İlçe Kadın 
Kolları Başkanı 
Emine Yalçın, 
gelen çocuklara 
ayakkabılarını 
kendi giydirdi, 
özellikle okula giden 
çocukların tercih 
edildiğini söyleyen 
Emine Yalçın, 
"Hayırsever insan
larımızın maddi '* 

elinden aldılar. 
Gıda dağıtımına 
Genel İş Sendikası 
İşyeri Temsilcileri 
Ramazan Menekşe 
ve Ahmet Aslan'da 
hazır bulunurken 
işçilere 10 kg. 
Ayçiçek yağı, 10 kg. 
Pirinç, 10 Kg. Şeker, 
10 Kg. Un ve 2 Kg. 
Cavdan oluşan 
gıda paketleri sergi 

salonu girişinde 
dağıtıldı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut,

yardımlarını bu tür 
ihtiyaç sahiplerine 
harcıyoruz. Maddi 
olanakları yetn\eyen

bu ailelere yönelik 
sosyal yardımlarının 
devam edecektir" 1 
dedi.

her sene 
Ramazan ayında 
işçilere dağıtılan 
erzakları 
bu yılda zamanında 
dağıttıklarını 
söyleyerek, 
"Toplu sözleşme ile 
işçilerimize çeşitli I 
sosyal haklar 
sağlandı. Biriken 
haklar çalışan
larımıza ödenmekte
dir, işçilerimize 
Ramazan ayının 
hayırlı olmasını 
diliyorum" dedi.

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.coi

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coi
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Gerin bakalım
Başbakan Erdoğan, önceki 

gün Financial Times gazetesine 
verdiği demeçte "Yeni ana 
yasanın bir parçası olarak tür
ban yasağının kaldırılması gere 
kiyor" demiş.

Türban, AKP iktidarının göre
ve geldiğinden beri kamuda 
uygulamaya koymak istediği bir 
konudur.

Bu nedenle Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün hanımı Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
(AİHM) dava açmış, ancak, ben
zeri davalar da türbanın siyasi 
bir simge olduğu yönünde ka 
rarlar çıkınca dava geri alın
mıştı.

AKP’lilerin eşlerinin yüzde 
80’i türbanlıdır.

Türban ise hukuk çevresinde 
ve bir parçası olmak istediğimiz 
Avrupa hukuk çevrelerinde de 
dini siyasi simge kabul edilmiş 
tir.

Yani AKP, dini siyasete alet 
etmenin gayretini sürdürüyor..

İşin kısacası bu.. *
Akademis kişilere ısmarlama 

yaptırdıkları taslak anayasasın 
da bile bir karara varılamayan 
bu madde, AKP’lilerin 
Sapanca’daki Anayasa Korniş

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

yonu’nda da gerginliğe neden 
olmuş, kendi aralarında anlaş
ma sağlanamayınca, ‘bu işi baş 
bakana havale edelim’ 
demişlerdi.

Başbakan Erdoğan’ın Finan 
cial Times’e verdiği demeçteki 
türban görüşü ortadadır.

Önceki gün Ankara’da top 
lanan rektörlerin yaptıkları or 
tak açılmada ise, “Türban ya 
sağı, yüksek mahkemeler ve 
AİHM kararlarıyla oluşan huku
ki durumdur." diyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsav 
cısı Abdurrahman Yalçınkaya 
ise, “Çağdaş ülkelerde yargı 
organlarınca ve AİHM’ce yasak 
getirilen fiiler yasalarda, hele 
hele Anayasada yasal hale 
getirilmemeli" diyor.

Bunlara Başbakan Erdo
ğan’ın ise yanıtı ilginç:

“Rektörler önce kendi işleri 

ne baksın, katkıda bulunması 
gerekenlerin, daha önlerine bir 
metin gelmeden hemen top 
atışına tutmaları ilginç değil 
mi? AKP anayasası yapmıyo 
ruz. Eğer Türkiye de anayasayı 
yapma görevi rektörlere aitse, o 
zaman zaten TBMM varlığının 
hiçbir anlamı yoktur. Bırakalım 
onlar görsün bu işi. Kusura 
bakmasınlar, herkes yerini, 
konumunu bilecektir.”

Buyurun bu da bir Başba 
kanın yanıtı.

Sen git elin gavurunun 
gazetesine demeç ver, de ki: 
“Yüksek öğrenim hakkı bir 
kızın giydiklerinden dolayı kısıt
lanamaz. Batılı toplumlarda 
böyle bir sorun yok. Ancak 
Türkiye de bir sorun var ve 
siyaset yapanların ilk görevinin 
bu sorunu çözmek olduğuna 
inanıyorum." buyurun cenaze 

namazına..
Yüksek okullara girecek öğ

rencilerin kılık kıyafetiyle rek
törler uğraşmayacak da kim 
uğraşacak.

Anayasa mahkememiz, 
AİHM kararlarında türbanın 
ne olduğu hukuken 
belirtiliyor.

Bugün türban, yarın sarık, 
öbür gün şalvar...

Bunun önü alınır mı?
İşte Malezya’daki gelişmeler, 

işte Fas’taki gelişmeler...
AKP iktidarı Gülen taktiğini 

uyguluyor..
Önce devleti ele geçirecek 

siniz.
Bunun için acele etmeyin, 

hakim olun, savcı olun, kayma 
kam olun, parlementer olun.

Sonrası kolay!
AKP elindeki fırsatları man

tıklı ve Türkiye’nin yararına 
kullanmıyor.

AB yolunda çok hızlı hareket 
ettiler ama sonuç ortada..

AB için değiştirdikleri ana 
yasa maddeleri neredeyse kul
lanılan anayasanın yarısı durup 
dururken gerginlik yaratıyorlar.

Bu gerginlikler hayır 
getirmez.

Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Gemlik Temsilcisi Ümran Akyavaş, 
sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili sorunların çözülemediği söyledi.

“Toplanan hayvanlar 
nereye götürülüyor?”

ANAÇEV’den burs desteği
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Doğayı ve Hayvanları 
Koruma Derneği 
[DOHAYKO) Gemlik 
Temsilcisi Ümran 
Akyavaş, Gemlik ve 
çevresinde toplanan 
köpeklerin akıbet
lerinden şüphe 
ettiklerini söyledi. 
Gemlik ve çevre 
sinde sokakta 
yaşayan hayvanlarla 
İlgili sorunların hala 
çözülemediğini hatır- 
latan Akyavaş, "Bir 
gurup vatandaş hay
vanlardan şikayet 
ittiği zaman belediye 
hayvanları topluyor 
ve ne yaptığını kimse 
bilmiyor. En son 17 
Eylül Pazartesi günü 
Veteriner Hekim 
olmaksızın, belediye 
zabıtalarınca hayvan
lar uyutularak top
landı. Sorduğumuzda 
Bursa Büyükşehir 
Hayvan Barınağı'na 
götürüldüğü 
tüylendi. Bütün 
hayvan barınaklarını 
aradık, hiç birine 
götürülmemiştr 
bdi.

Sokakta yaşayan 
sahipsiz hayvanların 
Devlet koruması 
altında olduğunu ve 
bu görevin belediye 
fere verildiğinin altını 
çizen Akyavaş, 
"Yapılması gereken 
aşılanıp, kısırlaştırıl- 
malarıdır. Böylece 
üremeleri kontrol 
altına alınıp, insanlar 
için zararlı olmaktan 
çıkarılacaklardır. 
Hayvanları bir şek
ilde yok etmekle 
sorun çözülmediği 
gibi 5199 sayılı hay
van hakları kanunu 

da ihlal edilmiş 
oluyor" dedi. 
Son olarak Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürü'ne 
durumu anlattıklarını, 
bundan sonra kendi
lerinin de durumun 
takipçisi olacakları 
sözünü aldıklarını 
kaydeden Ümran 
Akyavaş, "Biz da 
Hayvan Haklarını 
savunan bir sivil 
toplum örgütü 
olarak takipçi 
olmaya devam 
edeceğiz" dedi.

Ercüment ESEN
Kısa adı ANAÇEC 
olan Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı Gemlik 
Şubesi 2007- 2008 
Eğitim Öğretim döne
minin başlamasıyla 
üniversite öğrencile 
rine verdiği burs 
desteğini başlattı. 
ANAÇEV Gemlik 
Şube Başkanlığına 
müracaat eden 
öğrenciler yapılan 
incelemenin ardın
dan dünden itibaren 
burs bedellerini 
almaya başladılar.

ANAÇEV Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Muhsin Okgil, kendi
lerine burs için müra
caat eden ailelerden 
8 üniversite öğrenci
sine burs verdiklerini 
belirterek, çalışmalar 
hakkında bilgiler 
verdi. Okgil, "2007 - 
2008 Eğitim Öğretim 
yılının başlamasıyla 
Anaçev olarak her yıl 
verdiğimiz bursları 
mız pu yılda devam 
ediyor. Vakfımıza des 
tek verecek gönüllü 
sponsor firmalar ve 

hayırseverlerimizden 
verdiğimiz ve verme 
ye de devam ede
ceğimiz burslar için 
destek bekliyoruz. 
Vakfımıza destek 
vermek isteyen hayır
severler internet 
adresimiz olan 
www.anacev.org 
bağlanarak çalış
malarımız hakkında 
daha geniş bilgi 
alabilirler veya 
514 59 00 nolu 
vakfımıza ait telefon
dan da bizlere 
ulaşabilirler" dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.anacev.org


NINfflK BlGISftml DKUL SENLİSİ
Okula başlayan 

çocuğunuzu
Casper ile İR 

hareketlendirin!

AXESS KREDİ KARTINA PEŞİN FİYATINA 
12 TAKSİT + SENETLİ SATIŞLARIMIZ VARDIR

HP Renkli 
Yazıcı

LOGITECH S- 220 
2+1 Ses Sistemi

CASPER 5.2 MP İctEyEmE
Webcam loı etene 

AYRICA

MP 3 & MP 4 ÇEŞİTLERİ 
Aradığınız uygun fiyatlarla...

Ayrıca 
UYGUN FİYATLARLA

D-SMART ABONELİĞİ

CASPER Mikrofonlu kulakık 

HOWOXBİLGİSfiYAR 
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSA

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

http://www.gemliknowox.com
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I Koksal Toptan; “TBMM’nin 
(çıkaracağı yasalar çok önemli”

TBMM Başkanı 
Koksal Toptan, tarih 

İve millet önünde, 
i [TBMM kürsüsünde 

milletvekillerinin 
ettiği yeminin gerek- 

■ lerini yerine getirdiği 
sürece, Meclis'in tari- 

1 hi başarılara imza 
atacağını söyledi.

ITürk-lş Başkanı Salih 
Kılıç, beraberindeki 
heyetle TBMM Baş 
kanı Koksal Toptan'a 
bir kutlama ziyaretin 
de bulundu.

»“ANAYASA'NIN 
I EMRETTİĞİ 
f İSTİKRAR VE 
[TEMSİLDE ADALET 
[SAĞLANMIŞTIR” 
[Toptan, TBMM’nin 
23. Dönemde, 

^çıkaracağı yasaların 
çok önemli olduğunu 
belirterek; "Bu 
değişiklikleri katılım
cı bir anlayışla 
yapmak Meclisimizin 
geleneğidir.
Anayasa'nın 
emrettiği istikrar 
ve temsilde adalet 
^sağlanmıştır" dedi. 
TBMM'de 7 parti 
dolduğunu belirten 
Koksal Toptan, 
“Bu tablonun Türkiye

için bir şans 
olduğunu düşünüyo
rum. Böyle renkli, 
değişik ve çok 
yüksek orandaki 
temsil gücünü 
yakın dönemde 
parlamentomuz 
yaşamamıştı” dedi. 
Toptan, “Tarih ve 
millet önünde, TBMM 
kürsüsünde ettiğimiz 
yeminin gereklerini 
yerine getirdiğimiz 
sürece bu Meclis 
tarihi başarılara 
imza atacaktır” 
diye konuştu. 
Kıhç'da yaptığı 
konuşmada, parla
menter demokrasinin 
en önemli özelliğinin 
milli iradeye göre 
şekillenmesi olduğu 

nu vurgulayarak, 
"TBMM Başkanımızın 
partiler arası uzlaş
mayla seçilmesi 
Türkiye'nin büyük 
şans lârından 
biridir” dedi.
Kılıç, bu dönem 
çalışma hayatından 
parlamentoya ciddi 
sorunların geleceğini 
söyleyerek, istihdam 
paketine dikkat çekti. 
İçeriğinin ayrıntılı 
tartışmalara olanak 
vereceğini belirttiği . 
paketi sosyal güven
lik alanındaki çeşitli 
Önerilerin izleyeceği
ni belirten Kılıç, 16 
maddeden oluşan 
'Öneriler Dizisi'ni de 
TBMM Başkanı 
Toptan'a sundu.

Anayasa taslağı siyasi 
partilere götürülecek

AKP, yeni anayasa 
taslağını MYK'dan 
geçirmesinden sonra, 
siyasi partilerin de 
görüşlerini alacak. 
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir 
Mir Mehmet Fırat, 
“Taslak, MYK'dan 
geçtikten sonra 
ancak bizim 
taslağımız haline 
gelecek. Bundan 
sonra partilere gidip 
katkılarını rica ede
ceğiz. Halkı temsil

Anadol, okullardaki 
tabela renklerini sordu
CHP Grup Başkan 
vekili Kemal Anadol, 
Ağustos 2006'da 
hazırlanan bir yönet
meliğin gereği olarak 
2007'de yayınlanan 
bir genelge ile Milli 
Eğitim Bakanlığı'na 
bağlı tüm okullarda 
tabelaların ilköğre
timde mavi, ortaöğre
timde sarı boyanması 
isteğinin doğru olup 

eden bu kuruluşların 
destek ve katkılarını 
tabii ki isteyeceğiz” 
dedi. AKP'nin yeni 
anayasa ile ilgili 
takviminin daha ge 
niş bir zamana yayıl
ma ihtimali ortaya 
çıktı. Başbakan Re 
cep Tayyip Erdo 
ğan'ın, 20 Ekim'de 
ABD'ye yapacağı 
ziyareti tamamla
masının ardından, 
taslağın kesinlik 
kazanması 

olmadığını sordu. 
Anadol, Milli Eğitim 
Bakanı Çelik'in yanıt
laması istemiyle 
Meclis gündemine 
taşıdığı soru 
önergesinde, okul 
tabelalarında 
kullanılan renklerin 
anlamını sordu.
Anadol Bakan 
Çelik'e şu soruları 
yöneltti: “Okul 

bekleniyor. 
AKP'li ve 
akademisyenlerden 
oluşan 18 kişilik 
Sapanca korniş 
yonunun yaptığı 
çalışmanın redakte 
edilmiş metninin 
üyelere yeni dağıtıl
maya başlanacağı 
ve bunun ardından 
Başbakan'ın ABD 
gezisinden sonra 
AKP MYK tarafından 
karara bağlanacağı 
bildirildi.

tabelalarında 
kullanılan sarı ve 
mavi renklerin 
AKP'nin renklerini 
yansıttığı doğru 
mudur, neden bu 
renkler seçilmiştir 
gerekçeleri nelerdir?, 
Bu tabela değiştirme 
operasyonu ile ilgili 
genelgeyi geri 
almayı düşünüyor 
musunuz?”

GEMLİK ANA BAYİİ

»DOGALGAZ
»KOMBİ
► KAT KALORİFERİ

Vaillanf?j Vaillanf

►SPLIT KLİMALAR

► TESİSAT ve PROJE

Vaillanf 
«UJ

cJ
K -

ULUKAYA
NĞHMZ ISI SANAYİ

Tel:513 88 26

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

H »RADYATÖR tontro'cihadannûa w

mailto:ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com
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€L€MRN ARANIYOR
Orhangazi Döktoş Fabrihası’nda 
İç Taşeron (Müteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır. 
NET SOO.OOYTL Maaş + 
SSK+Servis + Yemek

GSM: 0.533 768 06 45 
TEL 6.224 573 42 63 Dahili: (135)

SATILIK DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI 3 +1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.533) 255 65 66

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

SATILIK
HER İŞE UYGUN 
SATILIK İŞYERİ 

0.537 397 21 37

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

Barış Güler’in kaleminden

ÇİZİYORUM
8 YAŞ

Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

MEFTUNE OBUZS

£
Gemlik Endüstri Meslek 

Lisesi’nden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. TANJU YUNUS

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

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

İGemlikKErfezl ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OM OKUTUN

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

■IIUrİMH
Kendi Özel besimiz Knrbanbklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY Ef
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 9194
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Oruç tutarak zayıflamak 
isteyenlere öneriler

Serbest Kürsü
YENİLENEN TÜRKİYE

1

Ramazan ayının 
gelmesiyle birlikte 
obezite şikayeti olan 
insanların zayıflamak 
için oruç tutmasına 
uzmanlar karşı 
çıkıyor.
Ramazan ayını fırsat 
bilen obezite hasta
larının zayıflamak 
için orucu bir diyet 
vasıtası olarak 
görmesi uzmanlar 
tarafından tehlikeli 
olarak ifade ediliyor. 
Ramazan ayında 
sağlıklı insanların

Oruç baş ağrısı yapıyorsa 
iftarda ve sahurda bol su için
Özellikle stresli iş 
ortamında çalışan ve 
oruç tutanlar, baş 
ağrılarından sık 
yakınıyor. Öğleden 
sonraları ortaya 
çıkan konsantrasyon 
bozukluğu ise kişinin 
verimini düşürebili 
yor. Uzmanlar oruç 
tutmanın iş hayatını 
sekteye uğratmaması 
için; akşaı .lan bol 
sıvı içilmesini, mutla
ka sahura kalkılma 
sini ve besin 
gruplarının dengeli 
tüke tilmesini 
öneriyorlar 
Aile Hekimi Dr. Eren 
Eroğlu, çalışan 
insanların daha rahat 
oruç tutmaları, deği 
şen yeme düzenin
den işteki verimle 
rinin ve sağlıklarının 
olumsuz etkilen
memesi için nelere 
dikkat etmeleri gerek
tiğini anlattı... 
Çalışanlar iş hayat
larının oruçtan etk
ilenmemesi için ne 
yapmalı?
Çalışan insanların 
oruç nedeniyle per
formansında düşme 
ler yaşanabilir.
Yeterince konsantre 
olamama, verimli çalı 
şamama gibi prob

bile uzun süren 
açlığın ardından aşırı 
yemek yeme 
nedeniyle ciddi 
sağlık sorunları 
yaşadığına dikkat 
çeken uzmanlar, bu 
şekilde yapılan yanlış 
beslenmelerde kişi
lerin hem kilo aldığı, 
hem de ülser, kabı
zlık gibi problemlerde 
artış görüldüğünü 
ifade ediyor. Özellikle 
iftarda iftariye adı 
altında yenen 
şarküteri

lemler en sık rast- 
lananlarıdır. Bunun 
nedeni; sahura bağlı 
bozulan uyku düzen
lerinin yanında, 
Ramazan'da kuralları
na uygun beslen
memeleridir. Sağlıklı 
olarak iş hayatını 
sürdürebilmek için 
Ramazan boyunca 
tüm besin grupların
dan yeterli miktarda 
alınmalıdır. Ramazan 
boyunca metaboliz
ma yavaşladığından, 
günlük hayatta alınan 
gıda miktarından 
daha az gıda miktarı 
yeterlidir. 2 bin 200 
kalori alması gereken 
60 kilo genç bir 
kadın, şimdi 2 bin 
kalori ile rahat ve 

ürünleri, hamur işleri, 
pide ye tatlıların yük
sek kalorili oldukları 
için kilo artışına 
neden olduğunu da 
dile getiren uzmanlar, 
kilo artışına bağlı 
olarak kan yağlarında 
ve tansiyonda artış 
görülebileceğini 
vurguluyorlar.
Gün boyu aç 
kalmanın metaboliz
mayı yavaşlattığını 
ve iftarda yenen 
besinlerin yağ 
haline gelmesinin 

sağlıklı bir Ramazan 
geçirebilir. Çalışan 
insanın iftarı çalış
mayana göre farklılık 
gösterir. Çoğumuz iş 
yerinde iftar etmek 
durumunda kalabil! 
yoruz. Bunun yanın
da, eve gidildiğinde 
tekrar iftar sofrasına 
oturulabiliyor. Bu ise, 
sağlıksız ve fazla 
beslenmenin en 
önemli nedenini 
oluşturuyor. Belirli 
şeylere dikkat edil
erek, fazla yemenin 
zararlarından 
kaçınılabilir. iş 
yerinde yapılacak 
iftarda bir bardak 
meyve suyu, bir 
tas çorba ve biraz 
ekmek yeterlidir. Bu 
gıdalar o an için ihti 
yacımız olan glikoz 
ve sıvıyı sağlar. Bir- 
iki saat sonra eve 
dönüldüğünde asıl 
yemek olarak akşam 
öğünü yenilebilir. Bu 
akşam yemeğinde; et 
ya da baklagil gibi 
protein içeren bir be 
sin, kompleks karbon 
hidratların alınacağı 
ekmek veya bir parça 
pilav, makarna, bir 
bardak ayran ya da 
biraz yoğurt sofrada 
bulunmalıdır.

kolay hale geldiğini 
de ifade eden uzman
lar, Ramazan'da mut
laka sahura kalkıl- 
ması ve bol bol su 
içilmesi gerektiğini 
belirtiyor. Gazlı içe
cek ve kahve gibi içe
ceklerin sahurda 
tüketilmemesi gerek
tiğini de dile getiren 
uzmanlar, kızart
malar, hamurlu yiye
cekler ve tatlılardan 
uzak durulması 
gerektiğinin de 
altını çiziyor.

Sebzeler ve meyveler 
hem içerdikleri vita
min hem de lifler yar 
dımıyla iftar sofraları 
mn vazgeçilmez
leridir. Çalışan kişiler 
mutlaka sahura kalk
malılar. Erken yatıp 
sahur için kalkmaları, 
günü verimli 
geçirmeleri için 
gereklidir. Sahurda 
bir bardak süt, biraz 
kraker, bir tane 
meyve ve yeterli 
miktarda su, rahat 
bir gün geçirmeye 
yardımcı olur.
Ağır yemekten 
kaçınılmalıdır. 
Özellikle 
Ramazan'ın ilk 
günlerinde ortaya 
çıkan baş ağrısı, 
genellikle kafeinin ve 
nikotinin eksikliğine 
bağlı olarak gelişir. 
Sabahları kahve ve 
sigara içmeye alışık 
olanlar özellikle bu 
şikayetleri daha 
yoğun yaşarlar. 
Bunun için Rama 
zan'a bir iki hafta 
kala sigara ve kahve 
tüketimi azaltıl
malıdır. Kolalı içecek
lerden uzak durul
malıdır. İftardan 
sonra bol meyve 
çayı tercih edilebilir.

Her yıl okulların açıldığı ilk hafta 
ilköğretim haftası olarak kutlanır. Bu hafta 
süresince eğitimin vazgeçilmezliği, değeri, 
kutsallığı çocuklarımıza, halkımıza gazete, 
dergi, radyo ve televizyonlarda anlatıl
maya çalışılır.

Başta eğitim kurumlanınız olmak üzere 
her yerde renkli, neşeli sahneler yaşanır.

Okulların eğitim-öğretime başladığı ilk 
gün, okul bahçesinde, yaz tatili boyunca 
ayrı kalan kalpler yeniden birleşir. Tatlı bir ı 
telaş ve heyecan herkesin yüreğini sarar.

Yaşanan bu duygular toplumu oluştu
ran bireylerin birlik ve beraberliğini arttırır, 
ortak duyguları aynı anda hissetmelerini 
sağlar. Burası her yıl çeşitlenen, yenilenen 
bir yuva olur.

Sıcak yuvamız, okulumuz, ana kucağın
dan kopup gelen mini mini çocuklarımızı 
ayakları üzerinde durabilen kendisine, 
ailesine, çevresine, milletine ve insanlığa 
faydalı bir vatandaş yapmayı amaçlar. 
Böylece, edindikleri bilgilerle iyiyi-kötü- j 
den, doğruyu yanlıştan ayırmayı öğrenir- | 
ler. Geleceğimiz olurlar.

Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği çağ-ı 
daş uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilmek 
de ancak bilgi toplumu ile olur. Bize 
yaşam boyu gerekli olan bilgi ve beceri- a 
lerin temeli ilköğretim okullarında atılır.

Çocuklarımızı sağlam emelli, çağına 
uygun, bilgi ve becerilerle donanımlı 
yetiştirebilmek için 2000’li yıllara uyumlu | 
bir ilköğretim programı hazırlandı.

Bilgiye erişim şeklinin değiştiği bu 
dönemde öğretim anlayışımız da değişi 1 
yor. Öğrenme öğretme ortamları yeniden ] 
düzenleniyor.

Ders kitapları yeniden yazıldı, okutulu I 
yor. Ders işleme alışkanlılarımız da yavaş 
yavaş farkhhklaşıyor. Bu topyekün bir 1 
değişimdir.

Böylece öğrenci merkezli bir eğitimle I 
yeni bir Türkiye modeli oluşturulacaktır. ] 
Bunu siz vatandaşlarımızın, böyle haftalar 
aracılığı ile eğitim kurumlarımıza karşı 
taşıyacağınız inanç, güven ve desteklerle,! 
yücelterek gerçekleştireceğiz.

Yeni eğitim-öğretim yılı hepimize hayırlı 
olsurn.

Belma TOSUN 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu 

Türkçe Öğretmeni

a
■

KİRALIK _______
Umurbey Sanayi Sitesi 
Bursa Beton yanında, 

Erçim Makine karşısında 
kapalı 500 m2 I 

BİNA KİRALIKTIR.
T Mi A dk “SUYUNU BOŞA 

■ HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın GSM:0.536 498 546Ö
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jlta Kalite Ödülü start a ılı Gaile tatili yüzüne çıkıyor
Bursa'da KAL-DER 
Bursa Şubesi ve 
BUSİAD iş birliğiyle 
yürütülen 'Bursa 
Kalite Ödül Süreci* 
başladı. 30 firmanın 
başvurduğu 
kalite ödüllerinin 
sahipleri nisan 
ayında açıklanacak. 
KAL-DER Bursa 
Şubesi ve BUSİAD 
iş birliğiyle 1998 
yılından bu yana 
çağdaş kalite 
anlayışının 
yaygınlaşması, 
kalite çalışmalarının 
teşvik edilmesi için 
verilen ‘Bursa 
Kalite Ödülleri* ile 
ilgili süreç, 
yapılan toplantı 
ve konferans ile 
başladı. Kal-Der 
Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Sami Erol, 
Bursa'da kalite 
çalışmalarını teşvik 
etmek için 
düzenlenen sürecin 
8-10 ay süreceğini 
belirterek, katılan 
her kuruluşun 
kazanç sağlaya
cağını ifade etti. 
BUSİAD Yönetim

Kurulu Başkan Vekili 
Arif ise ödül süre
ciyle birlikte öz 
değerlendirme ve 
takım ruhunun 
sürekli hale gele
ceğini ve iş süreç
lerinin iyileşeceğini 
belirtti.
Şu ana kadar 30 
firmanın ödül 
süreci için başvuru 
yaptığı açıklanırken, 
29 Eylül’de başvuran 
firmaların eğitimler
ine başlanacağı 
bildirildi. 8 ay süre
cek eğitim ve değer
lendirme sürecinin 
ardından, ödül 
sahipleri nisan 
ayında yapılacak 
toplantının ardından 
açıklanacak. 
Toplantının ikinci 
bölümünde ise 
2006 yılında ödül 
süreci içerisinde 

yer alan kurum 
ve kuruluşların 
tecrübelerini 
aktardığı paylaşım 
konferansı yapıldı. 
Konferansta 
Hürriyet Anadolu 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi 
Okul Müdürü 
İsmail Başaran, 
Bursa Ecza Koop 
Kalite Yönetim 
Sistemleri 
Sorumlusu Arzu 
Kaman, Bursa 
Anadolu Lisesi 
Okul Müdürü Özer 
Aktepe ve 2006 
Bursa Kalite 
Büyük Ödülü'nü 
alan BURSAGAZ 
Genel Müdürü 
Ertuğrul Altın 
toplam kalite 
yolculuğundaki 
tecrübelerini 
paylaştı.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
Belediyesi, Mimar 
Sinan'ın Bursa'daki 
tek eseri olan Gaile 
Han'ın cephe düzen
lemesi için çalışma 
başlattı. Gaile Han, 
etrafını saran işyer
lerinden kurtarılarak 
gün yüzüne 
çıkartılıyor. 
Merkez Osmangazi 
Belediyesi tarafından 
yürütülen çalışma 
sayesinde 
Bursa'daki en büyük 
hanlardan biri olan 
tarihi han Bursa'ya 
kazandırılmış olacak. 
Osmangazi 
Belediyesi, tarihi 
hanların restorasyon 
çalışmalarını 
sürdürüyor.
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Cumhuriyet 
Caddesi'nin ikiye 
böldüğü Gaile Han'ın 
zaman içerisinde 
büyük zarar gören 
yapılardan biri 
olduğunu söyledi. İlk 
aşamada cephe 
düzenlemesi 
yapılarak, silüetin 
ortaya çıkarılacağını 
belirten Altepe, 
"Yaptığımız çalış
maların ardından

kentin en merkezi 
yerinde bulunduğu 
halde gözlerden ırak 
kalan bu yapı, 'ben 
buradayım' diyebile
cek. Gaile Han, 
16. yüzyılda Kanuni 
Sultan Süleyman'ın 
sadrazamlarından 
Semiz Ali-Zade 
tarafından yap
tırılmış. Tahıl Hanı 
ve Ahayeni Gaile 
Hanı adlarıyla anılan 
bu han, iki katlı 
olarak inşa edilmiş, 
duvarları kesme 
taş ve tuğlayla 
örülmüş. Avlusunda 
tarihi çınarlar ve 
İznik çinili çeşmenin 
varlığından söz 
edilmektedir. 
1690 ve 1844 

yıllarında onarım 
gören han, 
1855 depreminde 
hasar görmüş, 
1906 yılında şu 
an kullanılan 
yolun açılması 
sebebiyle birçok 
yapı gibi ikiye 
bölünerek kendi 
haline terk edilmiş. 
Hanın Mimar 
Sinan'ın Bursa'daki 
tek eseri olduğu 
yönünde bilgi 
ve bulgulara rastlan
mıştır" dedi. 
Osmangazi 
Belediyesi ekipleri 
hanın çevresindeki 
dükkanları yıktı. 
Çalışmaların hızla 
devam edeceği 
öğrenildi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

BİZİM İSİMİZ ...■

GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

35 YILLlk'g® 
TECRÜBEMİZDE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
istiklal Cad. 8ın M. Atak Aralığı te: İİ8 GEMLİK W: |M| ili !i II Fa: W ili !i li
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Bursaspor, Fenerbahçe’yi 
eli boş göndermek istiyor
Bursaspor, hafta 
sonu kendi sahasın* 
da karşılaşacağı 
Fenerbahçe'yi İstan
bul'a eli boş 
göndermek istiyor. 
Bursaspor'un ikinci 
takım kaptanı İsmail 
Güldüren, çalış
malarının meyvesini 
Fenerbahçe karşısın
da almak istediklerini 
söyledi.
Vakıfköy Orhan 
Özselek Tesisleri'nde 
sabah antrenmanı 
öncesi düzenlenen 
basın toplantısında 
İsmail Güldüren ve 
tecrübeli defans 
oyuncusu Ömer 
Erdoğan gazeteci
lerin sorularını yanıt
ladı. Hafta başından 
beri yaptıkları antren
manlarla Fenerbahçe

Olağanüstü güvenlik 
tedbirleri alındı

Bursa İl Spor 
Güvenlik, bu hafta 
oynanacak 
Bursaspor- Fenerbah 
çe karşılaşmasında 
olağanüstü güvenlik 
tedbiri alınmasına 
karar verdi.
Bin 700 güvenlik 
görevlisinin görev 
yapacağı karşılaşma
da, alkollü taraftar
ların maça jirmesine 
izin verilmeyecek. 
Spor Güvenlik Kuru 
lu, 31 Ağustos tari
hinde oynanan 
Bursaspor Trabzon 
spor karşılaşmasında 
olay çıkaran, meşale 
yakıp küfür eden 11‘i 
Trabzonsporlu, 14 
taraftara da çeşitli 
para ve müsabakalar
dan men cezası ver 
di. Kurul, bir gazet
eye pazar ilavesinde 
fanatik taraftarlarla 
yapılan röportajdan 
dolayı 65 bin YTL, 
röportajı yapan 
gazeteciye de 13 bin 
YTL para cezası 
verdi.

T MA A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ iıtalle M,pBofeptesi,w

maçına iyi hazır
landıklarını söyleyen 
Güldüren, 
"Şampiyonlar 
Ligi'nde Inter'i yenen 
Fenerbahçe Bursa'ya 
moralli gellecek. Ama 
futbolda takımlar 
arasında fazla fark 
yok. Bütün takımlar 
aynı antrenmanı 
yapıyor, herkes bir
birini yenebilecek 
güçte. Biz de iyi 
çalıştık.
Çalışmalarımızın 
meyvesini 
Fenerbahçe karşısın
da almak istiyoruz" 
dedi.
Fikstür gereği 
Bursa'da oynadıkları 
ilk iki maçta ligin 
güçlü ekiplerinden 
Galatasaray ve 
Trabzonspor ile

Spor Güvenlik 
Kurulu Eylül ayının 
olağan toplantısı için 
Bursa Emniyet 
Müdür Yardımcısı 
Sırrı Tuğ'un başkan
lığında toplandı. Spor 
kulüpleri, Gençlik 
Spor İl Müdürlüğü 
temsilcisi, Bursaspor 
temsilcisi, taraftar 
dernekleri ve basın 
örgütlerinin temsilci
lerinin de katıldığı 
toplantıda, pazar 
günü oynanacak 
Fenerbahçe maçında 
bin 700 güvenlik 
görevlisinin görev 
yapacağı açıklandı. 
Emniyet Müdür 
Yardımcısı Sırrı Tuğ, 
Fenerbahçe maçı 
biletlerinin en az 2-3 
gün önceden satışa 
çıkarılacağını, Fener 
bahçe'ye ayrılan 817 
biletin ise maç günü 
satışa sunulacağını 
söyledi.
Karşılaşmaya alkollü 
ve keyif verici madde 
kullanan kişilerin alın 
mayacağını belirten 

karşılaştıklarını 
belirten Ömer 
Erdoğan ise 
"Fenerbahçe, Inter 
karşısında aldığı sko
rla moralli gelecek 
ama biz de evimizde
ki ilk 2 maçtan gali
biyet çıkaramadık. 
Maça iyi konsantre 
olur, iyi mücadele 
edersek, maçı iste
diğimiz şekilde bitiri
riz'. Hedefimiz galip 
gelmek. Hocamız da 
çok hırslı. Futbolcu 
olarak yaşadığı 
başarıları, hoca 
olarak da yaşamak 
istiyor. Biz de 
hocamızın istediği 
şekilde 
çalışarak, buna katkı 
sağlamak istiyoruz" 
dedi.

Sırrı Tuğ, Fenerbahçe 
karşılaşmasına 
taraftarların çocuk
larını getirmemelerini 
de isteyerek, misafir 
takımlarının toplu 
olarak maça 
gelmelerine izin 
verilmeyeceğini 
kaydetti.
31 Ağustos günü 
oynanan Bursaspor 
Trabzonspor 
karşılaşmasında 
meşale yaktıkları 
için 2, özel güvenlik 
görevlisini darp 
ettiği için 1 
Bursasporlu 
taraftarın, maçtan 
sonra olay çıkarıp 
otobüsün camlarını 
kıran 8, meşale 
yakan 3 Trabzonspor 
taraftarının da
6'şar ay mü 
sabakalardan men 
ve çeşitli para 
cezalarına çarp
tırıldığını anlatan 
Sırrı Tuğ, bir 
gazetede yayımlanan 
röportajla ilgili kararı 
oylamaya sundu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ödül 
olarak
Saraybosna’ya 
(Sarajevo) 
götürdüğü Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı’nın öğrenci
leri, BosnalIların 
gönüllerini fethetti. 
Kentlilik bilincine 
katkı sağlamak ve 
gençlerin yaşadıkları 
şehir ile ilgili bilgi
lerini arttırmak adına 
bu yıl 7’si düzenle
nen Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nda 
örnek davranışlarıyla 
dikkat çeken 25 
öğrenci, yeni eğitim 
ve öğretim dönemi 
öncesinde kardeş 
şehir Saraybosna’da 
moral depoladı. 
Yaşları 13 ila 15 
arasında değişen 
öğrenciler, ilk kez 
yurtdışına çıkmanın 
sevincini yaşadıkları 
gezide, yolculuk 
boyunca heyecanlı 
görüntüler sergiledi. 
Gezinin ilk gününde 
Saraybosna 
Belediyesi’ni ziyaret 
eden gençler, kendi,- 
leri için düzenlenen 
basın toplantısına 
katıldı. BURFAŞ 
Genel Müdürü 
İbrahim Er, toplantı
da yaptığı konuşma
da Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nın 
çalışmaları ve öğren
ciler hakkında 
bilgiler vererek, 
Bursa’nın kardeş 
kenti Saraybosna’da 
bulunmaktan dolayı 
çok mutlu olduklarını 
söyledi. Bursalı 
kardeşlerini 
Saraybosna’da ağır
lamaktan büyük onur 
duyduklarını ifade 
eden Saraybosna 
Belediyesi Dış İlişkil
er Komisyon Başkanı 
ve Meclis Üyesi Emin 
Svrakiç de, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
savaş döneminde 
kendilerine çok 
yardımcı olduğunu 
anlattı. 1972 yılından 
bu yana kardeş şehir

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
RORİNSON AİLESİ 12.00 ■ 14.00 ■ 16.15
MR.BEAN 14.15- 16.30- 20.30

olan Bursa’nın 
Saraybosna için çok 
büyük önem 
taşıdığını dile getiren 
Svrakiç, “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
savaş döneminde 
verdiği büyük destek 
bizim için çok önem
li. Sizleri burada mis
afir etmek bizi çok 
mutlu ediyor” dedi. 
Konuşmasının ardın
dan öğrencilerin 
giydiği tişörtlerin 
üzerlerindeki ‘Biz 
Kardeşiz' yazısını 
gören Emin Svrakiç, 
duygusal anlar 
yaşadı ve gençleri 
alkışlarıyla kutladı. 
Başkan Şahin’den 
selam goturdu 
Saraybosna Belediye 
Başkanı Semiha 
Borovac’a nezaket 

ziyaretinde bulunan 
BURFAŞ Genel 
Müdürü İbrahim Er, 
Borovac’a Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkam Hikmet 
Şahinin 
selamlarını iletti. 
Er. "Tarihinin 
her döneminde 
Saraybosna 
onurlu bir kent 
olmuştur. 
Bizler de 
Saraybosna’ya 
bereket getirmeleri : 
amacıyla çocuk
larımızı bu kente 
getirerek, 
geçmişi hakkında 
bilgi sahibi olduk” 
diye konuştu. Er, 
Borovac’a Bursa’yı 
anlatan çeşitli 
hediyeler de 
verdi.
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Unutkanlık deyip geçmeyin
Mersin Üniversitesi 
(MEÜ) Tıp Fakültesi 
Nöroloji Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Aynur Avcı 
Özge, dünya 
üzerinde 24 milyon
dan fazla alzheimer 
hastası bulunduğunu 
ve 2050 yılına 
gelindiğinde bu 
rakamın 65 milyonu 
aşacağını söyledi. 
Doç. Dr. Aynur Avcı 
Özge, 21 Eylül Dünya 
Alzheimer Günü 
nedeniyle yaptığı 
açıklamada, 
hastalığın erken

is edilmesi 
usunda ipuçları 
li. Özge, 

ılığının adının, 
yılında alışıl- 
k bir akıl

öldüğü
bir

beyin
ısundaki değişik- 
i betimleyen Dr.

is Alzheimer'dan
d iğini belirtti, 
italiğin oluşum 
teninin beynin 
li bölgelerinde, 
nmeyen bir

le birtakım pro- 
in birikmesinin

»Iduğunu ifade eden 
)zge, bu proteinlerin, 
leyindeki haber- 
sşmeyi sağlayan 
Inir hücrelerinin 
lasar görmesine yol

açtığını vurguladı. 
Yaşın ilerlemesiyle 
birlikte, beyinde 
sinirler arasındaki 
iletişimi sağlayan 
bazı kimyasal mad
delerin üretiminin de 
azaldığına değinen 
Özge, bu bozukluk
ların, özellikle hafıza 
ve öğrenme gibi 
zihinsel becerilerin 
geri dönüşsüz olarak 
yavaş yavaş azal
masına neden 
olduğunu kaydetti. 
Dünya üzerinde 24 
milyondan fazla 
alzheimer hastası 
bulunduğunu, 2050 
yılına gelindiğinde 
ise bu rakamın 65 
milyonu aşacağının 

öngörüldüğünü 
belirten Özge, 
"Ülkemizde de en 
iyimser tahminle 
200-250 bin 
alzheimer hastasının 
varlığından söz 
edilmektedir. Mevcut 
verilere göre, yak
laşık her 10 aileden 
birinin alzheimer 
hastası olan bir 
akrabası bulunmak
tadır" dedi.
Alzheimer hastalığı 
nın erken evrede 
teşhis edilebilmesi 
için, unutkanlığın 
yaşlılığın doğal bir 
sonucu olarak 
görülmemesi ve cid
diye alınması gerek
tiğini söyleyen Doç. 

Dr. Aynur Avcı Özge, 
ayrıca yaşlılıkla bir
likte beyin damar
larında ortaya çıkan 
damarsal daral
maların alzheimeri 
tetiklediğin i ifade etti. 
Özge, beyni, belleği 
ve hafızayı zinde tut
mak için; bulmaca 
çözmek, el becerisi 
isteyen işlerle uğraş
mak, maket yapımı, 
örgü, nakış işleriyle 
uğraşmak, bol bol 
okumak ve bilgi 
içeren televizyon 
programlarını izle
mek, doğadan kop
mamak bol bol 
yürüyüş yapmak 
gerektiğini söyledi. 
Özge, alzheimer'in 10 
habercisini şu şek
ilde sıraladı: 
"İş becerilerini etk
ileyen yakın zamanla 
ilgili bellek kaybı, 
günlükiişleri 
yapmada güçlük, 
konuşmayla ilgili 
güçlük, zamanı ve 
mekanları karıştır
mak, yargı ve karar 
vermede güçlük, 
soyut düşünme 
becerisinde güçlük, 
sık kullanılan 
eşyaları yanlış 

yerlere koymak, 
ruh hali ve davra 
nışlarda değişim, 
kişilik değişimleri ve 
sorumluluktan 
kaçınma."

Risk gruplarına 
grip aşısı önerisi

Enfeksiyon hastalık
ları uzmanı Doç. Dr. 
Meral Sönmezoğlu, 
özellikle risk 
grubunda bulunan 
3 yaş altı çocuklar, 
65 yaş üstü yaşlılar, 
kışın hamile kalmayı 
düşünenler, bağışık
lık sistemi çökmüş 
kişiler ile bazı 
hastalığı bülunanlara 
mutlaka aşı önerdik
lerini bildirdi.
Doç. Dr. 
Sönmezoğlu, yaptığı 
açıklamada, sonba
harla birlikte kendini 
göstermeye 
başlayan gribin, 
sağlıklı, genç ve 

aktif kişilerde iş 
gücü, okula gide
meme ve maddi 
kayıplara neden 
olduğunu, risk 
grubundakilerde ise 
zatürreye dönüşürek 
ölüme kadar varan 
sonuçlara yol 
açtığını kaydetti. 
Dünya Sağlık 
Örgütünün (WHO) 
özellikle risk gru
plarına aşının yapıl
masını önerdiğini 
vurgulayan Doç. Dr. 
Sönmezoğlu, grip 
aşısı olmak için en 
uygun ayların eylül 
ve ekim olduğunu- 
belirtti.
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Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

TEK Arıza 
TEK İşletme 

Statyum 

Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 

Askerlik Şb. 

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
51311 33
513 10 95
513 37 42Nüfus Md.

Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 2b

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 işi. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnyz 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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
tekgaz 513 16 37

Ocakgaz 513 16 37

Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59,

Habaşgaz 513 45 46

Yeni Likitgaz 513 65 00

BPGaz 514 59 81

Bütünler Likitgaz 513 80 00

Akçagaz 514 88 70

Totalgaz 51417 00

AKCAN PETROL 5131079
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 1425

NÖBETÇİ ECZANE
21 Eylül 2007 Cuma 

VEZİROĞLU ECZANESİ
Irmak Sok. No. 25 

Tel: 513 60 43 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2860 

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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“Kara Kedi Geçti” 
Çocuk oyunu sahne 
almaya hazırlanıyor

Okullara güvenlik çemberi
İçişleri ve Milli Eğilim Bakanlıkları arasında protokol imzalandı,

Bursa Devlet 
Tiyatrosu, 2007-2008 
sezonunda Yılmaz 
Onay'ın yazdığı, Özer 
Tunca’nın yönettiği 
"Kara kedi geçti" 
isimli çocuk oyu
nunu Ahmet 
Vefik Paşa (AVP) 
sahnesinde 
tiyatro severlerle 
buluşturacak. 
AVP tiyatrosunda 
düzenlenen 
basın toplantısında, 
maksatlarının 
bütün dünya çocuk
larına seslenmek 
olduğunu söyleyen 
yönetmen Özer 
Tunca, "Dünya 
çocuklarının çok 
seveceği bir teknikle 
oynuyoruz. Beden 
dili ile anlatılan 
bir oyun. Benden 
değilsen ne iş 
bulabilirsin ne de 
bir ortama gire
bilirsin teması 
anlatılıyor, aslında

bu tüm dünyanın 
problemi. İnsan 
karakterinde 
hayvanlar olacağı 
için ortak bir tavır 
sergiliyoruz" dedi. 
28 Eylül'de AVP 
sahnesinde 
Bursahlar ile buluşa
cak oyunda, Belgin 
Bilgin Gümüşkaya, 
Bülent Çiftçi, 
Serap Uluyol, Burak 
Berkan rol alıyor.

Hayvanlar 
arasında bir çekişme 
olmasına rağmen, 
sevgi ve dayanışma 
çekişmeyi sona 
erdirir temasından 
yola çıkılarak yazılan 
oyunda, sevgi ve 
dayanışma 
karşısında, 
insanoğlunun 
ırkçılık yapmasının 
gereksizliği 
anlatılıyor.

Eğitimde, güvenli 
ortamın sağlanması
na yönelik protokol, 
İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay ile Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik 
tarafından imzalandı.
Protokole göre, 
okullarda özel 
eğitimli irtibat 
görevlileri bulu
nacak, polis 
olası sorunlara 
anında müdahale 
edebilmek için özel 
ekipler kuracak.
Protokol ile okullar
da, muhtemel 
şiddet olaylarının 
önlenmesi, öğrenci
lerin zararlı madde 
ve diğer alışkanlık
lara karşı koruyucu 
ve önleyici güvenlik 
önlemlerinin 
güçlendirilmesi 
amaçlanıyor.
Bunun için 81 ilde ve 
ilçelerde, özel eğitim
den geçirilmiş okul 
güvenliği irtibat 
görevlileri belir
lenecek.
Okullarda meydana 
gelebilecek şiddet 
olayları ve uyuşturu

cuyla mücadele için 
krize müdahale ekip
leri oluşturulacak. 
Konuyla ilgili olarak, 
Mili Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik: 
"Yaptığımız araştır
maya göre siz hangi 
türlü şiddete maruz 
kalıyorsunuz 
sorusuna 
öğrencilerimizin 
yüzde 96.7'si evle 
okul arasında diye 
cevaplıyor." dedi. 
Protokol ile Milli 
Eğitim Bakanı 
Çelik'in dikkat 
çektiği soruna da 
müdahale edilecek. 
Güvenlik güçleri 
sadece okullarda 

değil 
okulun yakın 
çevresinde de 
önlemlerini 
artıracak.
İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay ise 
"Bu sene farklı bir 
okul muhiti farklı bir 
eğitim ortamı mutla
ka yakalayacağız.
Bundan sonra 
gençlerimiz okulları
na endişelenmeden 
korkmadan gitsinler, 
velilerin de okula 
gönderdikten sonra 
akılları çocuklarında 
kalmasın. Amacımız 
böyle bir ortamı 
sağlamak."diye 
konuştu.

KEBAP ■ LAHMACUN: BAKLAVA VE YEMEK SALONU
RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ

Ramazan boyunca her gün 
İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖFTE

Korom, kuruluş ve ailelere 
İftar yemekleri verilir 

24^ $aat /tçcğız 
TEREYAĞLI SADE ÜaaM BAKLAVA iVlOOlTl

BAKLAVALARIMIZDA SÜRPRİZ ARMAĞANLAR

İSTİKLAL CAD. NO: İS GEMLİK
SİPARİŞ TEL: Sİ 2 20 02



“Konuşalım” dîye çağırdı 
arkadaşını bıçakladı

Içemizde meydana gelen olayda, bir genç, kendisini 'biraz konuşalım' diye çağıran arka 
daşı tarafından bıçaklandı. Kalçasından yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye 
göre, Çetin D. (19), arkadaşı Erkan A.'yı (23) telefonla arayarak 'biraz konuşalım' diyerek kor
don boyuna çağırdı. Gençler arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya 
dönünce Çetin D. Erkan A’yı kalçasından bıçakladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLKGÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

’2 Eylül 2007 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info(^gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

B€VHANLAR R.Ş. OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ

Tecrübe, özgüven ve “Müşteri Her Zaman 
Önceliklidir” tezinden yola çıkarak 

kurulan ve size özel çözümler sunan 
Bey hanlar A.Ş. Otomotiv Trafik 

Müşavirliği her zaman hizmetinizde...
İbrahim Akıt Cad.

Şirin Plaza No:7 - GEMLİK
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, yaptığı açıklamada yetkilileri göreve çağırdı

Milletvekilinin feryadı; ‘Önlem alın’
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, ilçe 

önetimi ile birlikte Cihatlı Köyü kavşağına 
liderek, basın açıklamasında bulundu. CHP’liler 
Trafik Terörüne Yeter Artık” yazılı pankart 
ıçarak, kavşakta önlem alınmasını istediler, 
lemirel, konuyu TBMM’ye taşıyacağını belirterek, 
çişleri Bakanı Beşir Atalay’a soru önergesi 
erdiğini söyledi. CHP’liler Cihatlı Kavşağı’nda 
neydana gelen kazaların ölümle sonuçlandığını 
«fırlatarak, biran önce önlem alınması için yet 
Alileri göreve çağırdılar. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Trafik kazaları
K Gemlik’in en önemli sorunlarının 
başında trafik sorunu geliyor.
K Trafik denince akla gelen şey nedir?

Karayo/u’nda seyreden her türlü ara
Çin bir düzen içinde olması.

Gemlik’te şehir içi ve şehir dışı 
trafiğinin bazı sorunları var.
r Şehir içinde en önemli sorun, artan 
araç sayısına göre yolların yetmemesi 
ve otopark sorunu.
I Şehir dışında ise, bazı noktalarda 
kazaların azaltılması.
L Devamı sayfa 5’de

175/70/13 : 49.00 YTL
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

22 EYLÜL 2007 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
CUMARTESİ 05.17 06.44 13.04 16.28 19,12 20.31

Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 

önüne bırakılan 
şüpheli paket 
polisi alarma 

geçirdi
Atatürk Caddesi'nde bulu 
nan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihi bina 
sı önüne 30 yaşlarında 
pem be eşarptı ve siyah 
mantolu bir kadının çanta 
bırakıp kaçması üzerine 
şüphelenen polis ekip
leri, çantayıjünye îlepat- 

JathL.Haben sayfa 2'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
likkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Sosyo-ekonomik sorunlar...

İnsanlara merhaba demeye korkuyoruz..
Kime sorsak yakınıyor.
Kimi ekonomik durumundan..
Kimi sosyal dengesizlikten.
Kimi sağlık sorunlarından..
Kimi işsizlikten..
Mutlaka yakınacak bir durumları var..
Türk inşanı hiç bu zamanki kadar "key

ifsiz" olmadı..
Dış etkenler..
İç etkenler..
Tümü insanın yoluna "etki” ediyor..
İç dünyasına yansıyor..
Gerçekten de huzur yok.

• Tat tuz yok..
Hangi birini sayacağız..
Nedenler o kadar çok ve rahatsız edici 

ki..
Kaldı ki..
Kısa vadede çözümü de olanaksız 

gözüküyor..
İşsizlik..
Sağlık..
Eğitim..
Güvenlik..
Barınma..
Temel ihtiyaçların tümünde sorun var.
Kuşkusuz birikim yıllara yayılıyor..
Yanlış yönetim..
Kaynak israfı.
Ahbap çavuş ilişkileri..
Ülkeyi zayıflattı..
İnsanları tüketti..
Tüketim anaforuna yakalanan insanoğlu 

boğulmamak için çırpınıyor..
Ancak panik halinde çırpındığı için..
Aklını kullanamıyor..
Ve daha da dibe iniyor..
Yine de umut..
Dibe vuran cisimler fizik yasaları gereği 

mutlaka yükselirler..
O yükse'işden medet umuyoruz..
Çünkü...
İç siyasal ayrıntılara girmeye gerek yok..
Her şey göz önünde seyrediyor.
Çünkü...
Yurttaş görüyor..
Bürokrat görüyor..
Teknokrat görüyor..
Ama gerçekten ayrıntının farkına vara

biliyor mu?
Bu soruya verilen doğru yanıt..
Türkiye'nin çıkış noktası..

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
0SAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

Gemlik Karf ez

ra

Sayfa

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
önüne bırakılan şüpheli paket

polisi alarma geçirdi
Atatürk Caddesi’nde bulunan Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nin tarihi binası önüne 30 yaşlarında pembe 
eşarplı ve siyah mantolu bir kadının çanta bırakıp 

kaçması üzerine şüphelenen polis ekipleri, çantayı fünye 
ile patlattı. Çantanın içinde porselen tabak çıktı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Atatürk Caddesi 
üzerindeki tarihi 
binasında 
unutulan paket 
korkuya neden 
oldu. Belediye 
görevlilerinin 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen üzman 
polis, paketi fünye 
ile patlattı.
Edinilen bilgiye 
göre, dün öğle 
saatlerinde belediye 
binasına gelen 
30 yaşlarında pembe 
eşarplı siyah

q &

CHP 
yills 
Den 
i|tyt

mantolu bir kadının hızla uzaklaşmasının 
çantayı bırakıp ardından durumdan

şüphelenen özel 
güvenlikçiler 
polisi aradı. 
Olay yerine gelen 
Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı bomba 
ekipleri, pakete 
fünye ile patlattı. 
Çantada herhangi 4 
bir patlayıcı izine 
rastlanmazken, 
içerisinden porselen 
tabak çıktı. 
İmha sırasında 
olayı korkulu 
gözlerle izleyen 
vatandaşlar da rahat 
bir nefes aldılar.
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jJSflTILIK-KİRfillKlÜKDftİRELER ve İŞYERLERİ
baytaş www.baytasinsaat.com

-----YENİ PROJEMİZ-------  
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
y Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, SAsansörlü, 

Hazır Mutfak, 
Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke, 

V Islak zeminler seramik

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+] ve 4+1 normal daireler ve müstakil bahçeli dublex daireler. 
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İNCİ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Otoparklı, 
2+1 deniz manzaralı normal daire ve 4+1 dublex daire. 

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

www.baytasinsaat.com Tel:513 42 21-FfflP5431794

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, 
yaptığı açıklamada yetkilileri göreve çağırdı 

Millelrekilinin feryaiı; ‘Önlem alın1
^Vicdanca

1 I Vicdan Kayır TOPAKTAŞ
__ I
Bilişim üssü Bursa

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Umurbey altı 
(Aytaç Tesislerinin 
bulunduğu) Cihatlı 
Köyü kavşağında 
yaşanan ölümlü 
trafik kazaları 
için önlem 
alınmasını istedi.

' Demirel, kavşakta 
yaptığı basın 
açıklamasında 
"Trafik Terörüne 
Yeter Artık" pankartı 
açarak sorunun 
çözümlenmesi için 
konuyu TBMM'ne 
taşımaya kararlı 
olduğunu bildirdi. 
Konuyla ilgili İçişleri 
Bakanı Beşir 
Atalay'a soru 
önergesi de verdiğini 
bildiren Demirel, 
CHP Gemlik İlçe 
yönetimi ile birlikte 
geldiği Cihatlı 
Kavşağı’nda CHP 
Orhangazi İlçe 
Başkanı Şaban 
Yapıcı ile yönetim 
kurulu üyesi 
Mahir Örgün'ünde 
katılımıyla 
düzenlediği basın 
açıklamasında 
kavşakta biran 
önce önlem alınması 
gerektiğini söyledi. 
KULÜP MÜDÜRÜ 
ÖLMÜŞTÜ
29 Ağustos 2ÖÖ7 
tarihinde aynı 
yerde Orhangazi 
Gençlerbirliği Kulüp 
Müdürü Burhan 
Baltacı'nın Gemlik’e 
gelirken geçirdiği 
trafik kazası sonucu 
ölmesinin kavşakta 
yaşanan kazalardan 
sadece bir tanesi 
olduğunun altını 
çizen Demirel, 
rYaşanan kazaları 
ve ölümleri kadere 
bağlamak doğru 
değil, biran önce 
üzerine gidilsin, 

: çözüm mutlaka 
vardır, ölümlü 
kazaları ortadan 

I kaldırmak için 
i yetkilileri göreve 
çağırıyorum" dedi. 
İnsanların acılarını 
dindirmek, kazaları 
önlemek için adeta 
beş yol görüntüsün
deki kavşakta 
gerekli önlemlerin 
geciktirilmeden 
alınması isteyen 
Demirci, "Kavşakta

hiçbir İkaz levhası 
yok, bunun yanı 
sıra özellikle beton 
mikser araçlarının 
ana yola çıkışlarında 
gelen araçlar zor 
durumda kalmakta. 
Dikkatleri yetkililerin 
üzerine çekmek 
ve görüp önlem 
almaları için burada 
açıklama yapmayı 
uygun buldum" 
şeklinde konuştu. 
KONUNUN TAKİPÇİSİ 
OLACAĞIM 
Demirel, İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay 
tarafından yazılı 
olarak cevaplandırıl
ması için verdiği 
önergede, Gemlik- 
Orhangazi yolu 
üzerinde bulunan 
(Aytaç Tesislerinin 
bulunduğu) 
kavşakta sık sık 
trafik kazalarının . 
yaşandığını ve bu 
kazaların çoğunun 
ölümle sonuçlandığı 
için kavşakta 
trafiğin çok yoğun 

işlemesine rağmen, 
çevrede; her 
hangi bir uyarıcı 
işaret, tabela ve 
sinyalizasyonun 
olmamasının dikkat 
çekici bir durum 
olduğunu belirterek, 
bu nedenle;
"Yaşanan trafik 
kazalarının 
sebeplerine ilişkin 
herhangi bir çalışma 
yapılmış mıdır? 
Bu kavşağa 
sinyalizasyon ve 
trafik İşaretlerinin 
konulmasının

sebepleri nelerdir? 
Kavşakta normal 
trafik akışının 
sağlıklı ve güvenli 
bir şekilde 
sağlanabilmesi 
için acilen neler 
yapmayı planlıyor
sunuz?" 
sorularını yöneltti. 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, daha fazla 
İnsanların acı 
çekmemeleri için 
konunun takipçisi 
olacağını da 
sözlerine ekledi.

Dünya'nın en büyük devrimi, teknoloji nin 
eseri... Bilişim dünyası insanı da değiştirdi...

Posta Telefon Telgraf (PTT)'tan internet çağı
na geçtiğimiz an, dünyanın tüm pencereleri in 
sanlığın önüne seriliverdi. Saliselerle ölçüle 
bilen görüşmeler, ödemeler, alışverişler...

Her şey karşınız da artık...
İsterseniz; balık tutarak bir şirket bile 

yönetme şansınız var.
Çalışan bir anne bilgisayarındaki kamera ile 

çocuğuna nasıl bakıldığını gözetleyebilir ya da 
çalışanlar yemeklerini internet yoluyla satın ala
bilir ya da eve girmeden yemekler hazır hale 
gelebilir...

Daha neler neler...
Sakıncası olsa da internet yaşamın taaa 

içinde...
Chat arkadaşlıkları, e-devlet, e-ticaret, e-dok- 

tor, e-psikolog...
Sevdiklerine mektup yazarak postalayanlar 

kaldı mı merak ediyorum.
Dünya bir 'tık' kadar yakın artık.
Taşlı sopalı, tanklı tüfekli savaşlardan bil

gisayarların savaşlarına geçti dünya...
Savaşları bile canlı izletti bu meret.
Ekonomik ve sosyal alanda devrim diyebile

ceğiz çok onemıı değişimler teKnoıojııerın esen 
dedik ya; yakalamak gerek...

Dünya yeniden şekillenirken, yenilikler evler
imizin içine boca edilirken, beyinlerimizin kapa
sitesini artıran, onu yönetici haline getiren ve 
bilgiye ulaşmada devrim yaratan bilgisayarların, 
cep telefonlarının ve i-pod'ları bir yerinden izle
mek gerek...

Bu yeni yapılanmaya farklı kavramlar 
düşünülse de en son ve herkes tarafından kabul 
görmüş olan 'bilgi' ile 'iletişimi' kaynaştıran 'bil
işim çağı'ndayız artık.

Bilişim, zamanı yenmiştir.
Elektrik dünyasının devleri konuşuyor sanal 

devletin 'izm'lerinde.
Kentlerde ise teknoloji mağazaları birer zin

cir halinde...
İşte; Bursa'da da binlerce teknoloji ürününü, 

sayıları şimdilik bir elin parmakları kadar olan 
mağazalarda bulmak mümkün.

Bursa merkezli Sönmez AGB Teknoloji AŞ'de 
(Teknolojix) hemen hemen her tür ürünü bul
mak mümkün. Sönmez AGB Genel Müdürü 
Osman Akın, Teknolojix adını verdikleri 
mağazaların sayısını 1-2 yıl içerisinde 100'e 
çıkarmayı hedeflediklerini dile getiriyor. Nihai 
sayı ise 300 mağaza...

Uluslararası mağazacılık zinciri Electro 
VVorld'un, Türkiye'deki ilk mağazası da Bursa'da 
açıldı. Electro VVorld Genel Müdürü Ali Serhan 
Şahin, "Bu tarz mağaza Türkiye'de ilk defa açılı 
yor. 20 bine yakın ürün çeşidinin bulunduğu ma 
ğazada 60 satış personeli görev yapıyor. 
Müşterilerimize A'dan Z'ye her türlü kategoride 
hizmet veriyoruz. Bu tarz mağazaları daha önce 
görmemiş olan müşterilerimiz çok büyük ilgi 
gösterdi. İlgiden memnunuz, Türkiye'de bir ilki 
yaşıyoruz. Fiyatlarımız her zaman piyasanın 
altında olacak" diyor.

Electro VVorld'un açılışında sıra bekleyen 2 
bin kişiyi gördüm.

350 dizüstü bilgisayardan alabilmek için kent 
dışından bile gelenler vardı. Bendeniz sadece 
baktım ve "insanlar, kendilerine değilse bile 
çocuklarına alıyorlar herhalde" diye düşündüm. 
İzdihamdan korktum...

Laptop kuyruğu, bilgi çağının en önemli 
ipucu.

Emekli kuyrukları bitti...
Banka kuyrukları, ekmek kuyrukları, hastane 

kuyrukları derken hiç olmadık bir şey oldu 
dizüstü bilgisayar kuyruğu...

Ve... bilişimde Bursa'nın neonları ışıl ışıl...
Yakında, Gold ve Darty de geliyor...
Haydi hayırlısı.
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Bursaray’ın B etabı Şubafta 
test seferlerine başlıyor

V I

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, önceki 
akşam huzurevi 
sakinleriyle yaptığı 
iftardan sonra, 
Kaphkaya'da bir 
kıraathaneye sürpriz 
ziyarette bulundu. 
Vatandaşlarla sohbet 
eden Başkan Şahin, 
hafif raylı sistemi 
Yıldırım'a ulaştıran 
Bursaray B etabının 
2008 yılının şubat 
ayında test seferle 
rine başlayacağını 
müjdeledi.
Başkan Şahin, 
Kaplıkaya'daki 
sohbet toplantısında 
yaptığı konuşmada, 
13 yıldır BursalIların 
hayatını kolaylaştır
mak adına bir şeyler 
yapmaya çalıştığını 
söyledi. Bursa'da 41 
ayda gerçekleştirilen 
10 kavşak ile trafik 
probleminin büyük 
ölçüde çözüldüğüne 
dikkati çeken Başkan 
Şahin, hizmet 
ederken mahalle, 
belde, ilçe ayrımı 
yapmadıklarının da 
altını çizdi.
"Engeller, konuşmak 
için değil aşılmak 
için vardır" 
Çalışmaları yürütür 
ken halktan kopma
maya özen göster
diklerine dikkati 
çeken Başkan Şahin, 
"Çalışırkc nümüze 
engeller çiniyor. 
Ancak engeller 
konuşmak için değil, 
aşılmak için vardır. 
Biz vatandaşa hiçbir 
zaman fildişi kule 
lerden bakmadık. 
Önümüze çıkan 
engelleri, vatandaşı 
esas alan belediyeci
lik anlayışı ile 
halkımızla birlikte 
aşıyoruz. Oy verene 
de vermeyene de 
aynı saygıyı ve 
hizmeti sunuyoruz" 
diye konuştu.
Geçen 3,5 yılda 
Yıldırım'a da önemli 
hizmetlerin verildiği 
ne dikkati çeken 
Başkan Şahin, Oto 
sansit, Polisokulu 
kavşakları, Mimar 
Sinan Köprüsü, 
Yakındoğu Çevre 
Yolu'nun ilçeye

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesLcom
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sunulan hizmetler
den sadece ulaşım 
alanındaki birkaçı 
olduğunu belirtti. 
"Hedef önce Görükle 
sonra Kestel" 
Yıldırım'a verilen en 
büyük hizmetlerden 
birinin de Bursaray 
B etabı olduğuna 
dikkati çeken 
Başkan Şahin, bir 
vatandaşın sorusu 
üzerine B etabının 
şubat ayında den
eme seferlerine 
başlayacağını 
müjdeledi. B etabının 
2008 yılının mayıs 
ayında normal 
seferlere başla
masının plan
landığını ifade eden 
Başkan Şahin, 
"B etabından sonra 
Bursaray'ı 
Görükle'ye ulaştıra
cak olan C etabına 
başlayacağız. Daha 
sonra ise hedefimiz 
raylı sistemi kentin 
doğusunda Kestel'e 
kadar ulaştırmak.
Ancak bunlar sırayla 
gerçekleştirilecek 
çalışmalar" dedi. 
"Halka rağmen 
başarı olmaz" 
Kaplıkaya'daki 
sohbet katılan 
emekli öğretmen 
Atili Turan ise halka 
rağmen siyaset 
yapanların başarılı 
olamayacağına 
dikkati çekerek,

Başkan Şahin'in, 
milletin ihtiyaçları 
doğrultusunda 
verdiği hizmetlerden 
duyduğu mem
nuniyeti dile getirdi. 
Bursa'da trafik çilesi 
çekerken Ankara'ya 
imrendiklerini anla
tan Turan, bugün 
kentin trafik prob
leminin önemli 
ölçüde giderildiğini, 
BursalIların şehrin 
bir ucundan diğerine 
yoğunluğa takıl
madan gelebildikleri
ni hatırlattı. Emekli 
öğretmen Turan, 
Başkan Şahin'in, 
BursalIların yaşamını 
kolaylaştırıcı daha 
birçok projeye 
imza atacağına 
emin olduğunu 
sözlerine ekledi.
Sohbetin ardından 
alkışlarla uğurlanan 
Başkan Şahin'e 
çocuklar da büyük 
ilgi gösterdi. Çocuk
larla hatıra fotoğrafı 
çektiren Başkan 
Şahin, sürpriz 
ziyaretlerin devam 
edeceğini söyledi. 
Ziyaretin sonuna 
doğru Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin ve 
Başkan Vekili 
Fahreddin 
Yıldırım'da 
Kaplıkaya'daki soh
bette vatandaşların 
sorunlarını dinledi.

Dağ ilçelerine ulaşım atağı
Bursa İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri 
Ali Altuntaş, 
Büyükorhan ilçesine 
bağlı köyleri ziyaret 
ederek, yol ve 
köprü çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. 
Büyükorhan 
ilçesinde yapımı 
devam eden yol ve 
köprü çalışmalarını 
yerinde inceleyen 
Genel Sekreter Ali 
Altuntaş, ilk olarak 
Orhaneli Girencik, 
Gümüşpınar, 
Dündar, Altıntaş, 
Gazioluk, Yeni 
Danişment, Çivili, 
Letafet, Yeşiloluk, 
İkizler olmak 
üzere 10 köyü 
Mustafa Kemal Paşa 
ve Büyükorhan 
ilçelerine bağlayacak 
olan Gümüşpınar 
ve Büyükorhan'ın 
köylerini, Balıkesir'in 
Dursunbey ilçesine 
bağlayan Mazlumlar

E İtil Cüzüm Merkezi Mıı
Okullarla ilgili iletilen şikayetler değerlendirilecek
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
hizmete soktuğu 
Acil Çözüm Merkezi, 
okullarla ilgili 
iletilen şikayetlere 
çözüm arayacak. 
Bakanlık binasında 
hizmete sokulan 
Acil Çözüm Merkezi, 
yeni eğitim öğretim 
yılında okullarda 
yaşanan 
muhtemel sorunların 
giderilmesi 

Kredi ve burs başvurularına ek şiire tanındı j
Vıilrcalr ÖHronimdo hllltinamavanlai*. dnktnra rin Irnuıt ve SYüksek öğrenimde
kredi ve burs 
başvuruları için ek 
süre tanındı.
ilk defa bir yüksek 
öğrenim programına 
kayıt yaptıranlar
ile ara sınıf 

öğrencilerinden 
değişik nedenlerle 
burs, öğrenim ve 
katkı kredisi 
başvurularında

köprülerini 
gezerek bilgi aldı. 
Daha sonra yol 
çalışmalarının devam 
ettiği köylerde 
muhtarlarla bir araya 
gelen Altuntaş, 
yaşanan sıkıntılara 
kulak verdi.
Birçok köy 
ve ilçede ulaşımın 
en büyük sıkıntıların 
başında geldiğini 
açıklayan Altuntaş, 
"Birçok ilçe ve 
köyde yapılan yol ve 

amacıyla 
oluşturuldu.
Merkez, eğitim 
kurumlan ile ilgili 
her türlü talebi ve 
şikayeti 
değerlendirecek. 
Veliler, öğrenciler, 
öğretmenler, 
okul yönetimi ve 
toplumun her 
kesimi okullarla 
ilgili sorunlarını 
"acilcozum@meb.go 
v.tr" internet adresi

bulunamayanlar,
24 Eylül-5 Ekim 2007 
tarihleri arasında 
başvurularını 
yapabilecek. 
Başvurular, 
Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu'nun 
(YURTKUR) internet 
sitesi üzerinden 
gerçekleştirilecek. 
Yüksek lisans, 

köprülerle yaşanan 
ulaşım problemlerini 
gidermeye çalışı 
yoruz. İmkanlarımız 
ölçüsünde ilçe 
ve köylerimizin 
meselelerini 
çözmeye devam 
edeceğiz" dedi.
Altuntaş 
köylerdeki 
vatandaşlarla da 
bir araya gelerek 
yöre halkının 
sıkıntılarına 
kulak verdi.

Cim 
salft 
Gemi 
niyor.

Buı 
fiyle Tl

Gen 
punda! 
balıkçı

Ken 
Biri 

iğinde 
yenide 
girdi.

Dür 
Cihatl 
iavşa

Bili 
Me 
Spor 
nl 
jenç 

i Ol 
mic 
Üey 
dab

rey 
1

Ciı 
ıh 
dd

üzerinden bu 
merkeze iletebilecek. 
Kişisel şikayetlerin 
dikkate alınmayacağı 
merkez, kurumsal 
sorunlara çözüm 
arayacak.
Acil Çözüm 
Merkezi ilk etapta 
bir ay süreyle hizmet 
verecek, ancak 
verim alınırsa 
bütün eğitim-öğretim 
yılı faaliyetlerini 
sürdürecek.

doktora, ön kayıt ve
özel yetenek sınavı 
ile ya da dikey geçiş 
sınavı ile yük
seköğretim kurumu- 
na yerleşen öğrenci
lerin yurt, burs, 
öğrenim ve katkı kre
disi başvuruları da 
yine YURTKUR'un 
internet sayfasından j 
yapılabilecek.

k

http://www.gemlikkorfezgazetesLcom
mailto:acilcozum@meb.go
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Trafik kazaları
Cumhuriyet Halk Partisi Bur 

sa Milletvekili Kemal Demirel, 
Gemlik’in her sorunuyla ilgile 
niyor.

Bu sorunları soru önergele 
riyle TBMM taşıyor.

Gemlik’in zeytincilik soru
nundan, Karacali Köyü’nün 
balıkçılık sorununa kadar...

Kemal’i çok eskiden tanırım.
Birinci dönem milletvekil

liğinden sonra bu dönem 
yeniden seçilerek parlementoya 
girdi.

Dün, kamuoyunun dikkatini 
Cihath Köyü girişindeki 
kavşağa çekti.

Biliyorsunuz geçtiğimiz gün
lerde Orhangazi Gençlerbirliği 
Spor Kulübü Müdürü ve mane- 
jeri, bu kavşakta bir kaza ile 
genç yaşta yaşama veda etti.

Önde giden karı koca bir çift, 
ani olarak kavşakta dönmek 
isteyince, meydana gelen kaza
da bir can toprak oldu.

Bu yolda sık sık kazalar 
meydana geliyor.

Ama açık bir kavşak olan 
Cihatlı Köyü kavşağına önlem 
almak gerçekten zorunlu 
olduğuna ben de inanıyorum.

Nasıl Gemlik Dörtyol 
Kavşağı tehlike saçıyorsa,

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Cihath Köyü kavşağı da tehlike 
saçıyor.

Bu kavşakta giderek sanayi 
kuruluşları çoğalıyor.

Aydın Madencilik, Bursa 
Çimento, Aykent İlköğretim 
Okulu, Er-çim Makina, Aytaç 
Zeytincilik, Erkan Zeytinleri... 
gibi..

Gemlik yönünden gelen 
araçlar, U dönüşüyle ters yöne 
döndüklerinde, Umurbey’den 
gelen araçlar Gemlik yönüne 
döndüklerinde veya Orhangazi 
yönünden gelen araçlar yine 
ters yöne döndüklerinde bu 
kavşağı kullanıyorlar.

Bu kavşaktan ayrıca Cihath 
Köyü’ne de gidiliyor.

Orhangazi yönünden gelen 
araçlar genellikle çok hızh 
geliyorlar.

Burada yola zamanlama 
yapamadan çıkan bir araç kaza
ya neden olabilir.

Ani dönüş yapan araçlar da 

kazaya neden olabilirler.
Bilhassa Orhangazi yönün

den gelen araçlar için kavşak 
yaklaşırken, gerekli uyarı 
lehvası ve sinyalizasyon da 
olmayınca tehlike daha da 
büyüyor.

Gemlik Dörtyol Kavşağı’nda 
meydana gelen kazalar için 
önlem alınması istendiğinde 
üst geçit köprü yapıldı.

Kullanımı oldukça zor olan 
bu köprüye karşın kazalar 
bitmedi.

Düşünün pazara gittiniz ve 
Hisartepe Mahallesi’ne pazar 
arabasıyla yiyecek götürüyor
sunuz.

Köprüden nasıl çıkacaksınız.
Veya çocuklu bir kişisiniz.

Elinizde çocuk arabası köprüye 
nasıl çıkacaksınız?

Çıkamazsınız.
Çıkamayınca da kazalar bit

miyor.
Biz de zaman zaman

Barış’ın okuluna gitmek için 
Cihath Kavşağı’nda karşıya 
geçmek için dakikalarca 
araçların geçmesini 
bekliyoruz.

Bu yıldan okula giden 
öğrenci servisleri de geçiyor. 
Bir anhk dikkatsizlik ölüm 
demektir.

Sevgili Kemal Demirel’in 
çağrısına kulak asmak gerekir.

Karayolları ilgilileri bu 
kavşağa biri çözüm bulmalı.

Böylesi trafik akışı yoğun 
olan bir ana yolda kavşak 
düzenlemesinin olmaması hayli 
düşündürücüdür.

Gemlik Dörtyol Kavşağı’na 
çözümü Umurbey Köprülü 
kavşağına yaparak buluyorlar.

Vakit geçmeden, yeni canlar 
yitirilmeden Cihath Köyü 
Kavşağı konusu ele alınmalıdır.

Milletvekilinin feryadına önce 
yerel yöneticiler ve siyasiler 
sahip çıkmalı.

Bunun içinde yıllarca bekle
memelidir. TBMM’ne taşınan bu 
konuya yine verilecek cevap 
üstünkörü olacaktır.

Yapacağız, edeceğiz gibi.. 
Konu siyasilerce takip 

edilmezse, birşey olmaz.
Böyle biline.

Meteorolojiden 
hafta sonu için 

sel uyarısı
İstanbul Meteoroloji 
Bölge Müdürlüğü, 
bugün ve pazar günü 
beklenen etkili yağış 
ların, İstanbul’un 
Anadolu Yakası ile 
Bursa, Kocaeli, 
Sakarya ve Bilecik'te 
sel ve su baskınları
na neden olabile
ceğini belirterek, 
vatandaşları 
sel ve su baskınları
na karşı tedbirli ve 
dikkatli olmaları 
konusunda uyardı. 
İstanbul ve 
çevresinin 
Balkanlar üzerinden 
gelen yağışlı 
havanın etkisine 
girdiğini belirtilirken, 
hava sıcaklığının 
6-8 derece azaldığı 
kaydedildi.
İstanbul'da 
23 Eylül Pazar 
günü yağışların 
aralıkla devam ede
ceği ve 24 Eylül 
Pazartesi günü 

। akşam saatlerinden 

itibaren kenti terk 
edeceğini belirtiliyor. 
İstanbul'da 
25 derece olan 
hava sıcaklığının 
19 dereceye düştüğü 
kaydedilirken, 
kentte hava 
sıcaklığının bugün 
17, Pazar günü 
19, Pazartesi günü 
ise 22 derece 
olması bekleniyor. 
Hava sıcaklığının 
25 Eylül Sah günü 
tekrar artacağı 
öngörülüyor.
Yarın ve pazar günü 
beklenen etkili 
yağışların İstan
bul'un Anadolu 
Yakası ile 
Bursa, Kocaeli, 
Sakarya ve 
Bilecik'te sel ve su 
baskınlarına neden 
olabileceği belir
tilirken, vatan
daşların sel ve su 
baskınlarına karşı 
tedbirli ve dikkatli 
olmaları istendi

TEB müşteri hizmetlerine başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kısa adı 
TEB olan Türkiye 
Ekonomi Bankası 
Gemlik Şubesi 
Perşembe 
gününden 
itibaren bireysel 
müşteri hizmeti 
vermeye başladı. 
Daha önce 
Gemlik'te sadece 
ATM hizmeti 
veren TEB'le 
birlikte banka 
sayası da sekize 
yükseldi.
Daha önce 
Serbest Bölgede 
hizmet veren 
TEB'in 
Müdürlüğünü 
yürüten Serdar 
Eren Gemlik 
Şube Müdürlüğüne 
atanarak 
görevi yürütmeye 
başladı.
Tüm bankacılık 
hizmetlerinde 
müşterilerine 
hizmet verecek 
olan İstiklal 
Caddesi

SATILIK
2007 MODEL 

BIANCHI MOTÖRSİKLET 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

GSM : (O 538) 588 37 14

‘Gemlik Körfez’ internette 
mgemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
mgemlikkorfezgazetesi.com
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İM HIMKM Kili ÎM
Okula başlayan 
çocuğunuzu ■■ 
Casper ile ||
hareketlendirin!

AXESS KREDİ KARTINA PEŞİN FİYATINA 
12 TAKSİT + SENETLİ SATIŞLARIMIZ VARDIR

İSTEYENE 
AYRICA!

HP Renkli 
Yazıcı

, CASPER 5.2 MP 
Webcam

LOGITECH S- 220
•2+1 Ses Sistemi

MP 3 & MP 4 ÇEŞİTLERİ 
Aradığınız uygun fiyatlarla...

Ayrıca 
UYGUN FİYATLARLA 

D-SMART ABONELİĞİ

CASPER Mikrofonlu kulakık 1

IINUIİIIIİÜHI
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 512 25 63 " www.g«ml;knowox.conjfl
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Başbakan Erdoğan
mal varlığını açıkladı

“Anayasanın ilk ûc maddesi aynen kalacak”
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
12 Eylül 2007 tarihi 
itibariyle mal 
varlığı açıklandı. 
Başbakanlık 
Basın Merkezi'nin 
internet sitesinde 
12 Eylül 2007 tarihi 
itibariyle Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yenilenen 
mal beyanı şöyle: 
“Amavutköy-Bol I uca 
Köyü 376 metrekare 
arsa (40 bin YTL), 
Güneysu-Dumankaya 
Köyü 2.000 
metrekare arsa (10 
bin YTL).
-Banka ve menkul 
değerler: Banka 
hesaplarında 1.
803.854 YTL ile 
9.890 Euro (Şirket 
hisselerinin satış 
geliri, emekli 
ikramiyesi, emekli 
maaşı ve milletvekili 
maaşlarının toplamı), 
-Alacaklar: 
312.500 YTL 
-Eşine ait taşınır mal 
bilgileri: 2006 model 
Wolkswagen Passat 
araba” 
ÖNCEKİ MAL 
BEYANI
Başbakan Erdoğan'ın

mal varlığına 
ilişkin bilgileri, 
Başbakanhk'ın 
internet sitesinde 
bir süredir yer 
alıyordu.
Şubat 2006 tarihi 
itibariyle sitede 
Başbakan Erdoğan'ın 
mal beyanı ise 
şunlardan 
oluşuyordu: 
"Taşınmaz mal bilgi
leri: Arnavutköy- 
Bolluca Köyü 376 
metrekare arsa (40 
bin YTL), Güneysu- 
Dumankaya Köyü

2.000 metrekare 
arsa (10 bin YTL) 
-Banka ve menkul 
değerler: Banka 
hesaplarında 
1.361.290 YTL (Şirket 
hisselerinin satış 
geliri, emekli 
ikramiyesi, emekli 
maaşı ve milletvekili 
maaşlarının toplamı), 
nezdinde 120.000 
ABD Doları.
Eşine ait taşınır mal 
bilgileri: 2006 model 
Wolkswagen Passat 
araba, muhtelif 
takılar (35.640 YTL)." 

Başbakan Yardımcısı 
ve Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek, 
Anayasa'nın ilk üç 
maddesini olduğu 
gibi yeni Anayasaya 
aldıklarını belirterek, 
“Üç madde dışında 
illa bu olsun diye 
inatlaşma içinde 
değiliz. Hazırladığı 
mız taslağı kamuoyu
na açacağız. Yönte 
me yönelik her tartış
maya açığız ama 
önyargılara kimse 
kurban etmemelidir” 
diye konuştu 
Çiçek, “Biz parti 
olarak durup durur 
ken bir şey yapmı 
yoruz, AKP için 
bir anayasa yapmı 
yoruz. Türkiye için 
bir Anayasa yapı 
yoruz” dedi.
TÜSİAD Yüksek 
İstişare Konseyi'nin 
Sabancı Centre'da 
yapılan toplantısına 
konuk konuşmacı 
olarak katılan Devlet 
Bakanı Çiçek ağırlıklı 
olarak Anayasa 
taslağı konusunda 
bilgi verdi.
Çiçek, TÜSİAD 
üyelerine, “Sizler 
vergi veren insan
larsınız. Sizi yöneten

insanların neyi nasıl 
yaptıkları neyi neden 
yapmadıklarını, neyi 
neden dolayı yanlış 
yaptıklarını sorgula
mak hakkınız var 
bizim de bilgi vermek 
gibi yükümlülüğü 
müz var” dedi.
Çiçek 22 Temmuz'da 
milletin sağduyuyla 
seçim öncesinde 
ortaya atılan endişe 
lere karşılık verdiğini 
belirterek, “milletimiz 
demokrasiyi mevsim
lik geçici olarak gör
müyor hayat tarzı 
olarak görüyor kimse 
nin demokrasi dışı 
bir yol yöntem izle 
mesi artık mümkün 
değil” şeklinde 
konuştu. Çiçek, 
konuşmasının deva 
mında yeni parlamen 
tonun göreve olumlu 
ortamda başladığını 
iktidarın geçen dö 

nemde yapamadık
larının bir kısmını 
yapmaya çalışacağını 
belirten Çiçek, 
“Sorunları halının 
altına süpürerek 
üstünü örterek çöze
meyiz 
ve böyle Türkiye'nin 
bir yere gelmesi 
mümkün değil” dedi 
AKP'nin önündeki 
4-5 yılı, altın yıllar 
olarak nitelendiren 
Çiçek, bu yılları 
heba etmemek gerek
tiğinin altını çizdi. 
Çiçek, kendi 
iktidarları döneminde 
geçmişte bir kısım 
doğru işler yapıldı 
ğını bir kısım 
işlerin de yapıla
madığını vurgula
yarak bu iş lerin 
yapılmasının gerek 
çesini ise yürürlükte
ki anayasaya 
olarak gösterdi.

V^Vdillanl ulukaya dogalgaz ısı san. 
ppm.T, 11 ' " - ' HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI 

GEMLİK ana bayii —  .......... --
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Isıtma, sıcak su« 
kontrol cihazların® 

LİDER

►DOGALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
►MERKEZİ ISITMA
►RADYATÖR
► 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

mailto:gemlikvaillant@hotmail.com
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Eşine kızıp evi 
yakmaya kalktı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
eşinin başka bir 
kadınla kendisini 
aldattığını düşenen 
bayan, evini yaktı. 
Olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, 
Altınova Mahallesi 
Yavuz Sokak'ta

ikamet eden Hanife 
M. (42), kendisini 
aldattığını iddia 
ettiği eşine kızarak 
evindeki halıları 
mum damlatarak 
tutuşturdu. Kısa 
sürede büyüyen 
yangına itfaiye 
ekipleri 
müdahele etti

Tartışma kavgaya dönünce 
bıçaklar konuştu

Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde iki kişinin 
tartışması kanlı 
bitti. Olayda 
yaralanan bir kişi 
hastanede tedavi 
altına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Zafer Mahallesi 
Hasanköy yolundaki 
bir bahçede 
karşılaşan Erkut G. 
(35) ile Halil G. (50)

isimli iki kişi 
henüz bilenmeyen 
bir nedenle tartış
maya başladı. 
Kısa sürede 
tartışma kavgaya 
dönünce Halil G., 
Erkut G.'yi bıçakla 
yaraladı. Zanlı polis 
tarafmdan gözaltına 
alınırken olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

£

*
2

Apartman sakinlerini dolandıran
kapıcı kayıplara karıştı

Bursa'da 2 polis ve 2 
adliye personelinin 
oturduğu apartman 
sakinleri, kapıcısı 
tarafından 
dolandırıldı.
3 bin YTL'lik aidatla 
sırra kadem basan 
kapıcı 2 yıldır 
arınıyor. Kapıcı 
hakkında şikayet 
üzerine dava açıldı. 
İddiaya göre, 2 yıl 
önce Erikli 
Mahallesi Şafakkent 
Apartmam'nda görev 
yapan kapıcı N.G., 
(29) topladığı 3 bin

YTL'lik aidat ve yakıt 
parası ile kayıplara 
karıştı. 30 dairelik 
apartman sahip
lerinden 2 kişinin 
polis, 2 kişinin de 
adliye personeli 
olması kapıcıyı 
korkutmaya yetmedi. 
3 bin YTL için eşi ve 
tek çocuğunu da 
bırakarak kaçan 
kapıcı N.G., olaydan 
1 ay sonra apartman 
sakinlerinden polis 
ve adliye memurları 
tarafından yakala
narak adalete

teslim edildi. Fakat ’ 
nöbetçi mahkeme, 
kapıcının tarafından 
tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıl
masına karar verdi. 
Bu arada Savcılık, 
N.G., hakkında 
"emniyeti suistimal 
yoluyla hırsızlık" 
suçundan 13. Asliye 
Ceza Mahkemesi'nde 
dava açtı. Fakat 
kapıcının duruş
malara katılmaması 
üzerine hakkında 
gıyabi tutuklama 
kararı çıkartıldı.

Olaydan sonra bir 
daha kimsenin 
görmediği ve 2 yıldır 
aranan kapıcının 
yakalanması için 
çalışmalar sürüyor.

Televizyon, blıisayar ve altınları alıp kaçtılar
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde bir 
evden bilgisayar, 
televizyon ve çok 
sayıda ziynet 
eşyası çalındığı 
bildirildi.

Edinilen bilgiye 
göre, İhsaniye 
Mahallesi Atlas 
Sokak'ta ikamet 
eden Barbaros İ.'ye 
ait evin giriş 
kapısını zorlayan

kişi veya kişiler 
çeriye girdi.
Evdeki 1 adet 
bilgisayar, televizyon, 
5 kol saati ve 
çok sayıda çeşitli 
ziynet eşyasını

çalan şahıslar 
kısa sürede kaçtı. 
Ev sahibinin 
müracaatını değer
lendiren polis, 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I Bursa’ya gelen turist yalınayak
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

kalıncaya kadar soyuldu
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

AÇİLSATlUKveKİRALIKLARIklZİCİNBİZİARAYINIZ
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 

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

1
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 SİGORTA

Mâcide ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

s t I &

Studgart'tan Bursa 
daki arkadaşını 
ziyarete gelen Alman 
turist, hırsızlar tara 
fından soyulunca 
Ulucami'nİn bahçe 
sinde yalın ayak 
kaldı. Alman misafire 
sahip çıkan polis e 
kipleri ve esnaf, turis 
tin lokantada karnını 
doyurup daha sonra 
ülkesine yolcu etti. 
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı Atatürk 
Caddesi Ulucami Batı 
kapısı önünde meyda 
na gelen olayda, 
Almanya'da bir süre 
beraber kaldığı daha 
sonra kendisine Tür 
kiye'den ev alması 
için yer gösterecek 
olan Bursa'daki 
arkadaşını ziyarete 
gelen Lutz L.F. Rapp 
arkadaşı ile bir süre 
görüştükten sonra 
şehri gezmek için 
dışarıya çıktı. 
Dolaştığı sırada 
Alman turistin 
içerisinde pasaportu, 
kimlik kartları, bir 
miktar parası bulu
nan çantası ile eşya 
lan kayboldu.
Yalınayak Ulucami 
bahçesinde kalan

Alman ,turist çarşı 
esnafından yardım 
istedi. Alman turistin 
dilinden anlamayan 
esnaf, ilk önce dilen
ci zannederek şahsa 
para verdi. Lutz. L.F. 
Rapp uzun süre kim 
olduğunu ve başın
dan geçenleri anlat
mak için çaba sarfet- 
ti. İhbar üzerine olay 
yerine gelen Yabancı 
lar Şube Müdürlüğü 
ekipleri Alman turis 
tin ifadesini alarak

Müdürlüğü'ne 
götürülen. Alman 
turistin Bursa'daki 1 
arkadaşına ulaşan I 
ekipler Lutz L.F. 
Rapp' ı yolcu etti. 
Almanya'da ünlü 
bir iş adamı 
olduğunu, ulus
lararası alanda bir 
çok yerde ticaret 
yaptığını belirten 
Alman turist, kendi
sine yardım eden 
vatandaşların tek 
tek isim ve adresleri*

olayla alakalı soruş
turma başlattı. 
Karnının aç olduğu 
nu ancak parasının 
bulunmadığını söyle 
yen Rapp'a lokantada 
yemek ikram edildi. 
Daha sonra poliŞ 
otomobili ile Emniyet

ni isteyerek not etti, j 
Rapp'in
İstanbul'daki Alman 
Konsolosluğu'ndan 
seyahat belgesi 
aldıktan sonra 
Almanya'ya uçakla 
gönderildiği J 
belirtildi.—----1
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I ELEMAN RRRNIYOR

Orhangazi Döktaş Fabrihası’nda 
İç Taşeron (Müteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır. 
NET $00.00 YTL Maaş + 
SSK+Servis + Yemeh

GSM: 0.533 768 06 45
TEL: 0.224 573 42 63 Dahili: (135)

SATILIK DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI 3 +1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.533) 255 65 66

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

SATILIK
HER İŞE UYGUN 
SATILIK İŞYERİ 

0.537 3$7 21 37

ELEMAN ARANIYOR
I İşyerimizde çalışacak
I ‘ POMPÂCI

TEMİZLİK ELEMANI 
[MARKETTE ÇALIŞACAK 

| TEZGAHTAR VE
KASİYER aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ 
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

KİRALIK DAİREKİRALIK
Umurbey Sanayi Sitesi 
Bursa Beton yanında, 

Erçim Makine karşısında 
kapalı 500 m2 

BİNA KİRALIKTIR.

GSM: 0.536 498 54 60
SATILIK •MİUJL

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM ; fO.536; 222 07 1 2

M
■IIUIIMlIlIMf ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN'

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

MmUııMI
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİSİMİZDEÛOimİZMHİZNMVm
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BEBKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Ramazanda hareketsiz kalmayın
Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi 
Gıda Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Arsan Bilişli, 
ramazanda uzun 
süreli açlığa bağlı 
olarak metaboliz
manın hızının azal
maması için hareket
siz kahnmaması 
gerektiğini söyledi. 
Prof. Dr. Bilişli, 
yaptığı açıklamada, 
uzun süreli açlığın 
organizmada 
değişiklere neden 
olduğunu belirterek, 
"Oruç sırasında 
uzun süreli açlığa 
bağlı olarak metabo
lizmanın hızının 
azalmaması için 
hareketsiz kalınma- 
ması, az ve sık

“Oruç tutan sürücüler, 
trafikte aceleci olmayın”
Ramazanın başla
masıyla birlikte iftar 
saatinden sonra acil 
servislerdeki yoğun
luğun katlanarak art
ması, hastane idare
cilerini harekete ge 
çirdi. Uzmanlar oruç 
lulara kaza olmaması 
için orucu işyerinde 
açmasını öneriyor. 
Aydın Devlet 
Hastanesi r.cil servis 
uzmanı Dr. Metin 
Bircan, oruç tutan
ların iftara yakın 
zaman dilimde kan 
şekerinin iyice düş 
tüğünü hatırlatarak, 
"İftar vakti meydana 
gelen kazaları önle
mek için vatan
daşlarımız oruçlarını 
açtıktan sonra 
yola çıksın." dedi. 
Konuyla ilgili olarak 
bugün bir basın 
toplantısı düzenleyen 
Dr. Bircan, yoğun
luğun azalması için 
vatandaşların dikkat 
etmesi gereken konu
lara dikkat çekti. Çok 
basit vakalar için 
akşam saatlerinde 
servise gelindiğini 
hatırlatan Bircan, 
hayati önem taşıyan 
acil servislerin 
boş yere meşgul 
edilmemesini istedi.

T MA A “SUYUNU BOŞA 
W HARCAMA”

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

beslenmenin 
tercih edilmesi 
gerekir" dedi. 
Hareketlerin devam 
etmesi için ihtiyaç 
duyulan enerjiyi 
karşılayacak 
şekilde beslenilmesi 
gerektiğine dikkati 
çeken Prof. Dr. 
Bilişli, vücutta ihtiyaç 
fazlası enerjinin 
karaciğer ve kaslarda

Ramazanın ilk 
günüyle birlikte iftar 
saatinden sonra 
kendilerine müracaat 
eden hasta sayısında 
ciddi bir artış olduğu
na dikkat çeken 
Bircan, oruç tutmaya 
bağlı olarak gelen 
hastaların uzun 
kuyruklar oluştur
duğunu söyledi. 
Oruç tutan birçok 
insanın pansuman 
gibi basit işlemleri 
dahi akşama bırak
tığını hatırlatan 
Bircan, bu durumun 
acil vakalarla ilgilen
mesi gereken 
serviste tıkanmalara 
yol açtığının altını 
çizdi. Bircan, günlük 
müracaat eden hasta 

glikoz olarak 
depolandığını;
açlık durumunun 
ortaya çıkmasıyla 
bu glikojen 
depolarının 
boşaldığını anlattı. 
Prof. Dr. Bilişli, oruç 
tutanların hareketsiz 
kalmasının sakıncalı 
olduğunu, hareketin 
sindirim sisteminin 
çalışması ve beslen

sayısında ciddi bir 
atış olmamasına rağ
men ramazanda bun
ların büyük bir ço 
ğunluğunun tedavi 
olmak için akşam 
saatlerini beklediğini 
kaydetti.
Yaşlılar, kronik has 
talığı olanlar ve 
hamileler gibi risk 
grubundaki kişilerin 
hekimlerinden onay 
almadan oruç tutma
ması gerektiğini ifade 
eden Dr. Metin Bir 
can, onay alınmadan 
oruç tutulmasının cid 
di rahatsızlıklara yok 
açabildiğine işaret 
etti. İftara yakın 
saatlerde vücuttaki 
yorgunluk, dikkatsiz
lik, tuz ve şeker den

me için gerektiğini, 
bu nedenle hareketli 
liğin sürdürülmesi 
gerektiğini bildirdi. 
Gün boyu açlık 
nedeniyle yoğun bir 
beslenme rejimine 
gidilmesinin organiz
mayı zorlayacağına, 
sağlık sorunlarını 
da beraberinde 
getireceğine işaret 
eden Prof.Dr. Bilişli, 
yeterli beslenmenin 
enerji dengesiyle 
sağlanacağını, alınan 
besin kadar da enerji 
harcaması yapılması 
gerektiğini ifade etti. 
Prof. Dr. Bilişli, kro
nik hastalıkları olan
ların ve iftarda fazla 
yemek yiyenlerin, 
tok karnına ağır 
sporlardan kaçın
maları gerektiğini 
sözlerine ekledi.

gesi bozukluğunun 
had safhaya çıktığına 
işaret eden Dr.
Bircan, "İftar 
saatinde yemeğe 
yetişme çabası ile 
zaten bozuk olan 
dengeler daha da alt 
üst oluyor. Aşırı dik 
katsizlik sebebiyle 
çeşitli bir sürü ka 
zalar meydana geli 
yor. Bir de kandaki 
şeker seviyesinin 
düşmesi sebebiyle 
insanlar çok kolay 
sinirleniyor. Bu du 
rumda istenmeyen 
durumların ortaya 
çıkmasına sebep 
oluyor. Vatandaşları 
mızın bu olumsuz 
durumlarla karşı 
karşıya kalmaması 
için bir kendilerine 
acele etmemeleri 
tavsiyesinde bulu 
huyoruz. İftara yetiş 
me çabası yerine, 
oruçlarını bulunduk
ları yerlerde açmaya 
özen göstersinler. 
Oruçlarını açtıktan 
sonra gidecekleri 
yerlere ulaşmak için 
yola çıksınlar. Biraz 
geç kalabilirler ama 
bu her hangi bir 
kazaya karışma ihti
malinden daha 
iyidir." diye konuştu.

Ramazanda nasıl® —w «i 
[Sanayi 

beslenilmeli? e 
l'Avras 

Çerkez

Beslenme uzmanları, 
oruç tutanları, 
"Ramazan ayında 
bütün gün irademizi 
test edip aç ve 
susuz kaldıktan 
sonra asıl iradeyi 
iftar sofralarında 
göstermemiz 
gerekiyor." 
şeklinde uyarıyor. 
Iftar'da Nelere 
Dikkat Etmeliyiz 
Uzmanlar, ramazan 
ayında beslenme 
konusunda pekçok 
yanlışın yapıldığına 
dikkat çekiyor: 
"Burda en önemli 
dikkat edilmesi 
gereken kah
valtılardır. Sahura 
kalkılmıyor. Mutlak 
suretle sahura 
kalkılmalı ve 
proteinden zengin 
dediğimiz peynir 
gibi, yumurta

'Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

eiCMAN ARANIYOR
Umurbey Düğün Salonlarında 1 

çalışmak üzere
Şef Garson, Garson, | 

Komi, Temizlik Elamanı alınacaktır. .
Süren Zeytincilik 

satış mağazasında çalışmak üzere 
bayan satış görevlisi aranıyor. I

Irç ZeyÖncft Son. Tk. Itd. Şti. jl ”

■E gibibesinleri bulun- ", 
durmak lazım.
Mutlak suretle sahur- £ 
da meyve de 
eklenmeli.” 
İftarda ise hafif I 
yiyeceklerle başla- | J1 
mak ve bir süre * 
sonra ana yemeğe J1. 
geçmek şart. Oruç ; ■ 
açılır açılmaz ağır ™ 
yemeklerle mideyi 
doldurmak ise sağlık 
için zararlı.
"Günümüzde en 
sık karşılaştığımız 9° 
enfeksiyona $
direnç. Bunları 
önlemek 1 ■
de kolay uygun bir P 
beslenme programı 
ve özellikle de beta i 
glukan öne çıkıyor" 
diye uyaran uzman-1 
lara göre, iftar 
sonrası hafif egzersi
zler yapılması da 
öneriliyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’da lösemili
Gemlik KBrfez’2 Eylül 2007 Cumartesi0

Türkiye bilişim merkezi olacak
TÜBİSAD (Bilim 
Sanayicileri Derneği) 
Bilişim Zirvesi kap
samında 5 Ekim'de 
TÜYAP Beylikdüzü 
Kongre Merkezi'nde 
“Avrasya'nın Bilişim 
Merkezi: Türkiye” 
konulu bir forum 
düzenleyecek.
Avrupa'nın Türkiye 
bilişim sektörüne 
bakışı ve bilişim 
sektörüne yatırımda 
insan kaynakları ile 
standartların rolünün 
ele alınacağı foruma, 
EICTA (Avrupa Bilgi 
ve İletişim

Eğitime hazırlık ödeneğinde gecikme
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) Strateji 
Geliştirme Başkanı 
Nurettin Konaklı, 
eğitime hazırlık 
ödeneğinin 14 Eylül 
Cuma günü itibariyle 
bakanlık merkezin
den illere gönder
ildiğini belirterek, 
"Ancak muhasebe 
ve bordro hazırlama 
gibi çalışmalardan 
dolayı bazı yerlerde 
gecikme olduğu 
görülmektedir" dedi. 
Eğitime hazırlık

Teknolojileri 
Sanayicileri Derneği) 
ve NASSCOM 
(Hindistan Ulusal 
Yazılım ve Hizmet 
Şirketleri Birliği 
temsilcileri de 
katılacak.
TÜBİSAD Başkanı 
Tuğrul Tekbulut ve 
TC Başbakanlık 
Türkiye Yatırım 
Destek ve Tanıtım 
Ajansı Başkanı 
Alpaslan Korkmaz'ın 
açılış konuşmalarıyla 
başlayacak forumda, 
“Avrupa'dan Türkiye 
Bilişim Sektörüne 

ödeneğinin bazı 
illerde hala öden
memiş olmasıyla 
ilgili olarak açıklama 
yapan Konaklı, 
ödeneğin geçen 
hafta cuma günü 
itibariyle illere gön
derildiğini söyledi. 
Konaklı, "Ancak 
muhasebe ve 
bordro hazırlama 
gibi çalışmalardan 
dolayı bazı yerlerde 
gecikme olduğu 
görülmektedir. 
Bunun dışında bir

Bakış” konulu bir 
oturum düzen
lenerek, Türkiye bil
işim sektörünün son 
durumu, pazar 
yapısı ve beklentiler 
konusunda 
değerlendirmeler 
yapılacak.
Oturuma, TÜSİAD 
Brüksel Daimi 
Temsilcisi Bahadır 
Kaleağası, EICTA 
Başkan Yardımcısı 
John Higgins ve 
Local Global 
Yönetici 
Direktörü Hans 
Gang katılacaklar.

problemimiz 
yok" dedi. 
Nurettin Konaklı, 
gecikmenin yoğun
luktan dolayı bordro 
hazırlayacak kim 
senin olmamasından 
veya defterdarlığın 
muhasebelerinden 
aktarımda gecikmeler 
olmasından dolayı 
kaynaklanabileceğini 
kaydetti. Eğitime 
hazırlık Ödeneği 
öğretmenlere 450 
YTL olarak yılda bir 
kez ödeniyor.

çocukların aileleri için 
misafirhane yapılacak

Bursa Lösemili 
Çocuklara Yardım 
Derneği (LÖDER) 
merkez Nilüfer ilçesi 
Görükle Beldesi'nde, 
içinde konferans 
şalonu da bulunan, 
hasta yakınlarının 
kalabileceği 
misafirhane 
yaptırmak için 
kolları sıvadı.
Tesis için, önceki 
akşam düzenlenen 
iftar yemeğinde 
önemli bir 
adım atıldı.
Bursa Gaziantepliler 
Derneği Lokali’ndeki 
iftar yemeğine 
LÖDER üyeleriyle, 
Görükle Belediye 
Başkanı Mustafa 
Biltekin ve 
Gaziantepliler 
Derneği Başkanı 
Mahmut 
Ağcabay da katıldı. 
1994 yılında kurulan 
derneğin Başkanı, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Pediatrik Hematoloji 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Adalet Meral Güneş, 
yemek sonrasında 
lösemi, belirtileri ve

tedavi yöntemleriyle 
ilgili bilgi verdi.
Erken teşhis halinde 
löseminin tedavi 
edilebileceğini 
belirten Güneş, 
Bursa’da halen 400’e 
yakın lösemili 
çocuğun tedavi 
gördüğünü söyledi. 
Prof. Güneş, pro
jelerini gerçek
leştirmek için 
desteğe ihtiyaçları 
olduğunu kaydetti 
ve yardımda bulun
mak isteyenlerin 
İş Bankası Bursa 
Şubesi 2227901 
nolu hesaba 
bağışta bulunabile
ceklerini bildirdi. 
Görükle Belediye 
Başkanı Mustafa

Biltekin, lösemili 
çocukların ailelerinin 
kalabileceği 
misafirhane için 
bin 200 metrekare 
arsa tahsis 
ettiklerini söylerken, 
Gaziantepliler 
Derneği Başkanı 
Mahmut Ağcabay da, 
misafirhane 
projesini ikisi de 
mimar olan 
çocuklarının 
hazırlayacağını 
ifade etti.
Ağcabay ayrıca, 
LODER bir 
konferans salonuna 
sahip oluncaya 
kadar, Gaziantepliler 
Derneği Lokali’ni 
kullanabileceklerini 
belirtti.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

B İ Z İ M 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 İLE; 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
lstiklalCad.Bora$o^
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Bursaspor Fenerbahçe maçı
biletleri satışa sunuldu

Turkcell Süper Lig'in 
6. haftasında Pazar 
günü Bursa Atatürk 
Stadı'nda oynanacak 
Bursaspor- 
Fenerbahçe maçının 
biletleri satışa 
sunuldu. Bursaspor 
taraftarları biletlere 
yoğun ilgi 
gösterirken, maraton 
tribünü biletleri bir 
saat içinde tükendi.

Sakatı Şatıin’deıı Bursaspor’a ılesielt
Bursaspor Yönetim 
Kurulu'nun 
olağanüstü kongre 
kararı almasının 
ardından kamuoyu
nun 'ortak' adayı 
İbrahim Yazıcı, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'i makamında 
ziyaret etti.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Bursa 
spor'un Bursa'nın 
üst kimliği olduğunu 
ifade ederek, "Bursa 
gibi büyüyen ve 
gelişen bir kentin 
takımı yaşanılan 
olumsuzlukları hak 
etmiyor. Genel kurul
da Bufsaspor'a layık 
bir yönetimin görev 
alması en büyük 
dileğim. Yazıcı'nın da 
başarılı olacağına 
inanıyorum" dedi. 
"Bursaspor bugün
leri hak etmiyor" 
Bursaspor'da son 
dönemde yaşanılan 
sıkıntılara dikkat çe 
kerek, genel kurulda 
seçilecek yönetim 
kurulunun bu 
güçlüklerin altından 
kalkacak bir güçte 
olması gerektiğini 
vurgulayan Şahin, 
"Bursaspor ve 
Bursasporlular son 
günlerde hiç hak 
etmediği günleri 
yaşıyor. Bursaspor 
Yönetim Kurulu da, 
sağduyulu davra
narak kongreye git
miştir. Kongre önce 
sinde adaylar çıka
caktır. Çok aday çık
ması genel kurul üye 
terinin sağlıklı tercih 

Bursa Atatürk 
Stadı'nın yanında 
bulunan gişelerden 
sabah saatlerinde 
satışa sunulan 
biletlere Bursaspor 
taraftarları yoğun 
ilgi gösterdi.
Biletler VIP 150 YTL, 
kapalı tribünü 100 
YTL, maraton ve 
yeni maraton 30 YTL, 
kapalı kale 

yapmalarını sağlaya
caktır. İbrahim beyde 
bugün destekten çok 
görüş alışverişi için 
bu tür ziyaretlerde 
bulunduğunu söyle
di. Yazıcı'nın başarılı 
olacağına inanıyo
rum. Genel kurulun 
Bursaspor için hayır
lara vesile olmasını 
diliyorum" dedi. 
"Hikmet Şahin 
Bursa için şans" 
Bursaspor'da 3 
dönem başkanlık 
görevinde bulunan 
İbrahim Yazıcı, 
ziyaretinde kulübü 
zor durumdan kurtar
mayı değil şampiyon
luklara nasıl oynaya
bileceğini konuştuk
larını söyledi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'in sporun için
den gelmesi ve 
Bursaspor'u çok 
sevmesinin Bursa 
adına şans olduğunu 
ifade eden Yazıcı, 
"Eski yönetici 
arkadaşlarında 
içinde bulunduğu ve 
taraftar grupları da 
dahil olmak üzere 
'Gel başımıza geç. 
Bursaspor'u hak 
ettiği yere taşıyalım' 
şeklinde büyük baskı 

arkası 20 YTL, 
açık kale arkası 
10 YTL, misafir 
tribünü 10 YTL'den 
satışa sunuldu. 
Maraton ve yeni 
maraton tribünü 
biletlerinin 1 saat 
içinde tükendiği 
bildirildi. Bilet 
satışlarına bugün de 
devam edileceği 
öğrenildi.

var. Ben de 
adaylığımı açıkla
madan önce böyle 
görüş alışveriş
lerinde bulunuyo
rum. Başkanımız 
Bursaspor'la ilgili 
bizim kadar hatta 
bazı konularda biz
den fazla bilgi sahibi. 
Başkanımız kentte 
takdir edilecek çalış
malara imza attı. 
Bizde Bursaspor'u 
layık olacağı şekilde 
yönetmeye talibiz. 
Bursaspor'un daha 
iyi günlere ulaşması, 
şampiyonluklara 
oynaması Bursa'nın 
da kimliğini 
güçlendirecektir. 
Bugün Bursa'dan 
çok küçük iller 
takımlarının 
başarısıyla ülke gün
deminde yerlerini 
alıyorlar. Biz de 
Bursa'ya aynı 
başarıyı yaşatmak 
için yola çıktık" 
şeklinde konuştu. 
Samimi ortamda 
geçen görüşme 
sonrasında Yazıcı, 
Bursa'da söz sahibi 
olan bazı kişilerle de 
görüştükten sonra 
adaylık konusundaki 
kararını açıklaya
cağını bildirdi.

TFF 3. ligde haftanın 
hakemleri belli oldu

TFF 3. Lig'de haf
tanın maçlarını 
yönetecek hakemler 
belli oldu.
Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) 
Merkez Hakem 
Kurulu (MHK) tarafın
dan yapılan açıkla
maya göre, TFF 3. 
Lig'de hafta sonu 
yapılacak maçlarda 
görev alacak hakem
ler şöyle: 
BUGÜN
3. Grup: 
Altınordu - Tavşanlı 
Belediyesi TKİ 
Linyitspor: Bora 
Aladağ
4. Grup:
Yıldırım Bosnaspor - 
Mustafa 
Kemalpaşaspor: 
Barış Baydemir 
Danca Gençlerbirliği 
- Bilecikspor: Hacı 
Mehmet Şimşek 
23 Eylül Pazar:
1. Grup: 
Malatya 
Beledıyespor - 
Nusaybin Demirspor: 
Savaş Yıldırım 
Şiirtspor - Kilis 
Belediyespor: Bekir 
Can Tahiroğlu 
Belediye Vanspor - 
Karsspor: Abdullah 
Demir 
Batman 

Potada kupa heyecanı [
Jeko Basketbol karşılaşmalarında (C) Ankara Kolejliler fl I 
.igi'nde mücadele Grubu maçları 1-2-3 17.00 Fenerbahçe ■

Beko
Ligi'nde mücadele
edecek takımların yer 
alacağı Erkekler 
Türkiye Kupası eleme 
grubu maçlarının 
programı belirlendi. 
Basketbol Federas 
yonu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, bu 
sezon 23'üncüsü 1-6 
Ekim tarihleri arasın
da düzenlenecek ele 
me grubu müsabaka 
lan Ordu, Yozgat, 
Uşak ve Çanak 
kale'de oynanacak. 
23. Erkekler Türkiye 
Kupası eleme grubu

GEMİİK SİNEMA gOniCGO I-

Belediyespor - 
Cizrespor: Murat 
Göze
Şırnakspor - Batman 
Petrolspor: Mehmet 
Şengül
Ceyhanspor - Bingöl 
Belediyespor: Niyazi 
Izgören 
Kayapınar 
Belediyespor - 
Mezitlispor: Mustafa 
Başkan
2. Grup: 
Gümüşhanespor - 
Tokatspor: Mehmet 
Kürşat Öner 
Keçiörengücü - 
Bağlum 
Belediyespor: Mete 
Kızılkaya 
Demir Çelik 
Divriğispor - Artvin 
Hopaspor: Serdar 
Yılmaz 
Ünyespor - Tarım 
Kredispor: Şaban 
Nedirli 
Ofspor - Bafra 
Belediyespor: 
Mehmet Himyeri 
Gazi Belediyespor - 
Sürmenespor: Emre 
Güzeldere 
Çorumspor - 
Kastamonuspor: 
Muhammet Yumak
3. Grup:
Yeni Ereğlispor - 
Akhisar Belediye 
Gençlik ve Spor:

maçları
Ekim, (A), (B) ve (D) 
Grubu maçları ise 4- 
5-6 Ekim tarihlerinde 
oynanacak.
(A) Grubu (Yozgat 
Bozok Spor Salonu) 
4 Ekim Perşembe: 
16.00 Alpella-Antalya 
Büyükşehir 
Belediyesi
18.00 Casa TED 
Ankara Kolejliler- 
Fenerbahçe Ülker 
5 Ekim Cuma:
15,00 Antalya 
Büyükşehir 
Belediyesi-Casa TED 

Muhammet Keleş 
Nilüfer Belediyespor 
- Torbalıspor: 
İzzet ince 
Balıkesirspor - Oyak 
Renaultspor: Murat 
Türker
Aliağa Belediyespor- 
Konya Şekerspor: 
Hüseyin Kocadağlı 
Ispartaspor - Yeni 
Burdur Gençlikspor:- 
Salim Şanlıer 
Kütahyaspor - 
Muğlaspor: Oktay 
Biçer
Nazilli Belediyespor- 
Aydınspor: Adem 
Elgörmüş
4. Grup: 
Beykozspor 1908 
A.Ş. - Yalovaspor: 
Emre Altun
Körfez Belediyespor 
- Bursa Merinosspor 
A.Ş.: Hakan Arda 
Orhangazi 
Gençlerbirliği - 
Anadolu Üsküdar 
1908Spor: Deniz 
Turgut 
Beylerbeyi' A.Ş. - 
Orhangazispor: 
Kutluhan Bilgiç 
Gölcükspor - 
Lüleburgazspor: 
Serkan Çakmak 
Küçükçekme 
cespor- 
Zonguldakspor: ' 
Eser Kuruoğlu"
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- ---- Fenerbahçe 
Ülker-Alpella 
6 Ekim Cumartesi: 1 
13.00 Alpella- 
Casa TED Ankara | 
Kolejliler
15.00 Fenerbahçe j 
Ülker-Antalya 
Büyükşehir
Belediyesi
(B) Grubu (Uşak 1 
Atatürk Spor Salonu) I 
4 Ekim Perşembe:
14.00 Kepez 
Belediyesi-Mutlu Akü I 
Selçuk Üniversitesi
16.00 Türk Telekom» 
Banvitspor

TFMA ▲ “SUYUNU BOŞA 
IEIHKQ HARCAMA”

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

VENÜS SİMASI

Filmin Adı
HARRY POTTER 5

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
12.00 - 14.00 > 16.00 - 20.45
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Göz protezine, kalça yağından telefe
Gözünü kaza, tümör 
gibi sebeplerle 
kaybeden hastalar 
estetik kaygıyı 
gidermek için 
göz protezi 
kullanırlar.
Ancak protez kul
lanamayanlarda 
çevredekilerin tepki
leri nedeniyle dış 
görünüşle ilgili 
psikolojik sıkıntılar 
ortaya çıkıyor. 
Protezden yararlan
abilmek, protezin 
uygulanabileceği 
uygun bir yuvaya ve 
altındaki boşluğun 
doldurulmasına 
bağlı.
Acıbadem Kadıköy 
Hastanesi Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Müslime 
Yalaz, bu hastalarda 
göz çukurunu 
kalçadan aldıkları 
yağ ile doldurduk
larını protez yuvası 
için de ağız içi 
dokusunu kullandık
larını söylüyor. 
VÜCUTTAKİ 
YAG İMDADA 
YETİŞİYOR 
Günümüzde kalça ya 
da vücudun başka 
yerlerinden alınan 
yağ dokusu, 
çeşitli işlemlerden 
geçirilerek estetik 
operasyonlarda 

dolgu malzemesi 
olarak kullanılıyor. 
Kanser sonucunda 
memesi alınan 
hastalara yeni meme 
yapılmasında, yüz 
estetiğinde dolgu 
maddesi olarak kul
lanılan yağ dokusu, 
göz arkasındaki 
yağ desteğini 
kaybetmiş hastaların 
göz protezinden 
yararlanmaları 
konusunda da işe 
yarıyor. Hastalar, 
kaza sonrası yaralan
malar, göz tümörleri 
ve bazı göz hastalık
ları sonrasında göz 
küresini kaybede
biliyor. Bunun 
için de göz protezine 
ihtiyaç duyuluyor. 
PSİKOLOJİK 
SORUN YARATIYOR 
Bir gözünü çeşitli 
nedenlerden 
kaybeden kişilerde 
ve özellikle de 
gençlerde, 
çevredekilerin 
tepkileri nedeniyle 
dış görünüşle 
ilgili psikolojik 
sıkıntılar ortaya 
çıkıyor. Göz yaralan
maları veya bazı 
göz hastalıklarından 
sonra da göz 
fonksiyonlarını 
yitirince küçülmeye 
başlıyor. Göz 

küresinin kapladığı 
hacim kaybolduğun
da göz kapağında 
düşüklüğün 
yamsıra, göz 
bölgesinde çukurluk 
meydana geliyor. 
Sadece protez tak
mak görüntüyü 
düzeltmiyor. 
Çünkü protez ile 
normal bir göz aynı 
boyutlarda değildir. 
Bu boşluğu doldur
mak ve diğer gözle 
birlikte hareket eden 
protez kullanabilmek 
için önce ameliyat ile 
bir iç protez yerleştir
iliyor. Sonra diğer 
gözün boyutlarında 
ve renginde 
dış protez yapılıyor. 
Hastalar uygun bir 
göz protezi kullandık
larında, diğer 
gözlerini saçlarıyla 
saklamak, bant tak
mak, sürekli gözlükle 
dolaşmak zorunda 
kalmıyorlar.
ARTIK HAREKETLİ 
PROTEZLER VAR 
Gözü hareket ettiren 
kaslar, hareketli pro
tez ameliyatı sırasın
da göz boşluğuna 
yerleştirilen iç protez 
üzerine tesbit 
ediliyor. İlk ameliyat
tan dört hafta sonra 
hastaya, renkli dış 
protez takılıyor.

Eğer diğer göz gibi 
hareket etmesi 
konusunda tatmin 
edici bir sonuç alın
mazsa, ilk ameliyat
tan 6 ay sonra 
ikinci bir ameliyat 
yapılabiliyor. 
Protezin tıpkı normal 
bir göz gibi hareketli 
olmasının sağlan
abileceğini belirten 
Prof. Müslime 
Yalaz, şunları 
söyledi: 
"Hareketli protez 
sayesinde, sağlıklı 
göz hareket ettiğinde, 
aynı anda diğeri de 
hareket ediyor. Yani 
gözün biri sağ tarafa 
doğru bakınca, diğer 
göz (protez takılan) 
sabit kalmıyor. 
Beyin tüm 
kaslara eşit 
uyarı yolladığından 
protez de 
hareket ediyor.
Yani ameliyatla önce 
iç protez, sonra onun 
üstüne hastanın göz 
rengini tutan başka 
bir protez takılıyor. 
Eğer hastanın 
gözünün beyazı çok 
beyazsa, kırmızı 
damarlar varsa 
protez teknisyeni bu 
özelliklere göre has
tanın protezini 
yapıyor."

Her beş kişiden
biri hasta

Dünya Sağlık 
Örgütünün (DSÖ), 
iki yıldır sürdürdüğü 
araştırmaların 
sonuçlarını değer
lendirdiği, bu ay 
yayımlanan "Dünya 
Akıl Sağlığı" başlıklı 
rapor, dünyada 
yetişkin ya da çocuk 
her beş kişiden 
birinin yardım 
almasını gerektiren 
akıl hastalığı ya da 
psikolojik sorunlarla 
karşı karşıya kaldığı 
nı ortaya koydu. 
Rapordan derlenen 
bilgiye göre, sorun
lar, en gelişmiş 
toplumlarda bile 
hala tabu olmayı 
sürdürüyor, toplum
daki ön yargılar 
bireyleri tedavi 
yollarını aramak 
yerine, sorunları 
olabildiğince sakla
maya itiyor.
Akıl hastalarının 
birçok ülkede çok 

ciddi insan hakları 
ihlallerine maruz 
kaldığına dikkat 
çekilen raporda, kal
abalık hastanelerin 
ya da kliniklerin yeri
ni daha küçük 
merkez lere bırak
masının yanı sıra, 
hastane lerdeki 
psikiyatri bölüm
lerinin yatak 
sayısının artırılması 
öneriliyor.
DSÖ'nün raporuna 
göre, ruh ve akıl 
sağlığına ilişkin 
sorunların yarısın
dan fazlası 14 yaşın
dan önce ortaya 
çıkıyor. Sigara ve 
alkol tüketimi ya da 
şişmanlık gibi başka 
hastalıklara davetiye 
çıkardığı bilinen 
depresyon, 
dünya genelinde 
hastalıkların neden
leri arasında 
7. sırada 
yer alıyor
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 511 34 00
Sahil Dev. Hast. 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

DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyuriı 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174 
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 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
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226) 811 13 23 
İDO İmam Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapi 
Yalova

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

513 10 79
513 30 33
513 14 2C

AKCAN PETROL 
MAR-PET 
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
22 Eylül 2007 Cumartesi 

SEDA ECZANESİ 5137068
23 Eylül 2007 Pazar 

ERÇEK ECZANESİ 5132005

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2861 

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)



22 Eylül 2007 Cumartesi Gemlik Körfez

Aykent’te İlköğretim Haftası şenliği

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğrenci 
ve öğretmenleri, 
2007-2008 eğitim 
ve öğretim yılının 
başlaması nedeniyle 
şenlik düzenledi. 
Okulların açıldığı 
haftanın İlköğretim 
Haftası olarak da 
kutlanması nedeniyle 
okul bahçesinde

yapılan şenliğe, 
öğrenciler, 
öğretmenler ve 
veliler de katıldı. 
Şenlikte çeşitli yarış
malar düzenlenirken, 
Okul Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler tarafın
dan kesilen pasta 
hem birlikte yendi. 
Şenlikte öğrenciler 
sandalye kapmaca,

çuval ve halat çekme 
yarışları yaparken, 
okul öğrencileri 
Müzik Öğretmenleri 
Murat Onat yöneti
minde şarkılar 
seslendirdiler.
Öğrencilerin gönülle 
rince eğlendiği şen
likte, okula başla
manın sevinci bir 
kez daha yaşandı.

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

KEBAP ■ LAHMACUN - BAKLAVA VE YEMEK SALONU
RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ

KIYMALI PİDE ADANA VEYA URFA 
KEBAP+FINDIK 
LAHMACUN+SALATA

İSKENDER 

AYRAN.
DÖNER DÜRÜM
AYRAN i,M PEPSl keSap-SBe

LAHMACUN BAKLAV

/CamazanlM vlltf -

Ramazan boyunca her gün 
| İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖFTE 
| Kurum, kuruluş ve ailelere 

iftar yemekleri verilir
24 /Açığız

=“ tam
BAKLAVALARIMIZDA SÜRPRİZ ARMAĞANLAR

ADANA 4] 
DÜRÜM l).

10 ADET !A| 
LAHMACUN
1 LT. KOLA* l|l

İSTİKLAL CAD. NO: IS GEMLİK
SİPARİŞ TEL: SİZ 20 02

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Antreman yapacak saha bulamayan gençler yerel yönetimler ile siyasilerden destek bekliyorlar.

Çocuklar saha istiyor
İlçe sahasının yanında bulunan mülkiyeti 

Gemlik Belediyesi ile özel şahıslara ait olan toprak 
sahada antreman yapmak zorunda kalan gençler, 
yerel yönetimler ile siyasilerden destek bekledik
lerini belirterek, “Bize kim sahip çıkacak” diyorlar. 
Gençler, ayrıca pis kokan soyunma odalarını kul
lanmak zorunda kalıyorlar. Haberi sayfa 12’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
24 Eylül 2007 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info(fegemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

B€VHANLAR A.$, OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ

Tecrübe, özgüven ve “Müşteri Her Zaman 
Önceliklidir" tezinden yola çıkarak 

kurulan ve size özel çözümler sunan 
Beyhanlar A.Ş. Otomotiv Trafik 

Müşavirliği her zaman hizmetinizde...
İbrahim Akıt Cad.

Şirin Plaza No:7 - GEMLİK 
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Gazino Sokak’ta bulunan ekmek fırınına un getiren kamyon yolun çökmesi sonucu yola gömüldü

Çöken yol Gemlik’ısusu bıraktı
Gazino Sokak’ta önceki akşam yolun çökme

si nedeniyle un yüklü kamyonun yola gömülmesi 
paniğe neden oldu. Gazino Sokak’ta bulunan 
ekmek fırınına un getiren kamyon, yolun çökmesi 
ile birlikte lastik hizasına kadar toprağa gömüldü. 
Ana su, hattının patlaması üzerine işyerlerini su 
bastı. İskele Meydanı ve Otobüs duraklarına 
kadar taşan su iş yerlerine de zarar verirken, pat
layan su hattı BUSKİ ekipleri tarafından onan

Haberi sayfa 3’de

Temaşa-i 
Ramazan 

etkinlikleri 
eğlenceye 

doyurdu
Bursa Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından düzenle* 
nen -Temaşa-i Razaman 
etkinlikleri Gemlik’te de 
yapıldı. Şehit Tiyatrosu 
oyuncularının sergilediği 
gösteriler ilgi ile izlendi.
Haberi sayfa 4’de

larak, yol trafiğe açıldı.

İran benzetmesi
Anayasa değişikliğinin sürdürüldüğü 

bu günlerde en çok konuşulan konu 
Türkiye’nin Iran ve Malezya’ya benzeme
sidir.

Bir de basının manşetlerini günlerdir 
dolduran “Mahalle Baskısı” konusu var. f Hürriyet Gazesinde ybzan deneyimli 
gazeteci ve araştırmacı Yalçın Soner, 
"Not Defteri” köşesinde Iran Devrimin! 
konu edinmiş.

Yazının başlığı: "İran’a şeriat ‘demok 
rasi ve ‘özgürlük’ vaadleriyle geldi."

' Devamı sayfa 5’de

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

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

Tel: 0.224 513 11 75

24 EYLÜL 2007 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKSAM YATSI 
PAZARTESİ 05.20 06.45. 13-03 16.25 19.08 20.27.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
fegemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Hava kurşun gibi ağırlaşıyor..
Ateş düştüğü yeri yakıyor.
Babacan'ın yeğeni Güneydoğu'da şehit 

düştü..
PKK denilen çapulcular güruhunun dış 

dünyanın terkisinde barışı gölgelemesi, in 
sanlığı kirletmesi açık açık sürüyor.

Teröre seyirci kalınması daha da ötesi, 
onlara arka çıkılması bir insanlık suçudur.

Bu suçu işleyenler yarıh tarih önünde 
.hesap vereceklerdir..

Ancak..
Türkiye'nin, "yarenleri" uyandırması içîn 

acelesi vardır.
Giderek dozunu arttıran terör ve bir gün 

denetlenemez hale gelecek "kin"in doğura
cağı kasırganın faturasını yine Türkiye 
ödeyecektir.

Ali Babacan Dışişleri Bakanı olarak ilk 
kez ABD 'ye ziyarette bulundu. Babacan; 
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın serbest çe 
hareket ettiğini ve sınırı geçerek Türki ye'ye 
saldırılar düzenlediğini hatırlattı. Bu dikkati 
çekişin bilinenin yinelenmesinden öteye bir 
anlam taşıması için somut adımlar atılması 
gerekmektedir.

Babacan Türkiye'deki yeni hükümetin 
hem Irak hükümetinden hem de ABD'den 
"somut ve güçlü destek ve yardım" bek
lediğinin altını çizdi. Sonra da şu uyarıda 
bulundu;

"Tek başına bir şeyler yapmamızın sınır
ları var, bu sınırları zorlamak istemiyoruz, 
ancak bunu yapmamız gerekirse de yaparız".

Türkiye bu sözleri çok duydu..Hem de 
Türkiye'nin son 5 yılına damgasını vuran 
AKP Hükümeti'nden..

Ne var ki sözler ve kuru sıkı tehditler 
sonuç getirmiyor..

Aksine "terör" ABD'nin himayesinde 
Kuzey Irak'tan Türkiye'yi vuruyor.

Hem de dozunu arttırarak..
Görünen ve yaşananlar bu saptamayı teyit 

ediyor.. Şehit cenazeleri ise perçinli yor.
Yürütülen "tabansız" politikalar yüzünden 

silahlı örgüt adımlarını daha da siyasal
laştırarak "parlamento"ya girdi..

Elbetteki..
Türkiye'de parlamentonun tüm renkleri 

yansıtması doğaldır..
Demokrasinin gereği de budur.
Ama unutulmaması gereken bir "gerçek" 

daha vardır..
Ve bu gerçek kanla canla çizilmişdir..
Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve 

Anayasa'yla güvence altına alınmış üniter 
yapısı..

Eğer.. Bu yapıyı temelinden sarsmayı 
planlayan bir düşünce "pariamento"ya giri 
yorsa nedenlerini sorgulamak da yurttaşa 
düşüyor.

İtiraz etmek de. Ne yazık ki..
Sorma ve sorgulama yeteneği giderek 

köreltilen "halk" eğriyi doğruyu seçemiyor.
Önünü göremiyor..
Günü kurtarmayı "istikrar" olarak algılıyor. 
Dolayısıyla da..
Lafı çök, icraatı yok bir siyasal otorite ülke 

yönetiminde etkin bir biçimde söz sahibi ola
biliyor.

Ve.. Torununu görmek için ABD'ye gidi 
yor..

Gitmişken de...
ABD Başkanı Bush'la görüşmek için oğlu

nun evinde "davet" bekliyor,.
Aslında..
Bush'a yakışan arkadaş torununa bir 

çeyrek altın takmaktır.
Ama o kovboy.. İncelikten anlamıyor..
Usul yordam bilmiyor..
Keşke ABD'nin Başkanı Silvio Berlusconi 

olsaydı....
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Gemlik Sayfa

BursalIm içme suyu yeraltı 
kaynaklarından karşılanıyor

BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çeti- 
navcı, yaşanan 
kuraklık sebebiyle 
Bursa'da yüzde 10 
kullanılan yer altı su 
kaynaklarının bu yıl 
yüzde 30'a çıküığını 
söyledi. Çetinvacı 
Doğancı Barajı'nın 
bu yıl yüzde 60 
seviyesinde dolulu
luk oranı gösterdiğini 
belirterek, barajda 
Bursa'nın 1 aylık 
içme suyu kaldığını 
ifade etti.
Bursa Gazeteciler 
Derneği'nin Bursa 
Tartışmaları adı altın
da düzenlediği panel 
de, Bursa'nın suyu 
meselesi ele alındı. 
Prof. Dr. Ulviye 
Özer'in yönettiği pan
ele konuşmacı olarak 
katılan BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı Bursa'nın 
su sıkıntısı olmadı 
ğım belirterek, alınan 
önlem ve çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.

Gaziı 
te

Bursa'nın 3 büyük su 
kaynağı olduğunu 
açıklayan Çetinavcı, 
"Bursa'da Doğancı 
Barajı, yer altı kay
nakları ve Uludağ 
pınarlarından içme 
suyu karşılanabil 
mekte. Yaşanan 
kuraklık sebebiyle 
Doğancı Barajı'nın 
doluluk oranı bu yıl 
yüzde 60 seviyele 
rinde kaldı. Bu yıl yer 
altı su kaynakların
dan yüzde 30 oranın
da faydalandık. Bu 
oran geçtiğimiz yıllar 
da yüzde 10 seviyele 
.tindeydi. Şehrimizde 
günde 270 bin metre 
küp su tüketilmekte
dir. Doğancı Barajı' 
run 1 aylık içme suyu 
kaldı. Yer altı sularını

Bursa'nın içme 
suyuna aktarımını 
sağlayacak bir 
projemiz var" dedi. 
DSİ Bölge Müdürü 
Mehmet Kılınç ise 
yapılan yatırımlar 
hakkında bilgi verdi. 
Türk insanının çevre
ci bir toplum olmadı 
ğına dikkati çeken 
Kıhnç, "Bursamız'da 
yapılan yatarımlar 
belli. Barajlarımız 
devam ediyor.
Göllerimizin hepsinin 
bir görevi var. İçme 
suyu olarak kullana
mayız, çünkü hepsi 
sulama için faaliyet 
gösteriyor. AvrupalI 
suyu medenice kul
lanıyor. Biz sorum
suzca kullanarak su 
yumuzu tüketiyoruz.

Türkiye'de suyun 
yüzde 50'si kaçak 
olarak kayboluyor. 
Bu oran Bursa'da 
yüzde 24 seviye 
letinde. Biz plan
larımızı yaptık. Su 
sıkıntımız yok. 2014 
yılında Nilüfer ve 
Çınarcık barajları tam 
kapasiteyle faaliyete 
geçecek. Nilüfer 
Barajı bitti ve 1.5 ay 
içinde teslim ede
ceğiz. Ancak biz 
çalışmaları yaparken 
bazı çevreler 
önümüze taş koy
maya çalışıyor.
Çınarcık Barajı'nın 
olduğu bölgede bulu
nan çınarlar bizi çok 
uğraştırdı. Bazıları 
burayı sit alan 
göstererek çınarlara 
zarar verdiğimizi 
savundu. 30 tane 
çınar kesilse ne olur. 
2 milyon insanın 
geleceği ve hayatı 
söz konusu. Bilim 
mantığa göre hareket 
etmeli" dedi.

IçemizC 
Sokak’ü 
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sjfUnR-ÜUIIIlilUBI ve İRERİ
baytaş* www.baytasinsaat.com

-----YENİ PROJEMİZ-------  
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
S Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, V"Asansörlü, 

Hazır Mutfak, 
V Dış kapı çelik kapı, 
^İç kapılar amerikan kapı, 

Salon ve odalar laminant parke, 
Islak zeminler seramik

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler ve müstakil bahçeli dublex daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İNCİ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Otoparklı, 
2+1 deniz manzaralı normal daire ve 4+1 dublex daire. 

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
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Gazino Sokak’ta bulunan ekmek fırınına un getiren 
kamyon yolun çökmesi sonucu yola gömüldü

(fa yol Gemliği sosuz hfailı
Ercüment ESEN
İlçemiz Gazino 
Sokak’ta meydana 
gelen olayda, un 
yüklü kamyon yolun 
çökmesi sonucu 
lastik hizasına kadar 
yola gömülürken, 
Gemlik’i de bir süre 
susuz bıraktı.
Gazino Sokak’ta 
bulunan bir ekmek 
fırınına önceki akşam 
un getiren kamyon 
yolun çökmesi 
nedeniyle alttan 
geçmekte olan 
ana su hattını da 
parçalatınca 
ilçe uzun süre 
susuz kaldı.
Aynı yere sürekli un 
getirilmesine rağmen 
çökmeyen yolun 
biranda çökmesi ' 
sonucu un yüklü 
kamyon bir anda 
yolun ortasına 
adeta gömüldü. 
Kamyon lastiklerinin 
zarar verdiği 
ana su hattının 
parçalanması 
sonucu dışarıya 
akan su çevrede 
bulunan işyerlerini 
de sular altında 
bırakarak zarar 
verdi.
Akan su iskele 
Meydanı ile Otobüs 
durağına kadar 
taşınca yoldan 
geçen araçlar da 
nasiplerini aldı. 
Olay yerine gelen 
BUSKİ ekiplerinin 
ana su hattını 
kapatmalarıyla 
akan suyun çevreye 
verdiği zararda 
ortaya çıktı.
Çamurlu suyun 
işyerlerine girmesiyle 
zarar gören çevre 
esnafı suyun 
kapatılmasıyla 
birlikte temizleme 
çalışmasına 
başladılar.
Gemlik'in bir çok 
sokağının altında 
gerekli zeminin 
sağlamlaştırılmaması 
sonucu taşla kaplı 
yollar zaman 
zaman çökme tehlike
si gösteriyor.
Ağır tonajlı kamyon
ların yükünü 
kaldıramayan zemini 
bozuk yollar da bir 
süre sonra çökme 
tehlikesi yaratarak 
çevreye zarar veriyor.

Kamyon lastikleri yola gömülünce 
ana su hattı zarar gördü. Jşyerleri,^ -4 
sular altında kaldı.j?»;<

İlçede bulunan 
bazı sokak yollan 
bir yandan 
Gemlik Belediyesi 
tarafından köşe 
bucak asfaltlanırken, 
iftar sonrası 
Gazino Sokak 
üzerinde bulunan

bir fırına un getiren 
kamyonun yükünü 
boşaltacağı sırada 
aniden yolun çöküp 
kamyonun kasa 
hizasına kadar

toprağa gömülmesi 
paniğe ve endişeye 
neden oldu.

Çökerek çevreye 
zarar veren 
yol BUSKİ 
ekiplerinin hattı 
tamir etmesinden 
sonra Belediye 
ekipleri tarafından 
yeniden onarılarak 
trafiğe açıldı.

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Doğalgaz da kaybettik...
Asya’nın doğalgazı (Rusya, 

Türkmenistan, Kazakistan ve hatta İran) ile 
Avrupa’nın ticareti, yatırımı, sermayesi, 
teknolojisi buluşuyor.

Bu buluşma, “Sen de kazan, ben de 
kazanayım, dünyanın yeraltı doğal zengin
liklerini büyümeye, gelişmeye, zenginleş 
meye birlikte dönüştürelim” gerçeğinin 
zorlamasıyla olacak, oluyor. Rusya’nın 
doğalgazı ile İtalya’nın teknolojisi, 
Türkmenistan’ın doğalgazı ile Alman’ya 
sanayi Doğu ile batı buluşuyor.

Türkiye aracı olacaktı.
Hedef böyle konulmuştu. Türkiye, son 

20 yıldır Cumhurbaşkanları, Başbakanları, 
dışişleri bakanlan, enerji bakanları, özel 
sektörü, kamu sektörü ile bu hedef için 
uğraşıyordu.

Türkiye için hayati bir işti..
20 yıldır topluma söylenen ezber buydu. 

Hazar Havzası’nın; Rusya’nın, 
Kazakistan’ın, Türkmenistan’ın ve hatta 
İran ile Irak’ın doğalgazını Avrupa’ya Boru 
Hattı Projesi’yle Türkiye taşıyacaktı.

Yılda 2 milyar dolar.
Kazanacaktık. Kilit ülke olacaktık.
Gaz musluğunun bizde olmasını koz 

olarak kullanabilecektik.
Ayrıca doğalgazı iç pazarda Türkiye’nin 

büyümesine katkısı olacak şekilde de kulla 
nabilecektik.

Rusya Başkanı Putin, Türkiye’nin bu 
projesini bitiren adımlar attı.

Rusya’yı küçümseyenler, her işi 
Amerika’nın istediği gibi olacağını 
zannedenler bir kere daha aldandılar..

Türkmenistan, Kazakistan doğalgazını 
Rusya’ya bağladı, Macaristan, Bulgaristan, 
Yunanistan ve İtalya ile anlaşarak 
“Güney Akımı” sözleşmesi yaptı.

Türkiye ise tökezliyor..
Rusya hayallerimizi yıkıp geçti..
Şimdi de bu tökezlemeyi üzerlerine 

almayıp, içerde halka “Korkmayın 
Avrupa’da gaza olan talep çok artıyor,

Ruslara da bize de yer var” demeye 
başladılar.

Bir uzman şunları söyledi:
“Rusya’nın Güney Akımı anlaşması 

Türkiye için iyi bir haber değil.
Bu Güney Akımı Anlaşması’na AB’de 

karşı olan muhalif ülkeler var.
Türkiye’nin reaksiyon gösterememesi 
AB’deki muhalifleri de yalnız bıraktı.
Türkiye Enerji Bakam’mn bize de yer var 

sözü tamamen yanlış.”
Halkım işin doğrusu bu..
Biz ayvayı yedik..
Türkiye tökezledi. İktidar gizliyor.
Halka işin doğrusu anlatılmıyor..
Sizi boş laflarla uyutuyorlar..
Muhalefet (CHP) zaten hep uyuyor.

KUŞEDE 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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sergilediği oyunlar göz doldurdu
V

Temasa-i Ramazan etkinlikleri eğlenceye doyurdy
Ercüment ESEN
Büyükşehir
Belediyesi tarafından 
düzenlenen Temaşa-i 
Ramazan etkinlikleri 
kapsamında 
Bursa ve ilçelerinde 
düzenlenen 
gösterilen 
Gemlik'te de yapıldı. 
Etkinliklerde Şehir 
Tiyatrosu oyuncu
larının sergiledikleri 
gösteriler izleyenlerin 
beğenisi kazandı. 
İskele Meydanında 
yapılan gösterileri 
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Menderes Bingül'de 
izleyerek oyun 
sonrası sanatçılara 
çiçek verdi. 
Şehir Tiyatrosu

oyuncularının Rama 
zan ayı nedeniyle 
sergiledikleri 
Temaşa-ı Ramazan 
etkinliklerinde

oynadıkları tiyatro 
oyunu ile küçük 
büyük izleyenleri 
kahkahaya boğdular. 
Yaklaşık 1.5 saat

spreyle sergilenen 
ücretsiz gösteriler 
için teravih namazın
dan çıkan vatandaşlar 
da İskele Meydanı’na

doluştu, 
Seyircilerin arasına 
girerek sergiledikleri 
Orta Oyunu ve 
Tantanalı

Temaşa ile 
sanatçılar 
özellikle küçük 
çocukların 
alkışını aldılar.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 5
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 9<
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İran Benzetmesi (1)
Yalçın Soner’in, kendi 

köşesindeki yazısı, “Türkiye’nin 
Iran Benzerliği Çok Şaşırtıcı” 
adında.

Bugün köşemi Soner’in, 
yazılarına ayırarak, yeni 
anayasa hazırlanırken, hemen 
yambaşımızda bulunan komşu
muzda yaşanan siyasal 
gelişmelerin nereden nereye 
geldiğini yaşayanların ağzından 
ve yaşananların benzerliğini 
görerek dizlerin karar verme
sine istiyorum, ve de laik kesim 
ile ulusalcı kesimin uyarılarında 
ne denli haklılık payı olduğuna 
anımsatıyorum.

“AKP’nin Anayasa tasarısı 
hazırlıkları, Türkiye'nin bir saklı 
gündeminin doğmasına neden 
oldu: "Darbe mi? Şeriat mı?" 
İşte Türkiye'nin gizli gündemi bu 
soru. Herkes bunu tartışıyor. Ne 
rastlantı; yıllar önce, İslam devri- 
minden önce benzer soru İran'ın 
da gündemindeydi. İranlı solcu
lar, demokratlar, liberaller ve mil
liyetçiler bu soruyu tartışıyordu, 
darbeye karşı çıkıyorlardı. Gelin 
İran'ın İslam devrimi öncesi ve 
sonrası günlerine gidelim. Bir 
de, "mahalle baskısı" var mıymış 
görelim.
MERHABA. Benim adım Bahman 
Nirumand. İranlı bir gazeteci- 
yazarım.

Şah'ın devrilmesinde aktif rol 
oynayanlardanım.
Ve aynı zamanda mollaların, 
demokrasi ve özgürlük getire
ceğine inanan milyonlarca 
solcu, demokrat, liberal ve mih 
liyetçi insandan biriyim.
Evet, Humeyni yeryüzünde cen
neti vaat etti bize. Demokrasi 
gelecek, kimse fikirleri ve 
siyasal görüşleri yüzünden 
tutuklanmayacak, işkence yapıl
mayacak, kadınlara eşit haklar 
verilecek, giyim serbest olacaktı. 
Şah'ı devirdikten sonra mol
laların camiye geri dönecek
lerinden emindik. Devleti yönete
cek durumda olduklarına inan
mıyorduk.
Yanıldık. Kitaplardan 
ezberlediğimiz cümleleri, içi boş 
kavramları birbirimize söyleyip 
duruyorduk.
ÜZERİNDE DURMADIK
Her şey 14 Ocak 1979 tarihinde 
değişti. Şah, İran'ı terk etti.
Ardından İran tarihinin en büyük 
yürüyüşü Tahran'da yapıldı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Sansür, yasak yoktu, istediğimiz 
gibi bağırıyorduk.
Fakat mitingde ilk dikkatimi 
çeken, kim liberal Musaddık ya 
da solcu şehitlerin resimlerini 
taşıyor ise mollalarca dövülüy
ordu.
Pek üzerinde durmadık bu 
olayın, "Hele bir kurtlarını dök
sünler, sonra sakinleşirler" diye 
düşündük.
Ertesi gün gazetede, bir hırsızın 
genç mollalar tarafından 
yakalanıp, adına "İslam 
Mahkemesi" denilen bir mahalli 
heyet tarafından 35 kamçı ceza
sına çaptırıldığı haberini 
okuduk.
Haberi ciddiye almadık; "Üç beş 
sapsızın işi" dedik.
Bu arada bira-şarap fab
rikalarının yakılması, sine
maların tahrip edilip filmlerin 
sokaklara atılması gibi olayların 
üzerinde hiç durmadık. "Ufak 
tefek şeylerin" toplumun 
demokrasi ve ulusal bağımsızlık 
yolundaki çabaları etkilemesini 

istemiyorduk.
Biz bunları söylerken, mollalar 
tarafından, kadın ve erkeklerin 
yan yana yüzemeyecekleri; 
okullarda aynı sınıflarda olamay
acakları; birlikte spor yapamaya
cakları gibi gerici kararlar ardı 
ardına alınmaya başlandı. 
"Müslüman kadınların yanında 
orospuların yeri yoktur" denil
erek kadınlara örtünme zorunlu
luğu getirildi. Özellikle üniver
sitelerde bu yüzden çatışmalar 
çıktı.
Bu çatışmalardan rahatsız 
olduk; kadın sorununun gün
celleşip ön plana geçmesini 
istemiyorduk! "Asıl mücadele, 
emperyalizme ve kapitalizme 
karşı verilmelidir" diyorduk. 
Kadın sorunu bir yan çelişkiydi, 
ana çelişki sömürüydü. Kadının 
giyim sorunu, emperyalizme 
karşı verilen mücadeleyi baltala- 
mamalıydı!
Peçesiz, başörtüsüz sokağa 
çıkan kadınlar artık açıkça, 
gözümüzün önünde dövülüyor
du. Bazı kadınların yüzüne kez
zap atılıyordu.
Biz ise hâlâ büyük laflar ediyor
duk; bu tür olayları devrimin 
kaçınılmaz sancıları olarak 
görüp umursamıyorduk! "İttifak" 
"Eylem Birliği" gibi terimlerin 
peşinden koşup duruyordu.

DEVAMI YARIN

ÖZDİLEK İNSAN KAYNAKLARI

ELEMAN ARANIYOR

Sektöründe lider kuruluşumuzun 
Gemlik Hipermarketi'nde 

çalışacak 
/ a

Askerlik hizmetini tamamlamış
BAY EKMEK USTALARI 

aranmaktadır.
Başvurular gizli tutulacaktır.

Başvuruların 1 adet fotoğraf ile aşağıdaki 
adrese yapılması rica olunur.

GEMLİK ÖZDİLEK
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

Hisar Mah. İlıca Mevkii GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 00

Gelişi güzel park eden araçlar, 
yayalara engel oluyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ özellikle sakat 
arabalarını 
kullanan insanlara 
engel olan 
bu araçlar 
dikkat 
çekmiyorlar.
Yolların rahat 
çalışması için 
mücadele veren 
trafik ekiplerinden 
kaçan araç 
sürücüleri bu 
kez insanların 
kullandıkları

Kaldırımları işgal 
edenler nedeniyle 
yürüyemez hale 
gelinen İstiklal 
Caddesinin bazı 
kesimlerinde 
gelişigüzel park 
eden araçlar 
insanların yola 
inmelerine 
neden oluyorlar. 
Kaldırımlardan 
iniş yerleri olan 
kısımlarına ve

yolları kapatarak 
caddeye inmelerine 
neden olarak 
tehlike 
içine atıyorlar.
Kaldırımların 
büyük bölümünün 
kapatılmasına 
önlem alınamazken 
bir de araçların 
kaldırımları 
kapatmaları 
vatandaşların 
tepkisine 
neden oluyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AXESS KREDİ KARTINA PEŞİN FİYATINA 
12 TAKSİT + SENETLİ SATIŞLARIMIZ VARDIR

LOGITECH S- 220 
2+1 Ses Sistemi

MP 3 & MP 4 ÇEŞİTLERİ 
Aradığınız uygun fiyatlarla...

HP Renkli 
Yazıcı

Ayrıca 
UYGUN FİYATLARLA 

D-SMART ABONELİĞİ

CAWebcamMP İSTEYENE 

AYRICA
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CASPER Mikrofonlu kulakık 

ininim 
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BÜRSfl 

Tel: 0.224 512 25 63 " www.gKm!:!'.rıOwox.coın
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Sezer. ‘Dayatma islemiyoruz' Anayasa tartışmaları sürüyor
Demokratik Sol Parti 
(DSP) Genel Başkanı 
Zeki Sezer, sivil 
anayasa konüsunda 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
gidişinin doğru ol 
madiğim ileri süre 
rek, "Dostlukla 
uyarıyorum, oturup 
düşünsünler" dedi. 
İki günlük Karadeniz 
gezisinin son durağı 
olan Samsun'da, 
Ankara'ya hareket 
etmeden önce İtimat 
Bahkçıhk'ta gazeteci
lerin sorularını cevap 
layan DSP Lideri Zeki 
Sezer, Anayasa deği 
şikliğinde dayatma 
istemediklerini söy 
lerken, ilahiyat fakül 
telerinde başörtüsü 
sorununun olmaması 
gerektiğine dikkat 
çekti.
İşsizlik, eğitim, 
ekonomi gibi alanlar
daki sorunlar bek
lerken sivil Anayasa 
tartışmalarının gün
demin ilk maddesine 
oturmasını eleştiren 
Zeki Sezer, "Yatırım 
ve üretime dönük 
politikalar geliştirme 
miz gerekirken Ana 
yasa tartışmalarının

içine gömüldük" 
dedi. AKP'nin bir 
grup akademisyene 
havale ettikten sonra 
üzerin de çalıştığı 
sivil Ana yasa'nın 
bazı madde leri 
hakkında son sö zü 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
söyleyecek olmasını 
eleştiren Zeki Sezer, 
bu yaklaşım için Er 
doğan hakkında "Sö 
züm ona demokrat" 
yorumunu yaptı. 
Sezer, 1924, 1961 ve 
1982 Anayasalarının 
kurucu meclisler 
tarafından yapıldı 

ğını, 1982 Anayasa 
sının defalarca deği 
şikliğe uğra dığını 
hatırlatarak, "Bizim 
iktidarı mız döne
minde de çok madde 
değişti. Ama biz o 
dönemde mecliste 
bulunan 6 partiden 
2'şer üyenin katıldığı 
komisyon oluştur
duk, o ko misyonun 
oybirliğiy le karar 
alındı ve oylama 
yapıldı. Dayatma yap
madık. Bugün de 
aynı şekilde dayatma 
yapılmamasını iste
mek hakkımız" 
çağrısında bulundu.

Akalın: Yeni anasaya sade ve anlaşılır bir dille yazılmalı.
Anayasa tartışmaları
na Türk Dil Kurumu 
(TDK) Başkanı 
Şükrü Akalın 
da katıldı.
Yeni anayasanın 
açık ve anlaşılır 
bir dille yazılması 
gerektiğini belirten 
Akalın; "Türk Dil 
Kurumu olarak 
yeni anayasa çalış
maları içinde yer 
almak istiyoruz" 
dedi.
Şükrü Akalın, yeni 
anayasa çalışmaları
na farklı bir açıdan 
yaklaştı. Akalın, 
Anayasa mad
delerinin anlaşılır bir 
dille yazılması, dil ve 
anlam bütünlüğünün 
sağlanması gerek
tiğine işaret etti. 
"Maddede belirtilen
ler kesin bir hüküm 
içermeli, boşluklar 
doğurularak aksi 
yorumlara meydan 
verilmemeli" diyen

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Türk Dil Kurumu 
Başkanı, örnek 
olarak cumhur
başkanlığı seçimi 
sürecindeki tartış
maları gösterdi. 
Akalın "Bu sürece 
ilişkin geçen dönem 
Meclis'te yaşanan 
tartışmalar, o mad
denin açık bir dille 
yazılmamış olmasın
dan kaynaklanıyor. 
Anayasada cüm
lelerin açık ve dilin 
sade olması ile farklı 

yorumlara yol aça
bilecek şekilde 
karmaşık ifadelere 
yer verilmemesi 
gerekiyor." dedi. 
Şükrü Akalın, 
Türk Dil Kurumu 
olarak yeni 
anayasa çalışmaları 
içinde yer almak 
istediklerini ve bu 
konuda üzerlerine 
düşen görevi yap
maya hazır olduk
larını da sözlerine 
ekledi.
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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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ulukaya_gemlikvaillant@hotmail.com
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Sokak ortasında 
adam vuran 

zanlı tutuklandı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
husumetli olduğu 
kişiyi sokak ortasın
da silahla yaralayan 
zanlı çıkarıldığı 
nöbetçi mahkemece 
tutuklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, 2 gün önce

Beyazıt Mahallesi 
Kartal Sokak'ta 
meydana gelen 
olayda Niyazi 
Kaysuk, sokak 
ortasında silahla 
yaralanarak 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
kaldırılmıştı.

Rastgele havaya 
ateş edince 
yakalandı

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 2 
kişi kuru sıkı 
tabancayla havaya 
ateş ettiği iddiasıyla 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Altınşehir 
Mahallesi Meliskent 
Sitesi karşısındaki

araziye giden 
polis ekipleri, 
kurusıkı tabancayla 
havaya ateş 
ettikleri iddia edilen 
Aytekin Y. (31) ile 
Sıddık K. (51) isimli 2 
kişiyi gözaltına aldı. 
Olayla ilgili soruştur
ma sürüyor

Katile nefes kesen operasyon
Bursa'da bir düğün 
salonunda uyuşturu
cu meselesi yüzün
den çıkan kavgada 
kardeşini öldürüp 
arkadaşını da yara 
ladığı iddia edilen 
zanlı, özel harekat 
timlerinin de katıldığı 
nefes kesen operas 
yonla yakalandı.
Gerçek zanlının 17 
yaşındaki küçük kar 
deşi birkaç gün önce, 
"katil benim" diyerek 
polise teslim olmuş 
ve tutuklanmıştı.
Bu yalana inanmayan 
polis, gerçek zanlı 
olan ağabeyi mermi
lerin balistik incele 
meşinden yola çıkıp 
yakalamayı başardı. 
Operasyonda 4 
tabanca, 600 gram 
esrar, uyuşturucu 
haplar ve uyuşturucu 
ticaretinden elde 
edilen 18 bin YTL ele 
geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü'n 
den alınan bilgiye 
göre, 2 ay önce 
Anadolu Mahallesi 
Leman Sokak'ta 
faaliyet gösteren bir 
salona giden Veysel

E. (32) ve arkadaşı 
Yıldıray Ç. (35) salon
da oturdukları sırada, 
düğüne sonradan 
gelen ağabey Emin E. 
(33) uyuşturucu meşe 
leşinden dolayı tartış
maya başladı. Çıkan 
kavgada Emin E. 
kardeşi Veysel E.'yi 
sağ ve sol koltuk 
altından, arkadaşı 
Yıldıray Ç.'yi de 
ayağından tabancay
la yaralayarak kaçtı. 
Olay yerine gelen 
”112 Acil Servis" 
ekiplerince Yüksek 
İhtisas Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılardan 
Veysel E, yapılan 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı. Sağlık 
durumu iyi olan Yıldı 
ray Ç. ise tedavisinin 
ardından Bursa Dev 
let Hastanesi'ne sevk 
edildi. Cinayetten bir 
süre sonra, maktulün 
17 yaşındaki A.E. 
ağabeyini kendisinin 
vurduğunu belirterek 
suç aleti tabanca ile 
teslim oldu. A.E . 
tutuklanarak ceza
evine gönderilirken, 
bu yalana

inanmayan polis 
mermilerin balistik 
incelemesinin 
sonuçlanmasını 
bekledi.
A.E.'nin yalan söy 
lediği ortaya çıkıp, 
bazı kişilerin hasta 
neye kaldırılan 
Yıldıray Ç.'ye yalan 
söylemesi konusun
da baskı yaptığının 
öğrenilmesiyle soruş
turma derinleştirildi. 
Gerçek zanlının 
ağabey Emin E. 
olduğunun kesin
leşmesiyle, Kızyakup 
Mahallesi'ndeki bir 
eve özel harekat 
timlerinin de 
katılmasıyla şafak 
operasyonu 
düzenlendi.

Mahkemeden izin 
alan ekipler, koç 
boynuzuyla çelik 
kapıyı kırıp Emin E.'yi 
ve evdeki şahısları 
gözaltına aldı.
Evde yapılan arama
da 4 adet ruhsatsız 
tabanca, çalıntı 
eşyalar, 600 gram 
esrar, çok sayıda 
uyuşturucu hap ve 
bunların ticaretinden 
elde edildiği 
düşünülen 
18 bin YTL ele 
geçirildi.
Emin E. ve birlikte 
gözaltına alındığı 
biri kadın 
2 kişi sorgula
malarının ardından 
adliyeye sevk 
edildiler

Ge

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

$

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİNBİZİARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

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

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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. 

SEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

| Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21|

Cep telefonu ve parasını gaspettiler
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde bir 
kişi, husumetli 
olduğu silahlı 2 kişi 
tarafından gasp 
edildiğini söyleyerek 
polise müracaat etti. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, Esenevler 
Mahallesi Esen 
Sokak'ta meydana 
geldi. Hakan K. (23), 
husumetli olduğu 
Fatih D. (26) ve

Selim T. (23) ile 
karşılaştı. 
Aralarında tartışma 
çıkması üzerine 
Hakan K., cep 
telefonuyla '155 
Polis imdat Hattı'm 
aramak istedi. 
Bu sırada Fatih D., 
belinden çıkardığı 
tabancayla Hakan 
K.'un elindeki cep 
telefonunu ve 
70 YTL parasını

alarak arkadaşı 
Selit T. ile kaçtı. 
Olayın ardından 
Hakan K., 
Ertuğrulgazi 
Polis Merkezi'ne 
giderek olayla ilgili 
ifade verdi.
Polis, kaçan iki 
zanlının aranmasına 
devam edildiğini 
açıklarken olayla 
ilgili soruşturmanın 
sürdüğü bildirildi.

İnşaattaki kombileri çaldılar
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde bir 
inşaattan 4 adet 
kombi çalındı, 
inşaat sahibinin 
müracaatını değer
lendiren polis,

olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Konak 
Mahallesi Bursa- 
Izmir karayolu 
üzerindeki inşaat

halindeki bir apart
mana giren ve 
kimlikleri henüz 
belirlenemeyen 
kişi veya kişiler, 
4 adet kombiyi 
çalarak kaçtı.

Polisin şüphelendiği iki kişiden esrar çıktı
-Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
polisin durumundan 
şüphelendiği iki kişi 
üzerinden esrar 
maddesi çıktı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Beyazıt Mahallesi 
Kıbrıs Sokak'ta

polis ekibinin duru
mundan şüphelen 
diği Mustafa Ü.'ın 
(37) üzerinden 13 
gram esrar maddesi 
ele geçirildi. Şükra 
niye Mahallesi Kurt 
Sokak üzerinde devri 
ye görevi yapan polis

ekipleri Ali Ç.'ın (41) 
durumundan şüphe
lendi. Ali Ç.'nın yapı 
lan üst aramasında 5 
gram esrar maddesi 
ele geçirildi. Her iki 
kişi de gözaltına 
alınırken olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.
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Gemlik Dilenci kaynıyor....
Duygu sömürüsünün kutsal Ramazan 

ayında çok daha fazla arttığı bilinen bir 
gerçek.

Ancak bu durum artık çekilmez bir hale 
geldi.

Yaklaşık üç dört senedir aynı yüzlerin 
aynı yerlerde dilenme nöbetleri tutmaları 
yetkililerin vurdumduymazlığı olarak 
değerlendirilir.

Bu noktalar herkesin bildiği gibi; İstik
lâl Caddesi'nin sağlı sollu kaldırımları, 
Merkez (Solaksubaşı) Camii etrafı ve 
Pazar yerleridir.

Küçücük çocuklar bir takılıyor peşinize 
bırakmak bilmiyorlar.

Caddeki dükkanların önüne oturmuş, 
bir çocuğunu kucağına almış, diğerini de 
yanına iliştirmiş gencecik kadınlar...

Bir de yoğun gelen maillerden * 
öğreniyorum ki son zamanlarda evlere 
ve işyerlerine dadananlar yoğunluk 
kazanmış.

Üzerlerine sağır ve dilsizdir, çocuğum 
ya da eşim hasta gibi yazılarla kapı kapı 
dolaşıyorlarmış.

Eli ayağı tutan insanların asalaklığa 
alışması ve insanların duygusallığından 
yararlanarak kolaydan para kazanması 
kadar alçak bir şey olamaz.

Biz halk olarak hangisinin dürüst 
hangisinin sahtekar olduğunu artık çöze
meyecek kadar nasırlaştırıldık.

Kaldı ki ev ve iş yerlerine gelenlerin art 
niyetli olmadıkları ne malum?

Evde olup olmadığını denemek için, iş 
yerlerinin kasaları ya da müşteri çanta
larını hedef almadıklarını bilmemizin 
olanağı zaten yok.

En kısa zamanda bu konu çözüme 
ulaştırılmalıdır.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

€L€MAN ARANIYOR
Umurbey Düğün Salonları'nda 

çalışmak üzere 
Şef Garson, Garson, 

Komi, Temizlik Elamanı alınacaktır. 
Süren Zeytincilik 

satış mağazasında çalışmak üzere 
bayan satış görevlisi aranıyor.

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

GemlikK^rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

■MMIU
Kendi Özel besimiz tabanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.
BDEÛO

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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Migreni olanlara oruç uyarısı ELEMAN ARANIYOR

Ankara Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Başhekim Yardımcısı 
Nöroloji Uzmanı 
Cüneyt Uzunlar, 
migreni olanların 
Ramazan ayında 
oruçlarını atakların 
sıklığına göre 
düzenleyebilecekleri- 
ni belirterek, "Oruç 
tutan migren hasta
ları yorucu işlerden 
kaçınmalı, yasak 
yiyeceklerden uzak 
durmalıdır" dedi. 
Uzunlar, migreni 
olanların Ramazan 
ayında oruçlarını 
atakların sıklığına 
göre düzenleyebile- 
ceklerini söyledi. 
Migren ataklarının 
aylık, haftalık ya da 2 
günlük periyotlarda 
olabileceğini kayde
den Uzunlar, "Bir k 
aydan daha uzun ■ 
sürede atak geçiren-

Orhangazi Döktaş Fabrikası’nda

lerin beslenme 
düzenlerine dikkat 
ederek oruç tut
masında sakınca 
yoktur" dedi. 
Migreni olanların 
çikolata ve peynir 
gibi yiyeceklerle 
kahve ve kola gibi 
kafeinli içecekleri 
tüketmemeleri gerek
tiğini belirten 
Uzunlar, "Özellikle 
kola gibi kafeinli içe-

cekler Ramazan ayın
da çok tüketilir.
Migreni olanlar bu tür 
içeceklerden kesin
likle uzak durmalıdır" 
diye konuştu.
Haftada 1-2 kez atak 
sıklığı olanların oruç 
tutmalarını öner
mediklerini bildiren 
Uzunlar, "Çünkü oruç 
bu kişilerin atak sık
lığının artmasına yol 
açabilir" dedi.

Bu kişilerin oruç tut
tukları takdirde öğün 
atlamamaya ve 
koruyucu ilaçlarını 
almaya çok dikkat 
etmeleri gerektiğini 
kaydeden Uzunlar, 
çok sık atak geçiren
lerin ise oruçtan 
kaçınmaları gerektiği
ni bildirdi.Uzunlar, 
oruç tutan migren 
hastalarının şunlara 
dikkat etmeleri gerek
tiğini söyledi: 
"-Yorucu işlerden 
kaçınmalıdırlar, 
-Stresten uzak dur
malıdırlar, 
- Öğün atlamamalıdır- 
lar. Yani iftar ve 
sahurda beslenmeyi 
ihmal etmemelidirler, 
-Çikolata, peynir, 
kahve ve kola gibi 
yasak yiyecek ve içe
cekleri tüketmeme
lidirler, -Sigaradan 
uzak durmalıdırlar."

çalışacak elemana ihtiyaç vardır, 
NET 500.00 YTL Maaş + 
SSK + Servis + Yemek

GSM: 0.533 768 06 45

Bursa 
Beleri 

[Hitan» 
Ihafifı 
Burs. 
Gölü1 
cağı1

TEL: 0.224 573 42 63 Dahili: (135] P

SATILIK DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI 3 +1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Tel: (0.533) 255 65 66

Isöylı 
IBaşI

tfnıı 
San; 
'ta 
son 
İNİ 
dili 
İM 

Ihiz
SOI 
de 
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Orucu sigara ile açmayın
Ramazan ayı boyun
ca yanlış beslenme 
nedeniyle oruç tutan
ların birçok sağlık 
sorunuyla karşı 
karşıya kalabileceği 
bildirildi. İftar 
yemeğine başla
madan hemen bir 
sigara içen sigara 
tiryakilerini uyaran 
uzmanlar, aç karnına 
içilen sigaranın zarar
larının çok daha fazla 

i uıûuyuııu vuryuıaûı.
Derlenen bilgilere 
göre, oruç ibadetinin 
sindirim sistemini de 
dinlendirmesi birçok 
insan tarafından 
gözardı ediliyor. Bu 
nedenle iftar ve 
sahurda dengesiz ve 
çok yemek yemek 
vücudu çok daha 
fazla'yoruyor. 
Uzmanlar, oruç tut
mak için öncelikle 
vücudun sağlıklı 
olması gerektiğini 
hatırlatarak, "Bazı 
hastalığı olan 
kişilerin oruç tutması 
hastalığının 
ilerlemesine neden 
olabilir" uyarısında 
bulundular.
Mide ve oniki parmak 
bağırsağında ülser 
olan kişilerde, mide 
boş kaldığında asit 
salgısı artacağını 
böylece ağrı ve 
kanamaların görüle
ceğini belirten 
uzmanlar, "Bütün

bunlar göz önüne alı
narak sağlığı uygun 
olmayan kişiler.oruç 
tutmamalıdır ya da 
doktor kontrolünde 
sağlığına zarar ver
meyecek şekilde tut
malıdır" diye konuş
tular. Ramazan ayın
da sindirim siste
minde oluşan sorun
ların çoğunun yanlış 
beslenmeden kay
naklandığını vurgu
layan uzmanlar, 
"Yanlış beslenme, 
ülser, mide kanaması 
ve diğer hastalıklara 
neden olmaktadır.
İftar ve sahurda yan
lış beslenmede en 
çok yapılan hatalar, 
çok yemek, çabuk 
yemek, çok çeşitli 
yemek, yemek 
sırasında çok su 
içmek, sahura kalk
mamak ya da sahur
da fazla yemek ve 
iftarda aç karnına 
sigara içmektir" şek
linde konuştu.

Uzmanlar, 
Ramazan'a özel şu 
uyarılarda 
bulundular.
"ÇOK YEMEK: 
Ramazan'ın en 
bilinen özellik
lerinden birisi iftar 
sofralarının çeşitliliği 
ve bolluğudur.
Bütün gün aç 
kalındığı için, iftarda 
vücudun ihtiyacından 
çok daha fazla yemek 
yenir. Araştırmalara 
göre ülkemizde iftar 
sofralarına bir insana 
yetecek yemeklerin 
2-3 katı fazla yemek 
konmaktadır. Boş 
olan mideye bu 
kadar çok yemek 
yiyerek yükle- 
nildiğinde sindirim 
zorlaşacak, bu da 
midede ağırlık, 
ekşime, yanma, 
bulantı, uyuklama 
gibi sorunlara 
yol açacaktır. 
Bağırsaklarda ise 
şişkinlik, kabızlık

ve gaz gibi problem
ler oluşacaktır. Bu 
nedenle sahurda, 
özellikle de iftarda 
sadece yiyebile
ceğimiz kadar 
yemek bulunursa, 
vücudumuza boş 
yere yükleme 
yapmamış ve 
sağlığımızı da 
korumuş oluruz. 
ÇABUK YEMEK: 
İftar ve sahur

* sofr alarinda en çok 
yapılan yanlışlardan 
birisi de çok çabuk 
ve yeterince 
çiğnemeden yemek 
yememizdir. Sindirim 
bilindiği gibi önce 
ağızda çiğnemeyle 
başlar. Beyin doyma 
emrini 15-20 dakika
da verir, çabuk 
yemek yediğimizde 
doyma emrini henüz 
alamadığımız için 
kendimizi hala aç 
hissederiz ve 
gereğinden fazla 
yemek yeriz. Ayrıca 
ağızda yeterince çiğ
nenmeyen yiyecekler, 
sindirim sistemini 
zorlayacağı için 
zamanla birçok 
hastalığa ve prob
leme neden olacaktır. 
Gerek Ramazan'da 
gerekse normal 
öğünlerde 
yiyecekleri mümkün 
olduğu kadar 
yavaş yemeli ve çok 
iyi çiğnemeliyiz.

4Sİ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu feoşa Harcama” 
kampanyasına s u tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

SATILIK
HER İŞE UYGUN 
SATILIK İŞYERİ 

0,537 3Ş7 21 37

SATILIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üstü-Bahçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş I 
yazlık daire SATILIKTIR.

K.Kumla ■ Namtaş 2 Daire 21 
Diş Hekimi Özcan VURAL 

Cep; 0.533 356 44 39

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkortezgazetesi.ee»
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Bursaray C etabı baharda start alıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
hafif raylı sistem 
BursaRay'ın 
Görükle'ye uzatıla
cağı C etabının 
temelini 2008 yılının 
mart ayında 
atmayı planladıklarını 
söyledi.
Başkan Şahin, AKP 
Nilüfer İlçe Teşkila 
tı'nın BESOB Küçük 
Sanayi Tesisleri'ndeki 
iftar yemeği 
sonrasında yapılan 
divan toplantısında, 
Nilüfer İlçesine 
bugüne kadar verilen 
hizmetlerin bundan 
sonra daha da artarak 
devam edeceğini 
söyledi.
"BURSARAY 
C ETABI BAHARDA 
BAŞLIYOR” 
Nilüferlilere ulaşım 
yatırımlarıyla ilgili de 
müjdeler veren Baş 
kan Şahin, Bursa 
Ray'ı Görükle'ye 
ulaştıracak olan C 
etabı ile ilgili çalış
maların sürdüğünü 
anlattı. Şahin, 
prosedürlerin tamam
lanmasının ardından 
C etabının temelini 
2008 yılının bahar 

aylarında atmayı 
hedeflediklerini kay
detti. Nilüfer'deki 
yapılan kavşak 
çalışmalarıyla trafik 
yoğunluğunun da 
ortadan kaldırıldığına 
dikkati çeken Başkan 
Şahin, son olarak 
Küçük Sanayi'de 
yapılan Gül Kavşa 
ğı'nın bölgede trafiği 
rahatlattığına dikkat 
çekerken, İzmir 
Yolu'nda sinyalizas 
yonlu kalan tek 
bölgenin Özlüce 
olduğunu söyledi. 
Özlüce Kavşağı'nda 
da yol düzenleme 
çalışmalarının devam 
ettiğini anlatan 
Başkan Şahin, doğu
da Erikli Kavşağı, 
batıda da Özlüce 
Kavşağı'ndaki düzen
lemelerin tamamlan
masının ardından 
Gürsu'dan Görükle'ye 
kadar araçların 
sinyalizasyona takıl
madan yolculuk ede
bileceğini kaydetti. 
NİLÜFER’E TAM 
DESTEK
Bursa'da 2004 
yerel seçimlerinde 
Nilüfer'de gerekli 
oyun alınamadığını 
hatırlatan Başkan

Şahin, ancak önümüz 
deki yerel seçimlerde 
Nilüferlilerin de AK 
ellerle tanışacağını 
söyledi.
“TEK EKSİĞİMİZ 
BELEDİYE 
BAŞKANIMIZ” 
AP Nilüfer İlçe 
Başkanı Metin 
Düvencioğlu ise, 22 
Temmuz genel seçim
lerinde AK Parti'nin 
Nilüfer'deki oylarının 
yüzde 40 oranında 
arttığını kaydetti.
2uua' yi'ınTuaıvT yefHı 
seçimlerde de artışın 
süreceğini ifade 
eden Düvencioğlu,

"Halkımız genel 
seçimlerde AKP'nin 
oyunu yükselterek 
görevi yeniden bize 
verdi. Bu teveccüh 
karşısında sorumlu
luklarımız bir kat da 
ha arttı. Ancak Nilü 
fer'de tek eksiğimiz 
belediye başkanı. 
İlçemiz, Büyükşehir 
Belediyesi'nin yaptığı 
çalışmaların dışında 
bir hizmet alamıyor.
İnşallah Nilüfer'in 
bu eksiğini 2009 
yirreı' seçıiffıerıiıae 
alacağımız başarıyla 
gidereceğiz" 
diye konuştu.

"Türkiye'de her 
şey çok daha 
güzel olacak" 
AKP Bursa Milletve 
kili Mehmet Emin Tu 
tan da divan toplan
tısı yaptığı konuşma
da, Türkiye'nin en 
önemli gündem mad
desi olan Anayasa 
değişikliğinden söz 
etti. AKP Hüküme 
ti'nin halkın Anaya 
sa'sını oluşturmak 
için çalıştığının altını 
çizen Tutan, "Bugün 
nnecıTs re oıamar dahi 
ihtilal Anayasa'sını 
savunmaktan çekin
miyor. Fakat AKP 

özgür Türkiye'nin 
Anayasası'nı oluştur
makta kararlı. Türki 
ye'de her şey çok 
daha güzel olacak. 
Oluşturulan Anaya 
sa 'ya 550 milletvekili 
de onay verse, Başba 
kanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Anayasa'yı 
halka götürmekte 
kararlı. Çünkü bu 
halk için yapılan bir 
Anayasa olacak" 
şeklinde konuştu.
Tutan, ayrıca 2009'da 
ki yerel seçimlerde 
AKP'nin Nilüfer ilçe 
sinde de başarılı ola
cağına gönülden inan 
dığını belirterek, ken 
tin en modern ilçele 
rinden biri olan Nilü 
fer'in hala barakadan 
yönetildiğine dikkati 
çekti. Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Boz 
bey'in başarısızlığın
daki suçu AKP'li mec 
lis üyelerine atarak 
örtmeye çalıştığını 
ancak halkın buna 
inanmadığını ifade 
eden Tutan, 29 Mart 
2009'dan sonra 
Bursa'nın 55 belediye 
sinin de AKP'nin 
hizmet kadrolarıyla 
tanışacağını 
sözlerine ekledi.

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

GÜNDE DAVETİYE BASILIR

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

BİZİM İŞİMİZ ....

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

35 YILLIK?-® 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

islilıl M. to M. W falı j Ilı; !H GEMLİK Tel: M ili IIII Fıı: M ili H
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Antreman yapacak saha bulamayan gençler yerel yönetimler ile siyasilerden destek bekliyorlar. |

Çocuklar saha istiyor;

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Nüfusu her geçen 
gün göç alarak 
büyüyen Gemlik'te 
gençlerin 
maç yapacak 
sahalarının 
bulunmaması 
nedeniyle bir „ 
çok çocuk spor 
yapamaz durumda 
kalıyor.
İlçe sahasının 
dışında idman 
yapacak dahi 
saha bulamayan 
gençler yerel 
yönetimler ile 
siyasilerden bu 
konuda destek 
bekliyorlar.
İlçe sahasının 
hemen yanında 
bulunan ve mülkiyeti 
Gemlik Belediyesi 
ile özel şahısların 
üzerinde olan 
toprak sahada 

idman yapmak w 
zorunda bırakılan 
gençler "Bize kim 
sahip çıkacak" 
diyerek tepki 
gösteriyorlar.
Belediye Meclisinden 
mevcut alanın 
istimlak edilmesi 
kararının çıkarılması
na rağmen henüz 
gerçekleşmeyen 
kamulaştırma işlemi 
nedeniyle Gemlik'te 
spor faaliyetleri de 
adeta durmuş 
vaziyette.
Küçük bir alanda 
iki takımın zor 
şartlar altında 
yaptıkları idmanın 
yanı sıra Gemlik'in 
adını taşıyan 
Gemlikspor'un alt 
yapı sporcularının 
içeriye girildiğinde 
pis kokudan nefes
lerin kesildiği 
soyunma odalarını 

kullanmak zorpnda 
bırakılmaları ise 
büyüklerin gele
ceğimiz oluşturan 
gençlere verdikleri 
en büyük zarar 
olarak gözleniyor. 
Çocuklar, tuvaletleri 
olmayan, soyunma 
odaları ve duşları 
kötü kokan 
bu yerlerde idman 
yapıp mikroplardan 
korunmaya 
çalışıyorlar. 
Çocukların buralar
dan kapacakları 
mikroplar nedeniyle 
hastalanmaları ise 
onları spor yapmak 
için gönderen 
aileleri perişan 
etmesi işten bile 
değil.
Yıllardır üzerine 
gidilmeyen gençliğin 
sorunlarının başta 
işsizlik olmak üzere 
Gemlik'te giderek

büyümesine bir türlü 
çözüm bulunamazken 
bu şartlar altında 
spor yapmak zorunda

bırakılan yaşları 8 ile 
12 yaş gurubundaki 
çocukların 
isteklerinin ne

kadar benimsenerek 
üzerine gidilmemesi 
her geçen gün tepki 
çekiyor.

Sayısal Loto’da 1 kişi 6 bildi
Sayısal Loto'nun 
bu haftaki çekilişinde 
6 bilen bir kişi, 
1 milyon 560 bin 
36 YTL, 45 YKr 
ikramiye kazandı. 
5 bilen 324 kişi,

2 bin 167 YTL 
95'er YKr, 4 bilen 
17 bin 263 kişi 22 
YTL 75'er YKr, 3 
bilen 331 bin 969 
kişi ise 3 YTL 

75'er YKr ikramiye

alacak.
6 bilen talihlinin 
kuponunu 
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesindeki 
bayiden yatırdığı 
bildirildi.

Maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
Turkcell Süper 
Ligi'nin 6. haftasında 
yapılan 3 karşılaş
mayla devam edildi. 
Beşiktaş, ilk 10 
dakikasında 2-0 
yenik duruma

düştüğü 
Denizlispor'u 3-2 
yenme başarısını 
göstererek, maç 
fazlasıyla 14 puanla 
liderliğe yükseldi. 
Diğer maçlarda

ise Kayserispor, 
Ankaraspor'u 
3-1 yenerken, 
Konyaspor, 
Gençlerbirliği ile 
1-1 berabere 
kaldı.
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Abur-cuburlar hiperaktivite nedeni
Yiyeceklerimize, içe
ceklerimize renk, 
koku, tat vermek ve 
bozulmalarını önle
mek için kullanılan 
binlerce katkı madde
si olduğunu artık 
herkes biliyor. 
Kozmetik ürünlerde 
ve hatta ilaçlarda da 
yaygın olarak kulla 
nılan bu maddeleri 
nin, duyarlı kişilerde 
başta alerjiler olmak 
üzere, astım, migren 
tipi baş ağrıları, 
karaciğer büyümesi, 
kanser, depresyon ve 
çeşitli ruhsal bozuk
luklar... gibi pek çok 
hastalığa neden ola
bileceklerini gösteren 
sayısız araştırma var, 
ama kanıtlar henüz 
yeterli değil.
İlk kez bundan 30 yıl 
kadar önce çeşitli 
gıda katkı maddeleri 
nin çocuk psikolojisi
ni etkileyebileceği ve 
küçük çocuklarda 
hiperaktivite, dikkat 
eksikliği gibi psikolo
jik bozukluklara yol 
açabileceği ileri sürül 
müş, ancak o zaman
dan beri yapılan bir 
çok araştırmada 
çelişkili sonuçlara 
ulaşıldığından kesin 
bir kanaate varıla
mamıştı.
Bu hafta ünlü tıp der
gisi Lancet’ de yayın
lanan ve gıda katkı 
maddeleri ve hiperak
tivite arasında ‘doğru 

dan ilişki olduğunu 
kesin olarak kanıt
layan’ bir araştırma 
bu konuda anne ve 
babalar tarafından 
duyulan endişelerin 
hiç de haksız olma 
dığını ilk kez bilimsel 
olarak ortaya koydu. 
İngiltere Gıda Stan 
dartları Ajansı 
tarafından da destek
lenen araştırma 
Southampton Üniver
sitesi’ nde, 3 ve 8 
yaşlarında iki grupta 
yer alan 297 çocuk 
üzerinde yapıldı. 
Bu çocukların bir kıs
mına 6 hafta süreyle 
birçok şekerleme, 
kek, lolipop ve içe
cekte renklendirici ve 
koruyucu olarak yay 
gın şekilde kullanılan 
katkı maddeleri içe 
ren, bir kısmına ise 
bu katkı maddelerinin 
bulunmadığı meyve 
suları içirildi.
Bu katkı maddeleri 
karmen kırmızısı 
(E122), günbatımı 
sarısı (E110), tartra 
zine (E 102), ponceau 
kırmızısı (E 124) gibi 
gıda boyaları ve 
sodyum benzoat gibi 
koruyuculardan 
oluşuyordu. 
Araştırma sonunda, 
değişik derecelerde 
katkı maddesi bulu
nan meyve suları 
içen grupta bulunan 
çocuklarda hiperak
tivite, dikkat eksikliği, 

konsantrasyon bozuk 
luğu ve öğrenme zor
luğu gibi davranış 
bozukluklarının daha 
fazla görüldüğü sap
tandı. Bu, son derece 
önemli bir bulgu; 
çünkü daha önce 
katkı maddelerinin 
sadece zaten hiper- 
aktif olan çocukları 
etkilediği sanılıyordu. 
Oysa, bu araştırma 
katkı maddelerinden 
tüm çocukların zarar 
görebileceğini 
kanıtlıyor.
Araştırma sonuçlarını 
yorumlayan uzman
lara göre, hiperak
tivite belirtisi göste 
ren çocuklara verilen 
katkı maddeli yiyecek 
ve içeceklerin kesil 
mesiyle davranış bo 
zukluklarında belirli 
ölçüde düzelme 
olması mümkün. 
Ancak, unutulma
ması gereken nokta 
hiperaktivitenin baş 
ka pek çok sebebinin 
de olması. Genetik ve 
çevresel faktörler, 
prematüre doğum, 
fiziksel aktivite 
azlığı... bunların 
başlıcaları.
İstatistiklere göre 
Amerika’ da son 25 
yılda hiperaktivite 
rahatsızlığı bulunan 
çocuk sayısı üçe kat
lanarak 2001-2002'de 
3 milyona yak
laşırken, Fransa'da 
da 400 çocuktan 

birinin hiperaktivite 
ilacı Ritalin kullandığı 
biliniyor. Türkiye'de 
ise bu konuda kesin 
sayısal veriler mev
cut değil, ama hiper- 
aktif çocuk sayısının 
giderek artmakta 
olduğuna hiç 
şüphe yok.
Avrupa Birliği’ nin, 
katkı maddeleri için 
çok sıkı denetimler 
uyguladığı malum. 
Bu ülkelerde, yiyecek 
ve içeceklerde, E- 
sayıları ile tanım
lanan gıda boy
alarının kullanılması
na daha önceki çalış
maların sonuçlarına 
dayanılarak izin ver
iliyor. Ancak bu 
araştırma, bu konuda 
alınmış olan karar
ların mutlaka yeniden 
gözden geçirilmesi 
nin gerekli olduğunu 
da ortaya koyuyor. 
Gıda boyalarının 
yiyecek ve içecekleri 
daha çekici kılmak 
dışında hiçbir değer
leri olmadığı gibi, 
ayrıca bu yüksek 
kalorili besinlerin 
obezitenin de başta 
gelen sebebi 
olduğunu tekrar 
hatırlatalım. Çocuk
larımızı, kolalı ve ren
kli içeceklerden, jan
janlı paketlerden ve 
tüm hazır gıdalardan 
olabildiğince uzak 
tutmaya özen 
gösterelim.

1 yaşından 
küçük çocuklara 

bal vermeyin

Sağlık Bakanlığı, 
alerjin maddeleri 
içermesi nedeniyle 
bir yaşından küçük 
bebeklere bal 
yedirilmemesini 
önerdi.
Sağlık Bakanlığı, 
annelere, bebek 
beslenmesiyle ilgili 
birkaç püf nokta 
verdi.
“Alerjin maddeleri 
içermesi nedeniyle 
bir yaşından küçük 
bebeklere bal ver
ilmemelidir. Bunun 
yerine besleyici 
değeri çok daha 
fazla ve demirden 
zengin olan 
pekmezin tüketilme
si daha sağlıklıdır” 
diyen Bakanlık, 
böbrekleri henüz 
gelişmediğinden 
ve böbrek solid 

yükünü artırdığı için 
bir yaşına gelene 
kadar bebeklere tuz 
ve tuzlu gıdaların 
da verilmemesi 
gerektiğini bildirdi. 
Bakanlık, 
“Şeker de boş 
kalori kaynağı olup, 
gelişmeye katkısı 
bulunmadığı ve 
yeme isteğini azalt
tığı için bebekler için 
uygun besinlerden 
değildir” 
açıklaması yaptı. 
Bebeklere ilk altı 
ayda sadece 
anne sütü verilmesi
ni öneren Bakanlık, 
altı ayın sonunda 
uygun pişirme 
yöntemi kullanılarak 
hazırlanan balık 
ve yumurta ve 
ilebileceğini 
kaydetti.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.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 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE
TEK Anza 
TEK İşletme 

Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 

Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
BUSKİ 
İtfaiye

513 20 66 
513 45 03
514 00 95 
51312 86
513 11 74 
513 13 53
513 10 57 
51313 08
513 11 33 
513 10 95
513 37 42
51315 07 
5131414
51313 64 
524 85 86
513 10 42 
51310 92
513 10 45 
513 77 77
51318 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

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

Semerciler Yokuşu No:16/A 
Tel: 5131145 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2862 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

613 45 21 -111
Yalnyz 185

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Gemlikspor: 0 Cihanspor: B

-x>

GEMLİKSPOR

|Q jOVMM* FUTBOL SAHASI |Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geçtiğimiz hafta 
start alan 12-14 gurup 
maçlarına galibiyetle 
başlayan Gemlikspor, 
yeni başkan Bilal 
Beyhan'ın da izlediği 
ikinci maçında 
Cihanspor'la 
yenişemeyerek 
0-0 berabere kaldı. 
İlk haftayı 3 puanla 
kapatıp moral kaza 
nan iki takımın 
mücadelesinden gol 
çıkmayınca taraflar 
birer puana razı oldu. 
Maça rakibine 

göre daha iyi 
başlayan 
Gemlikspor 
forvetleri kale 
önünde yakaladıkları 
fırsatları değerlendi
remeyince ilk yarı 
golsüz kapandı. 
İkinci yarıda zaman 
zaman denk geçen 
mücadele maçın son 
15 dakikasında rakip 
Cihanspor'un baskısı 
altında geçti. 35'er 
dakika oynanan 
maçta gol sesi 
çıkmayınca gurubun 
iki güçlü takımı

puanları paylaştı. 
Saha : Ovaakça 
Hakem : Tuncer Kurt 
GEMLİKSPOR: 
Oğuzhan (4) Samet 
(5) Mehmet (5) 
Recep (5) Alican (6) 
Halid (5) Ferhat (5) 
Cihat (6) Doğan (5) 
Ufuk (6) Rıdvan (5) 
CİHANSPOR : 
İbrahim (5) 
Haşan (4) Vedat (4) 
Muharrem (4) 
Hakan (6) Halil (5) 
Eyüp (4) Cüneyt (5) 
Beşir (3) Burak (7) 
Erencan (4)



Yeniköy Çamhğı’nda Haziran ayında çıkan yangında 40 hektarlık orman alanı yanarak kül olmuştu.

Yanan cam ormanı temizleniyor
W

Haziran ayında çıkan yangında, kül olan 
Yeniköy Çamlığı’nın yeniden ağaçlandırılması 
için çalışmalar başlatıldı. Güvenli Köyü’nden bir 
aileye temizlenmesi için verilen orman alanında 
tohumlama sureti ile ağaçlandırma çalışmaları
yapılacağı bildirildi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik’in ulaşım sorununu rahatlatacak olan köprülü kavşağın kazı işlemleri tamamlandı

Umurbey Köprülü Kavşak tam gaz
Ağustos ayında başlayan çalış

malar hızlı bir şekilde ilerliyor. Umur 
bey Köprülü Kavşakta kazı çalışmala 
nnm bitirilmesinin ardından beton 
dökme işlemleri başladı. Karayolları 
tarafından yaptırılan çalışmaların 3 
ay içinde bitirilmesi bekleniyor. Köp 
rülü kavşak yolunun bitirilmesinden 
sonra bağlantı yollar da düzenlene 
rek, Gemlik ile Umurbey dahil 7 köyün 
ulaşımı daha rahat sağlanacak 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İran benzerliği (2)
Dünkü yazıma, Hürriyet Gazetesi yaza 

n Soner Yalçın’ın pazar günü yayınlanan 
yazısı ile araştırmasını koymuştum.

AKP İktidarının üçte ikisi AB'ye 
girmek için değiştirdiği 1982 anayasa 
sı'nın yeniden değiştirmeye kalkması ve 
bunu bir akademisyen kurula ısmarla
ması üzerine başlatılan tartışmaların 
temelini oluşturan ‘şerait düzenine 
doğru gidiş mi’ konusu, İslam devrimin! 
gerçekleştiren İran'da da zamanında 
tartışıldığı görülüyor.

Yalçın’ın bu ilginç yazısını bu nedenle 
sütunlarıma aktardım. Devamı syf 5’de

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

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI
İstiklal Cad. No: II04 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 11 75

^DEBICA

/
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Biiviksehir 
Belediyesi 
muhtarları

Bursa Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından verilen 
iftar yemeğinde muhtar
lar bıraraya geliyor. Bü 
yükşehir Belediye Başka 
nı Hikmet Şahin, bugün 
Bursa Altınceylan Tesis 
leri’nden yapılacak olan 
iftar yemeğine Bursa’nın 
7 merkez ilçesinin mahal 
le ve köy muhtarlarının 
katılacağını söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Zekanın sınırları vardır, 
ama aptallık sonsuzdur 

"Gözlerimizi'bir pula satıp geçmişiz bir yana, 
Ölmesini bilenlere yüz çevirmemiz bundan! 
Körüz gözbebeklerımize mil çekilmiş mil... 
Acımasız bir namlu şakağımızda soğuk, 
Tetikte kendi parmağımız yabancının değil!" 
Rıfat İLGAZ 
"Türkiye Iran olmaz.."
İkide bir önümüze dayatılan bir "soğutma" vur* 

gusu.. • .
Neden olmaz? Niçin olmaz? Iran nasıl oldu?
Onlar da demokrasiye inanmışlardı, ak günlerin 

nurlu ufukların geleceğini sanıyorlardı.
İmam Humeyni öyle demişti ya, koskoca imam 

yalan söyler miydi? Şah gidecekti ve her şey güzel 
olacaktı. O ülkenin de inanmış solcuları vardı ve her 
şey demokrasi içindi. O demokrasi Komünist Parti 
iktidarına bile yol verecek, yön çizecekti.

Bugün ki İran'a bakıp ta; sakın bunlar her zaman 
örümcek kafalıydı diye düşünmeyin.

Iran entelektüeli gerçek anlamda okur(du), 
yazar(dı) ve okuduğunu anlar(dı).

Tek anlayamadıkları 'İmam Efendi* oldu, onu da 
hayatlarıyla ödediler, tıpkı bir gecede katledilen 
5000 hava subayı gibi..

Humeyni, er geç solcularla anlaşmazlık çıka
cağını biliyordu ve buna hazırhklıydı.

22 Şubat'ta ilk saldırıya geçti. Halkın fedaileri 
devrim önderinin konutunun önünde bir resmigeçit 
düzenlemişti. Humeyni radyo ve televizyon aracılığı 
ile komünistleri ve allahsızları huzuruna kabul 
etmeyeceğini duyurmuştu.

Oysa Humeyni'nin Paris'te (sürgündeyken) üç ay 
önce söyledikleri daha unutulmamıştı;

"ŞAH'IN DEVRİLMESİNDEN SONRA MUHALEFET 
ÖRGÜTLERİNİN DE TOPLUMDA BİR YERİ OLACAK, 
KOMÜNİSTLERİN 'BİLE' DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEME 
VE ÖRGÜTLEME HAKKI OLACAK"

Toz kaldırmamak için bunları söylüyor.. İktidarı 
ele geçirdiktçn sonra 180 derece sapıyor.

'jder sev İslam dini ile ahenk içinde olmalıdır. 
KAPAYIN KULAKLARINIZI. 'Halimiz ne olacak?' diye 
soranlara kulak asmayıp. Bunu şoraplar, bizi yıprat
mak devleti yıpratmak, İSLAM DİNİNİ yıpratmak 
istiyorlar. Bütün devlet daireleri, bütün makamlar 
temizlenmeli..." .

Ardından sözü nasıl bir devlet kurulacağına ve 
yapılması tasarlanan halk oylamasına getiri yor: 
'Halkımız, bir İSLAM CUMHURİYETİ istiyor. Herhangi 
bir cumhuriyet değil, demokratik cum huri yet değil, 
demokratik ıslam cumhuriyeti de değil, SADECE VE 
SADECE İSLAM CUMHURİYETİ istiyor..."

Ortak özellik ne biliyor musnuz?
Din sömürüsü.. Ama psikolojik çözümlemeleri de 

ciddi biçimde beceriyorlar..
Kitlelerin içgüdüsünü yönlendirmeyi, yıllardır 

imtiyazlı tabakalara ve aydınlara karşı Dirikmiş 
öfkeyi ve cinsel arzuları dizginlerinden boşandırıp, 
basımlarının üzerine yöneltmeyi çok iyi biliyorlar.

Çünkü,kitleleri çok iyi tanıyorlar.
Onların nefret ve öfkelerim; tüm çıplak ayaklılar, 

ezilmişler, yoksullar ve de özellikle kadınlar, kendi
lerinden geçene kadar körüklüyorlar... Özellikle 
gecekondu halkı ideolojik aşılanmalara çok yatkın.

Devrimden 4 ay sonra mollaların gücünün 
temelini bunlar oluşturuyor. Fundamentalist (kök- 
tendinci) rejimin başarıya ulaşması için gereken tüm 
özellikler yar.

Köklerinden koparılmış, ne köye ne kente uyan, 
başıboş, vahşi, cahil ve eğitim görmemiş, lümpen 
bir yaşam sürmek zorunda bırakılmış, kendi kaderi 
ne terk edilmiş, Allah'a inanan, mideleri boş, içi öfke 
dolu, kendine güvensiz, toplumun dışına itilmiş bu 
insanlar her önderin, her otoritenin, ner ideolojinin 
peşinden gitmeye hazır...

Yürüyüşlere katılan çarşaflı, feraceli kadınlar için 
değişen fazla bir şey olmadı.

Bunlar devrimden önce de baskı altındaydılar.
Şimdi ise sokaklara dökülüp yürüyüşler yapıyor, 

ülkenin kaderini çizdiklerini sanarak, değişik bir 
duyguyu tadıyorlar...Kimliklerini arıyorlar

NAMUS, İFFET SORUNU, CİNSEL SAKINIM 
DEĞİL BU.

Apaçık kimlik sorunu.. Komşu İran'dan, Ahmedi 
cenad'ın ülkesinden söz ettikten sonra yazımızı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Temmuz seçimlerinden 
sonra verdiği demeçle bitirelim:

"Demokratik tercihini bizden yana kullanmayan 
vatandaşlarıma sesleniyorum.Sizin sandıkta verdi 
ğiniz mesajı anlıyorum. Lütfen müsterih olun. Hepi 
miz birleşerek demokratik. laik, sosyal bir hukuk 
devleti olan Cumhuriyeti daha yükseklere taşıya
cağız.

Cumhuriyetin,temel niteliklerinden taviz ver- 
me^MA^|ZHUMEYNİ hedefine doğru yola çıkarken 
nasıl bir söylemiş vardı ?" diye sorup da kafanızı 
bulandırmayacağım..

Ama şunu da eklemeden geçemeyeceğim.. 
"Olmaz olmaz deme olmaz olmaz

Yanan çam ormanı temizleniyor
Yeniköy Çamlığı’nda Haziran ayında çıkan yangında 40 hektarlık orman alanı yanarak kili olmuştu,
Geçtiğimiz aylarda 
yanan ve zorlukla 
söndürülen Yeniköy 
Çam Ormanı 
temizleniyor.
28 Haziran 2007 
gününde bilinmeyen 
bir nedenle Yeniköy 
Çam Ormanlığında 
çıkan yangın, Tarım 
ve Orman Bakanlı 
ğı’na bağlı yangın 
söndürme uçakları 
ile Orman Bölge 
Müdürlüğü yangın 
söndürme ekipleri ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
ekipleri tarafından 
sabaha kadar süren 
çalışmalar sonunda 
söndürülmüştü.
Yangın sonucu 40 
hektar çam ormanı 
tamamen yanarak kül 
olurken, 
Gemlik Orman 
Bölge şefliği yanan 
alanda temizlik 
çalışmaları başlattı. 
İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre, yanan 
alanlar temizlenirken 
çıkan odunlar yanan 
alanda toplanıyor. 
İlgililer, alanın temiz 
lenmesinden sonra

doğal olarak arazide 
tohumlama gerçek
leşeceğini, bunun 
için gelecek yılın bek 
leneceğini bir yıl son 
ra doğal tohumlama 
gerçekleşmeyen alan

larda çam fidanı diki 
lerek yanan alanın 
yeniden ağaçlandın 
lacağını söylediler. 
Saha temizleme 
işinin Güvenli 
Köyü’nden bir şahısa

orman emtiası 
karşılığı verildiğini 
söyleyen ilgililer, 
yanan 40 hektarın 
yeniden ağaçlandırıl
masının yıllar ala
cağını belirttiler.

SATILIK -KİRALIK İtil DAİREİER ve İŞYERLERİ
BAYTAŞ www.baytasinsaat.com

----- YENİ PROJEMİZ-------- ' 
BAYTAŞ ESİN APARTMANI i

Bahkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
J Doğalgaz Kombi Sistemi, 
J Otoparklı, SAsansörlü, 

Hazır Mutfak, 
v Dış kapı çelik kapı, 
'Cİç kapılar amerikan kapı, 
* Salon ve odalar laminant parke, 
v Islak zeminler seramik

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler ve müstakil bahçeli dublex daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler. g
BAYTAŞ İNCİ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Otoparklı, I
2+1 deniz manzaralı normal daire ve 4+1 dublex daire. I

- BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne B 
yakın, Ofis ve Mağazalar. I\

www.baytasinsaat.com Tel: 513 42 21-Fax-#1317 94

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Gemlik’in ulaşım sorununu rahatlatacak olan 
köprülü kavşağın kazı işlemleri tamamlandı.

ozcanvur'all 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YaaYORUM

Umurbey Köprülü Diş Hekimi

Özcan VURAL

Kavşak tam gaz 
yf Ağustos 

ayında başla 
yan çalışmalar 
hızlı bir şekilde 
ilerliyor. Kazı 
çalışmalarının 
bitirilmesinin 
ardından beton 
dökme işlemleri 
başladı. Kavşak 
3 ay içinde 
tamamlanacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey Beldesi ile 
Gemlik'in ulaşım 
sorununu çözecek 
olan köprülü kavşak 
çalışmaları 
hızla sürüyor.
Gemlik ile Umurbey 
Beldesi dahil 7 köye 
bağlantıyı daha da 
kolaylaştıracak olan 
köprülü kavşakta 
yapım çalışmaları 
Ağustos ayının 
sonunda başlamıştı. 
Bir aydan bu yana 
süren çalışmalarda 
köprüyü oluşturacak 
ayaklar için kazı 
çalışmaları bitirilerek 
beton dökme 
işlemine geçildi 
Umurbey 
Beldesinden gelecek 
olan araçların Rifat 
Minare kavşağına 
gitmeden direk 
olarak inmelerini 
sağlayacak olan 
köprülü kavşak 
yolunun bitirilmesin
den sonra 
bağlantı yolları da 
düzenlenecek.
Karayolları tarafından 
yaptırılan çalış
maların 3 ay 
içinde bitirilmesi 
beklenirken kavşağın 
trafiğe açılmasından 
sonra ilçeye 

i Şimdiki giriş ve çıkış 
yolunun da rahatla
ması bekleniyor.

Gemlik Körfez

Profesyoneller....
Yetmiş milyonluk Türkiye’nin 5 bin 

terörist eliyle bölüneceğini sanmak için 
aptal olmak lâzım.

Genç Türk Cumhuriyeti dimdik ayak
tadır.

Sonsuza kadar da ayakta kalacaktır. 
Cumhuriyetin has evlatları hayatları 
pahasına yaşayacak ve yaşatacaktır..

PKK’yı yönetenler ve ona destek veren
ler aptal değil.

Tersine kan içici kaşarlanmış cingözler 
dir birçoğu.

Haraç ve uyuşturucu ticareti ile milyon 
dolarlar kazanan bu profesyonel katiller, 
çaresizliklerini sömürüp dağa çıkardıkları 
cahil gençlerle vatan hizmeti yapan fidan
ları, mehmetciği birbirlerine kırdırarak 
geçimlerini sağlıyorlar.

Yanlışta ısrarlı politikaların izlendiği 
ülkelerde terör örgütleri uzun ömürlü ola
biliyor.

Meselâ iki binli yılların başında Türkiye 
bölücü terörü tamamiyle kontrol altına aldı.

AKP iktidarı kurumlarla çatışmaya gire
cek yerde devleti ahenk içinde işletebilse, 
bölücü tezlere cüret veren yanlışları 
demokratikleşme zannetmese PKK hortlar 
mıydı?

Hayır ama işlendi bu günahlar.
Hata üzerine hata yapıldı..
Şimdi umarız herkes bu kötü tecrübe

den ders çıkarmıştır.
İlk umut ışığını yine asker yaktı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 

İlker Başbuğ, terörle mücadeleye gönderi 
len tüm komando birliklerinin profesyonel 
hale getirileceğini açıkladı.

Ne kadar iyi yetiştirilmiş ve donatılmış 
olursa olsun, düzenli ordu birliklerinin < 
terörle mücadelede kullanılması verim 
sağlamıyor.

Uzun ve meşakkatli bir eğitimden geçen 
komando Mehmetçikler, tam tecrübe 
kazandıkları bir aşamada terhis ediliyorlar.

Yakın bir zamanda er, erbaş ve yedek 
subaylar terörle mücadele birliklerinde yer 
almayacak.

Bu görev, hareket ve ateş gücü çok yük
sek profesyonel timler eliyle yürütülecek.

Doğru olan budur.
Aslanla fare avlanmaz.
Fareyi kedi yakalar!
Bu tercihi kullandığı için Genelkurmay’! 

kutluyoruz.
Eminiz profesyonel anti terör timlerinin 

başarısı, profesyonel ordunun da ilhamını 
yaratacaktır!

Kısa zamanda zıpkın gibi profesyonel 
birlikler yanlış yolda olanların defterini 
d örecektir..

Biline...

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUTUN OKUYUN

MŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR 
Körfez Ofset

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

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

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Balıkçı esnafı, küresel ısınmanın etkisiyle deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu söyledi

Deniz suyu sdlıjı balık fillerini etkili^
Balık yasaklarının 
kalkmasından 
sonra bollaşıp 
ucuzlaması 
beklenen balık 
fiyatları bir türlü 
ucuzlamadı. 
Bolluk yaşanan 
istavrit ve 
Sardalye 
dışındaki balık 
türlerinin, deniz 
suyu sıcaklarının 
mevsim normallerine 
dönmesiyle ucuzla
ması bekleniyor. 
Gemlik'te tezgahlarda 
satılan ve halkın 
alım gücüne 
hitap eden balık 
türlerinden 
hamsi 8, istavrit 5, 
sardalye 4, 
çupra ve

levrek 6 YTL'den 
satılıyor.
Balıkçı esnafının 
ortak görüşü ise 
deniz sulu sıcak
lığının balık 
çeşidi ve miktarını 
etkilediği yönünde. 
Balıkçı esnafı 
küresel ısınmanın 
etkisiyle deniz 
suyu sıcaklıklarının 
mevsim 
normallerinin 
üzerinde seyrettiği 
yönünde birleşirken 
"Denizlerimizde 
balık çeşitliliğinde 
artış var, fakat 
İstavrit ve 
Sardalye'de 
bolluk yaşanmasına 
rağmen Çinekop 
ve Palamut gibi 
balıklar çok az 
çıkıyor" dediler

ültoa

w
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AKPli gençlerden 301) öğrenciye kırtasiye yardımıII V partd

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik 
Gençlik Kolları 
Teşkilatı öğrencileri 
sevindirdi.
AKP Gençlik 
Kolları’ndan ypılan 
açıklamada, her yıl 
geleneksel olarak 
düzenledikleri 
"Eğitime katkı 
çayı"nın bu yıl 
ramazan dolayısıyla 
yapılmayacağı ve 
bunun yerine 
300 öğrenciye 
okul ve kırtasiye, 
20 öğrenciye de

okul kıyafeti 
yardımı yapıldığı 
belirtildi.
Gençlik Kolları 
Başkanı Adnan 
Kırlak yaptığı açıkla
mada, "AKP’li
Gençler olarak 
eğitimin 
önemini biliyoruz. 
Yarınlarımızın 
teminatı olan 
kardeşlerimizin 
her zaman yanlarında 
olduğumuzu 
imkanlarımız 
doğrultusunda 
desteğimizi 
sonuna kadar vere
ceğimizi bilmelerini

isteriz, dedi.
Kırlak, öte yandan 
Eğitime yaptıkları 
katkılarda destekleri
ni esirgemeyen 
başta İlçe Başkanı 
Enver Şahin’e, 
Belediye Meclis 
Üyelerimiz inci 
Bülbül, Aydın 
Bayraktar, 
Selim Yavuz, 
Işadamlarmızdan 
Aslan Özaydın ve 
İsmini vermek iste
meyen çok değerli 
Gemlikli Esnaf ve 
İşadamlarına 
teşekkür ettiklerini 
söyledi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

Q 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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İran benzerliği (2)...
GEÇİŞ SANCILARI SANDIK 
Humeyni, "Bütün sorunlarımızın 

sebebi, cemiyetimizdeki ahlaksızlık
lardır. Bunların kökünü kazımahyız" 
diyor; genç mollalar terör estiriyor
du. Kitabevleri yağmalanıyor; gazete 
bayileri ateşe veriliyordu.

Şiraz'da "İslam Mahkemesi" eşcin
sel ve fahişe olduğu gerekçesiyle 
dört kişiyi idam ediyordu. Benzer 
olay Tahran'da da gerçekleşiyor, üç 
fahişe ve üç eşcinsel kurşuna 
diziliyordu.
I Sesleri ve görüntüleriyle erkekleri 
tahrik ettikleri için kadın spikerler 
televizyondan kovuluyor; uyuşturu
cu olarak görülen müzik yasaklanı 
yordu. Alkol içen, kırbaç cezasına 
çaptırılıyordu.
t Şimdi düşünüyorum da, insan 
zamanla her türlü aşağılanmaya 
alışıyor galiba. Hiçbirini görmüyor
duk; basmakalıp analizlerimizin 
doğru olduğuna o kadar inanıyor
duk ki!..

Oysa toplum hızla dincileştiriliyor- 
du. Alınan her kararda "Tamam bu 
sonuncusu" diyorduk. Ama arkası 
hep geliyordu.

Kızların evlenme yaşı 18'den 13'e 
düşürüldü. Parfüm, ruj, saç boyası, 
mücevher gibi kadın malzemelerinin 
yurda girişi yasaklandı. Kadın 
çamaşırı satan mağazaların vitrinle 
rine sutyen, kombinezon vs. koy
masına bile izin yoktu.

Kamu dairelerinde kadın 
memurlara tesettüre girme emri 
çıkarıldı.

GünelBakış
kadri_guler@hotmail.com \

Aslında birçok aydın kadının üye 
olduğu kadın dernekleri vardı. Onlar 
kendi küçük çevrelerinde "hamilelik 
tatilinin uzatılması", "eşit işe eşit 
ücret" gibi talepleri tartışıyorlardı.

Biz aydınlar hep aynı düşüncedey
dik: Demokrasi ve özgürlüğe geçiş 
sancılarıydı bu tür vakalar! 
Abartmaya gerek yoktu.

Hepimiz "ana çelişki" üzerinde 
duruyorduk; öncelikle dışa bağım
lılık ve ekonomik krizden kurtul
malıydık.

REFERANDUM OYUNU
Üç ay önce Humeyni, Paris'te 

komünistler de dahil olmak üzere 
her görüşün rahatça örgütleneceği 
bir demokrasiden, özgürlükten bah 
sederken, şimdi tüm solcu, mil
liyetçi ve liberalleri İslam düşmanı 
ilan etmişti.

Bu sözler üzerine ilk protestomuzu 
yaptık. Mitingimize bir milyonu 
aşkın insan geldi.

Mollaların en iyi siyasi stratejileriy
di; işlerine gelmediği zaman hemen 
gündemi değiştiriyorlardı.

Referandum meselesini gündeme 
getirdiler. Halka soracaklardı: "İslam

Cumhuriyeti'ni istiyor musunuz, 
istemiyor musunuz?"

Kuşkusuz bu bir oyundu; halkın 
yüzde 65'inin okuryazar olmadığı bir 
ülkede kim ne anlardı cumhuriyet
ten?

Yapılan propaganda belliydi; dedi 
ler ki: "İslam'a evet mi, hayır mı dr 
yorsunuz?"

Biz bu oyunu biliyorduk ama şöyle 
düşünüyorduk: "Önemli olan 
cumhuriyettir; serbest seçimlerdir; 
demokratik haklardır; özgürlüklerdir. 
İslam Cumhuriyeti bunu sağlayacak
sa neden karşı çıkalım?"

Ancak bazı küçük kesimler bu 
oyuna gelmemek için referandumu 
boykot ettiler.

Sonuçta, "evet" diyen 20 milyon,. 
"hayır" diyen ise sadece 140 bindi.

Mollalar bu referandum sonucunu 
çok iyi kullandılar. Güya tüm ülke 
yaptıklarını onaylıyordu. Artık tele
vizyondan sonra basın da ellerine 
geçmişti. Sanki tüm muhaliflerin 
sayısı 140 bin kişi gibi gösterdiler. 
Halbuki 20 milyon içinde bizim oyu
muz da vardı. Ama artık bizim se 
simizin çıkmasına izin verilmiyordu.

HALKI ANLAYAMADIK
Mollalar güçlendikçe saldırgan

laştılar.
Örneğin, tirajı bir milyon olan libe 

rai "Ayendegan" Gazetesi'ni kapat
tırdılar. Sıra sonra "Keyhan" Gaze 
tesi'ne geldi; muhalif yazarların 
işten çıkarılmasını sağladılar.

Tüm bu olanları protesto etmek ■ 
için mitingler düzenlemeye başladık. 
Ama iş işten geçmişti artık; insanlar 
yılmıştı, korkuyordu.

Özgürlük, demokrasi ve bağımsız 
lık için ayaklanan halkın, bu kadar 
kısa sürede değişeceğini düşüne
memiştik.

Sanmıştık ki, mollaların gerici 
yasalarına/kurallarına halk karşı 
çıkacak. Halbuki tersi oldu; mollalar 
yasak, sansür getirdikçe arkaların
dan gidenlerin sayısı arttı.

Örtünmek moda oldu!
Tüm bunlara "gelip geçici bir fırtı

na" diye bakmak ne büyük yanılgıy
dı. Komünistlerden, solculardan, 
demokratlardan, milliyetçilerden 
sonra liberal İslamcılar da zamanla 
mollaların hedefi oldu.

Şah döneminden daha çok insan 
cezaevlerine konuldu; idam edildi.

Milyonlarca insan canını kurtar
mak için yurtdışına kaçtı.

Kaçanlardan biri de bendim.
Umarım bizim hatalarımızdan bin

leri ders çıkarır.
Devamı yarın 

(Not: Bu metin, Bahman Nirumand'ın 
''Iran" kitabından derlenmiştir.)

ELEMANARANI YOR®-

Bakan Çelik, Bursa Buyukşehır Belediye Başkanı Şahın ı kabul etti

Bursa için el ele
Sektöründe lider kuruluşumuzun a 

Gemlik Hipermarketinde 
çalışacak

Askerlik hizmetini tamamlamış 
BAY EKMEK USTALARI 

aranmaktadır.
Başvurular gizli tutulacaktır.

Başvuruların 1 adet fotoğraf ile aşağıdaki 
adrese yapılması rica olunur.

GEMLİK ÖZDİLEK
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

Hisar Mah. Ilıca Mevkii GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 68 00

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Çalış
ma ve Sosyal Güven 
lik Bakanı Faruk 
Çelik*! makamında 
ziyaret ederek, yapı 
lacak yeni yatırımiar- 
la ilgili görüş alışve 
rişinde bulundu. 
Başkan Şahin, Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı'n 
da 1,5 saat süren 
görüşme sonrasında 
yaptığı açıklamada, 
Bakan Çelik'in daha 
önceki AKP Grup 
Başkan Vekilliği 
görevinde de Bur 
sa'ya büyük hizmet 
lerde bulunduğunu 
belirterek, "Yen/ 
görevinde de el bir
liği ile Bursa'mıza 
hizmet edeceğiz. " 
dedi. Bakan Çelik'le 
Bursa'da devam 
eden ve yapılması 
düşünülen projeler 
hakkında görüş alış 
verişinde bulunduk
larını söyleyen Şahin, 
"önceliğimiz Bursa 
Ray C etabının Hazi 
ne'nin 'olur' yazısıyla 
ile ilgili gelişmeler 
oldu. Bu konudaki 
mesafeyi aşarak, C 
etabının temelini 
önümüzdeki yılın 
mart ayına kadar

atmayı hedefliyoruz. 
Ayrıca inşaatı devam 
eden Merinos Kent 
sel Dönüşüm, Kent 
Meydanı ve Çarşı, 
Nilüfer Rekreasyon 
Projesi ile Özlüce 
Spor Tesisleri hakkın 
da bakanımıza bilgi 
verdim" dedi.
Teleferik Projesi'nin 
aralarında Köy Hiz 
metleri Binası'nın da 
bulunduğu Tefer 
rüç'ün dışında bir yer 
den başlamasına yö 
nelik Bakan Çelik'le 
istişare ettiğini ifade 
eden Şahin, "Bakanı 
mızın daha önce 'Bur 
sa 'yı yıkarak güzelleş 
tiriyoruz' dediği gibi 
Emirsultan Meydan 
Projesi, Dericiler 
Kentsel Dönüşüm ile 
Kent Meydanı ve Çar 
şı Projesi'nin Osman 

gazi Belediyesi'ne 
kadar olan ikinci 
etabı hakkındaki 
çalışmalarla kenti 
adeta yeniden inşa 
ediyoruz. Ayrıca 
Toplu Konut 
Projesi'nin de 2. 
etabı yeni yatırım
larımız arasında. 
Bütün bu çalışmalar 
Bursa'nın 'marka 
kent' olma yolundaki 
adımları. Bizler 
Bursa için varız. 
Bugüne kadar 
olduğu gibi bundan 
sonra da bakanımızla 
birlikte Bursa'mıza 
hizmet edeceğiz. 
Projeleri mize 
dolayısıyla 
Bursa'ya vereceği 
destekten ötürü 
şimdiden kendisine 
teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com




25 Eylül 2007 Sah GemlikKErfez Sayfa 7

TBMM’de yeni yasama 
yılı 1 Ekim’de başlıyor

Çankaya Köşkü kapılarını açtı
TBMM'nin 23. Dönem 
2. Yasama Yılı, 1 
Ekim Pazartesi günü 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
açış konuşmasıyla 
başlayacak.
TBMM'nin 23.
Dönem 2. Yasama 
Yılı, 1 Ekim 
Pazartesi günü 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
açış konuşmasıyla 
başlayacak.
22 Temmuzda yapılan 
milletvekili genel 
seçimlerinden sonra 
oluşan 23. Dönem 
Parlamentosu, 4 
Ağustos Cumartesi 
günü yapılan 
andiçme töreninin 
ardından resmen 
çalışmalarına 
başlamıştı.
3 Eylül Pazartesi 
günü AKP Genel 
Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan 
başkanlığında 
kurulan 60. 
Hükümetin 
programı üzerindeki 
görüşmelerin 
ardından, 5 Eylül

Çarşamba günü 
güvenoylaması 
yapılmıştı. Hükümetin 
güvenoyu almasın
dan sonra tatile 
giren TBMM, 23. 
Dönemin ilk yasama 
yılını bu şekilde 
tamamlamıştı. 23. 
Dönemin 2. Yasama 
Yılı ise 1 Ekim 
Pazartesi günü 
başlayacak.
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan ve 
beraberindeki heyet, 
saat 14.00'te Meclis 
Atatürk Anıtına 
çelenk koyacak, 
saygı duruşunda 
bulunacak ve 
ardından İstiklal

Marşı'm okuyacak. 
TBMM Genel 
Kurulu da aynı 
gün Koksal Toptan 
başkanlığında 
saat 15.00'te 
özel gündemle 
toplanacak.
Genel Kurulda 
İstiklal Marşı'nın 
okunmasının 
ardından, 
CumhurbâŞkânı 
Abdullah Gül, 
yeni yasama yılının 
açış konuşmasını 
yapacak. TBMM 
Başkanı Toptan, 
sâat 19.00'da da 
yasama yılının 
açılışı dolayısıyla 
kokteyl verecek

Çankaya Köşkü, 
kapılarını gazete
cilere açtı. Köşk'ün 
tanıtılması için 
düzenlenen basın 
turuna gazetecilerin 
iîyisi büyük oldu. 
Tura, lÖO'ş yakın 
basın mensubu 
katıldı.Dün sabah 
saat 10.00'da 
başlayan ve yaklaşık 
2 saat süren basın 
turunda Çankaya 
Köşk'ünün yaşam 
alanları hakkında 
yetkililer gazetecilere 
bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı 
Basın Başdanışmanı 
Ahmet Sever basın 
turu öncesinde kısa 
bir açıklama yaptı. 
Sever, gazeteci 
olduğu dönemlerde 
Köşk'ü hep merak 
ettiğini belirterek, 
“Kabullerde Çankaya 
Köşkü'nün belli 
bölümlerini görüyor
duk. Kabuller olduğu 
zaman da hep bir 
güzergah doğrultu 
şunda içeri alındık. 
Bu merakı gidermek 
için böyle bir başlan 
gıç yapıyoruz” dedi. 
Çankaya Köşkü'nün 
halka açılmasıyla 
ilgili soruları da 
yanıtlayan sever,

“halka açılması 
konusunda çalış
malarımız sürüyor, 
başvurular internet 
üzerinden alınacak, 
belı'.rli kriterlerimiz 
olacak ama o kriter
leri henüz belirleme 
dik. bu konudaki 
çalışmala rımız da 
sürüyor” diye konuş
tu. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül ve eşi 
Hayrünnisa Gül'ün 
Pembe Köşk'ü kul
lanacağını ifade eden 
sever, pembe köşk'te 
tadilat çalışmaları 
için üniversitelerden 
mimarların çalıştığını 
kaydetti, mimarların 
çalışmalarını tamam
lamasının ardından 
pembe köşk'te ne 
gibi değişiklikler 
yapılacağına karar 
verilecek.
Basın turunda ilk 
olarak yeni hizmet 

binası gezildi. 
Cumhurbaşkanının 
kabullerini ve verdiği 
resepsiyonlarını 
gerçekleştirdiği 3 ayrı 
s.alonun da içinde 
bulunduğu binada, 
salonlar ortak kul
lanıldığında 2 bin 500 
kişilik bir kapasiteye 
ulaşabiliyor.
Türkiye siyasetine 
dcür önemli kararların 
alıındığı Milli 
Güvenlik Kurulu 
toplantılarının 
ya pıldığı salon da 
gaızetecilerden büyük 
ilg i gördü. Salonun 
dö rt bir yanında yer 
akın ve tümü kabart
ma teknikle yapılan 
ve istenildiğinde ışık
landırılan haritalar 
büyük ilgi odağı oldu. 
MGK Salonu'nu yet 
kililer ancak tuta 
nalda açıp tutanakla 
kapatabiliyorlar.

vaillnnl ulukayadogalgaz ısı san.
“ HÜSEYİN ULUKAYA -CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI
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Facia teğet geçti
Bursa'da bir otomo
bil sürücüsü, sinyal 
vermeden dönüş 
yapan başka bir oto
mobil sürücüsünü 
uyarmak isterken, 
karşı şeritten gelen 
belediye otobüsünün 
altına girdi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesine 
bağlı Sinandede 
Caddesi üzerinde 
meydana gelen 
kazada, 16 YJ 576 
plakalı otomobilin 
şoförü Altan Kılı, 
önünde sinyal 
vermeden dönüş 
yapan bir başka 
otomobil 
sürücüsünü 
uyarmak isterken, 
Ankara Caddesi 
istikametinden 
Teyyareci 
Mehmet Ali

Caddesi istikametine 
seyreden Arif 
Eskil idaresindeki 
16 L 2386 plakalı 
belediye otobüsüne 
çarptı.
Kazada şans 
eseri ölen ya da 
yaralanan olmazken, 
hasar gören belediye 
otobüsündeki 
yolcular yarım saat 
kaldırım üzerinde 
oturup başka bir 
otobüsün gelmesini 
bekledi.
Polis kazayla alakalı 
soruşturma 
başlatırken, otomobil 
sürücüsü Altan Kılı, 
"Önümde bir araç 
sinyal vermeden 
döndü. Ona sinir
lendim. Uyarmak 
isterken otobüsü 
fark etmeden 
çarptım" diye 
konuştu.

ABONE OLDUNUZ MU?

MM ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

‘Gemlik Körfez' internetle www.geml0drorfezgazetesi.cofn
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Bursa’da iftar saati soygun
Bursa'da iftar saati 
bir eve giren kimliği 
belirsiz hırsızlar 
yüklü miktarda altın 
çalıp kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazî 
ilçesine bağiı

Başaran Mahallesi 
Bozdemir 
Sokak'takl Feriduh 
Gönen'e (53) ait 
eve daire kapısını 
kanırtarak, giren 
k.İtTıiigi belirsiz 
kişi ya da kişiler 
7 adet Adana

burması, 10 adet 
cumhuriyet altını, 6 
adet küçük altın, 1 
adet altın zincir, 1 
adet taşlı yüzük, 1 
çift küpe ile 1500 YTL 
parayı alarak 
kayıplara karıştı. İftar 
yemeğinden dönen

Feridun Gönen duru
mu fark edince polisi 
arayarak ihbarda 
bulundu. Olayla 
alakalı soruşturma 
başlatan polis 
kimliği belirsiz 
hırsızların peşine 
düştü.

i

Kilidi kırarak içeri girdiler, 
elektrik motorlarını çaldılar
işyerinin Kapı 
Kilidini Kırarak 
içeriye Giren Şahıslar 
25 Adet Elektrik 
Motorunu Çald 
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir işyerinin giriş 
kapısındaki asma

kilidi kırarak içeriye 
giren kimliği 
belirsiz kişiler, 25 
adet elektrik motu- 
Funu alıp kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Duaçınarı 
Mahallesi Bahçe 
Sokak ürerinde

faaliyet gösteren 
Erol A.’ya (70) ait 
işyerinin giriş 
kapısındaki asma 
kiliti sert bir cisimle 
kıran kimliği 
belirsiz kişiler, 
işyerindeki çeşitli 
markalardaki

25 adet elektrik 
motununu alıp 
kaçtı. İşyeri 
sahibinin 
müracaatını 
değerlendiren 
polis, olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı

‘Hayat bana dar geliyor1 diyerek intihar etti
-Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
25 yaşındaki genç, 
girdiği bunalım sonu* 
cu intihar etti.
Müstakil evinin ikinci

katındaki mutfakta 
iple tâVâhâ âsiidrâk 
intihar ©deh ğencin 
bıraktığı notta; 'Artık 
hayat bana dar geli 
yor' ifadesi yeraldı.

Edinilen bilgiye 
göre, Kuruçeşme 
Mahallesi 
Kuruçeşme 
Çıkmazı'nda 
ikamet eden

Ahmet S., müstal 
evinin ikinci 
katındaki mutfak 
bölümünde iple 
tavana asılarak 
intihar etti

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit E^nlak^ Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Cep telefonunu aldığı
————S

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi |
$

TAPU TAKIP İŞLERİ YAPILIR
ACİLSATILJKyeKİRALIKLARmZİCİNBİZİARAYINIZ

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

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 nf SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜK DAİRE Denizi gören, 3+1,140

b

&

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde) Yeni Devlet Hastanesi Altı
------------------------------------------------------------------- feSerçe 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, Kaşko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. 
ŞEKER SİGORTA

Afacide ÖZALP

gencin başına silah dayadı
Bursa'da bir genç, 
bankta oturduğu 
sırada kimliği belirsiz 
bir şahsın başına 
silah dayayıp cep 
telefonunu aldığını 
iddia etti.
Fethiye 
Mahallesi'nde 
pazar yerinde bir 
bankta oturan 
Ahmet

Yetimoğlu'nun (20) 
arkasından 
gelerek başına silah 
dayıyan 1.70 boyun
da, esmer tenli, 
kıvırcık saçlı 25 
yaşlarında bir kişi, 
Yetimoğlu'nun 
cep telefonunu aldı. 
Zanlı daha sonra 
Yetimoğlu'nu 
ayağa kaldırıp, ardına

bakmadan 
kaçmasını söyledi.
Yetimoğlu bir 
miktar yürüdükten 
sonra kimliği belirsiz 
zanlı kaçarak 
uzaklaştı. Ahmet i 
Yetimoğlu'nun ihbarı 
üzerine soruşturma 
başlatan polis, kim
liği belirsiz zanlının j 
peşine düştü.

Komşu kavgası hastenede bitti
Bursa'nın merkez
Yıldırım ilçesinde 
2 komşu arasında 
Çık>an kavgadaÇıkarı kavgada 
Yaralanan 69

I yaşındaki kadın
hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye 
göre, Millet Mahallesi 
Murat Sokak 
girişinde Gültane S. 
(69) ile komşuları 
İsmail T. (41) ve 
Ersin T. (19) arasında

henüz bilinmeyen 
nedenle tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşme
siyle İsmail T. ve 
Ersin T., Gültane S.’l 
darp etti.

T MA “SUYUNU BOŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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1 Araç muayenesinde 
yeni dönem başlıyor ÇİZİYORUM

8 YAŞ

Karayolu araçlarının 
muayenesinde yeni 
bir dönem başlıyor. 
Yeni uygulamaya 
göre dizayn edilen 
ilk araç muayenesi 
gelecek ay Yalova’da 
hizmete girecek. 
Araçlar, artık 
Ulaştırma Bakan 
lığının belirlediği 
yaklaşık 1OO kontrol 
noktasına bakılarak 
muayene edilecek. 
Araç muayene sis
teminin modernize 
edilmesi ve AB 
normlarına yük
seltilmesi hedefiyle 
yapılan özelleştir 
meyi TÜVTÜRK ortak 
girişiminin kazan
masının ardından, 
yeni araç muayene 
istasyonlarının 
kurulması için 
süreç başladı.
Ulaştırma Bakanlığı 
Kara Ulaştırması 
Genel Müdürü Talat 
Aydın’dan alınan bil
giye göre, Ulaştırma 
Bakanlığı, muayene 
sistemini sil baştan 
değiştirecek yeni 
uygulama kapsamın
da TÜVTÜRK’ün sun
duğu 2009 yılına 
uzanan detaylı iş 
planını inceleyerek

onayladı. Bu 
çerçevede, belir
lenen yeni standart
lara uygun ilk araç 
muayene istasyonu 
gelecek ay Yalova'da 
hizmete açılacak. 
Yıl sonuna kadar 
Elazığ istasyonu da 
devreye alınacak. 
2009 BAŞINDA 
189 İSTASYON 
HİZMET VERECEK 
Bakanlığın onay
ladığı plana göre, 
gelecek yıl Temmuz 
ayında 81, Aralık 
ayında ise 177 ista
syon hizmete gire
cek. Şubat 2009'da 
189 araç muayene 
istasyonu hizmet 
verir hale gelecek. 
Araç muayene ista
syonlarının sayısı, 

illerdeki araç yoğun
luğuna göre belir
leniyor. Aynı 
şehirdeki istasyon
ların birbirine 5 
kilometreden uzak 
olmaması şartı 
aranacak. İstanbul'da 
12, Ankara'da 7, 
İzmir ve Konya'da 
8, Bursa ve 
Antalya'da 6'şar 
araç muayene 
istasyonu 
açılacak.

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
I İMAM ASLAN
DİNLENME TESİSLERİ

1 Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

Barış Güler’in kaleminden

ELEMAN ARANIYOR KİRALIK DAİRE

Umurbey Düğün Salonları’nda 
çalışmak üzere 

Şef Garson, Garson, 
Komi, Temizlik Elamanı alınacaktır. 

Süren Zeytincilik 
satış mağazasında çalışmak üzere 
bayan satış görevlisi aranıyor.

fcat7et525 0öl7
Son. Ik. lid. ŞU.

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

MM ABONE OLDUNUZ MU?
■IIMIlHMimilllllM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

MDEÛOlEnİZlEİMHİZMElİNİZVm

■IHııllH
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAYET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Aspirin ramazanda mide kanaması yapabilir
Gastroenteroloji 
Uzmanı Dr. Kemal 
Kul, Ramazan'da 
doktora danışmadan 
kullanılan aspirinlerin 
mide kanamalarına 
ve delinmelerine yol 
açabileceğini söyledi. 
Ramazan süresince 
ağrı kesicilerin ve 
aspirin kullanımının 
özen istediğini, bil
inçsiz ilaç aliminin 
mide delinmeleri ve 
kanamalara yol aça
bileceğini belirten 
Kul, "Zaten mide için 
oldukça zararlı olan 
ağrı kesici ve aspirin
lerin doktor önerisi 
olmadan kullanımı, 
oruç sırasında 
tehlikeli kanama ve 
mide delinmelerine 
sebep olabilir. 
Doktorun çok öner
mediği ancak kan 
sulandırıcı etkisinden 
yararlanmak için 
kişinin kendi başına

kullandığı aspirinlerle 
ortaya çıkan kana
malarla Ramazan'da 
daha fazla karşılaşıy
oruz." dedi.
Midedeki asit ve 
gıdaların yemek 
borusuna geri gelme
si, burada tahrişe ve 
kişide göğüs arkasın
da yanma gibi 
şikayetlere yol 
açması şeklinde 
tanımlanan reflü 
hastalığıyla da

ramazanda sıkça 
karşılaştıklarını ifade 
eden Dr. Kul, 
"Normal zamanlarda 
da toplumda sık 
ölarak gözlenen bu 
durum, ramazan 
ayında artmaktadır. 
Bu hastalığın en 
önemli sebebi, uzun 
süren açlık sonrası 
dikkatsizce yüksek 
kalorili ve fazla mik
tarda yemektir. 
Ayrıca sahurdan

sonra hemen yatıl
ması da zararlıdır. 
Yatar pozisyonda 
yiyeceklerin mideden 
yemek borusuna geri 
gelmesi kolaylaşmak
tadır." şeklinde 
konuştu.
Kemal Kul, iftarda 
yüksek kalorili ve 
yağlı yiyeceklerden 
kaçınmanın 
reflü ihtimalini 
azaltacağını dile 
getirerek şunları 
söyledi: "İftarda az 
miktarda yemek yen
meli. Aradan 3 saat 
geçtikten sonra 
küçük bir öğün 
eklenmeli. Böylece 
mide, aşırı doldurul
mamış olur. Sahurda 
da hafif yiyecekler 
tercih edilmeli.
Ayrıca yedikten 
sonra hemen 
yatmamak, gece 
reflülerini 
engelleyecektir."

Uykusuzluğu susuzluğa tercih edin
Ramazan ayında 14 saatlik susuzluk böbrekleri olumsuz etkiliyor.
Ramazan ayında oruç 
nedeniyle yaklaşık 
14 saat susuz kalın
ması ve sıcaklar 
yüzünden sahurda 
en az 1 litre sıvı 
alınması öneriliyor. 
Konya Numune 
Hastanesi Beslenme 
ve Diyet Uzmanı
Şirin Kayhan Eser, 
uyarılara karşın 
birçok kişinin 
ramazan ayında 
bilinçsiz ve 
sağlıksız beslendiğini 
söyledi.
Öncelikle sahura 
kalkılması nedeniyle 
uykusuz kalacağını 
düşünen birçok 
kişinin gece 
saatlerinde yiyip 
yattığını vurgulayan 
Eser, bu durumun 
özellikle susuzluk 
açısından risk oluş
turduğunu kaydetti. 
Ramazan ayında 
oruç nedeniyle 
yaklaşık 14 saat 
susuz kalınacağını, 
bu sürenin de 
vücut açısından 
önemli olduğunu 
ifade eden Eser, 
şunları söyledi:

"Yani saat 05.00'ten, 
19.00'a kadar 
yaklaşık 14 saat 
vücuda su almama 
yacak. Yenip 
yatıldığında ise bu 
süre 18 saate bile 
geçebiliyor. Bu kadar 
süre susuz 
kalındığında vücut, 
daha önce alınan 
suyu harcar. Bu su 
bitince de hücrel
erdeki suyu kullan
maya başlar.
Vücuttaki suyun azal
ması, uzun süren 
susuzluk, bazı sağlık 
sorunlarına yol aça

bilir. Bu yüzden 
sahurda komposto, 
meyve suyu ve su 
gibi içeceklerle en az 
1 litre su alınması 
gerekiyor. Bu miktar 
su, organların gün 
boyu çalışmasında 
faydalı olacaktır." 
Sahurda Son 
Dakikada Bir Bardak 
Su İçin 
Eser, birçok kişinin 
sahurda, fazla su 
içtiği için uyuyama- 
maktan şikayet ede
bildiğini belirterek, 
"Ancak, 14 saatlik 
susuzluk böbrekler

başta olmak üzere 
organları olumsuz 
etkileyebilir. Fazla 
midede şişlik yapa
biliyor ve uykuya 
geçmeyi güçleştire
biliyor. Susuzluğun 
vücutta yol açacağı 
hasarlar dikkate alın
malı ve uykusuzluk 
susuzluğa tercih 
edilmelidir. Sahurda 
vücudun sıvıya iyice 
doyurulması gerekiy
or. Özellikle son daki
ka bir bardak su 
içilmesinde fayda 
var" dedi.
Susuz geçen en az 
14 saatin ardından 
iftarda birçok kişinin 
hemen suya 
sarıldığını ifade eden 
Eser, "Boş mideye su 
gönderiliyor. Bu 
durum da çok yanlış. 
İftarda hemen su 
içilmesi hazımsızlık 
yapabiliyor, yeterli 
gıda alimini önleye
biliyor. Bu yüzden 
biraz iftariyelik alın
malı ve birkaç dakika 
sonra su içilmelidir. 
Ayrıca, boş mideye 
kesinlikle soğuk su 
içilmemelidir" dedi.

CUMAN ARANIVOR
Orhangazi Döktaş Fabrikası’nda 
İç Taşeron (Müteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır.
NET 500.00 YTL Maaş + 
SSK + Servis + Yemek

GSM: 0.533 768 06 45
TEL: 0.224 573 42 63 Dahili: (135)

SATILIK DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI 3 + 1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Tel: (0.533) 255 65 66
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SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

SATILIK
HER İŞE UYGUN 
SATILIK İŞYERİ 

037 397 21 37

SATILIK DAİRE

T MA A “S“™™B°,ŞA. I W* HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

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 j

‘Gemlik Körfez’ internetti 
vmv.gemlikkorfezgazetesi.conı^
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Kültür Köprüleri girişimine 
6 milyon euro

finansman sağlanacak

Yağışlar, Bursa Doğancı
Barajı’nı etkilemedi

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), Türkiye 
Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı 
ve Avrupa 
Komisyonu Türkiye 
Delegasyonu tarafın
dan başlatılan 
'Sivil Toplum 
Diyalogu Kültür 
Köprüleri Girişimi' 
çerçevesinde, 
Türk ve AB'li 
kültürel aktörlerin 
ortak çalışmalarını 
destekleyen pro
jelere 6 milyon 
Euro finansman 
sağlanacağını 
duyurdu.
BTSO'dan yapılan 
yazılı açıklamada; 
"Diyalogun temel 
amacı, Türkiye ve 

AB'ye üye ülkeler 
deki sivil toplumların 
birbirleri hakkında 
bilgi sahibi olma ve 
birbirlerini daha iyi 
anlamasına katkıda 
bulunmaktır.
Proje faaliyetlerinin 
2008'in ikinci 
yarısında başlaması 
planlanmış olup, 
faaliyetler 2010 
yılı sonuna dek 
devam edecektir. 
Program, Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı tarafından, 
Avrupa Komisyonu 
Türkiye Delegasyonu 
ile işbirliği içinde, 
koordine edilmekte
dir. Kültür Köprüleri 
programı, her iki 
tarafın kültürel aktör
lerinin aktif iştirakini 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

gerektirdiğinden, 
işbirliği fırsatlarının 
oluşması amacıyla 
Türk oyuncuların 
programın asıl 
başvuru sahipleri 
olan AB ülkelerinin 
Türkiye'deki kültür 
enstitüleri ile temasa 
geçmeleri önem taşı
maktadır. Kültür 
Köprülerinin AB ile 
Türkiye arasında var 
olan yoğun kültürel 
iş birliğine büyük 
ölçüde görünürlük 
kazandırması 
ve Türkiye'yi 
Avrupah ortaklarıyla 
daha sıkı 
bütünleştirecek 
kültürel bağları 
güçlendirmesi 
beklenmektedir." 
ifadeleri yer aldı.

Bursa'da 3 gündür 
aralıklarla devam 
eden yağışın 
Doğancı Barajı’nı 
etkilemediği, 
sadece barajdaki 
eksilmenin azaldığı 
bildirildi.
Bursa Su ve 
Kanalizasyon 
İdaresi Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
yağmurun baraja 
etkisinin olmadığını, 
normalde 
günlük 20 
santimetre olan 
eksilmenin 3 günlük 
süreçte 19 santime
tre olarak 
ölçüldüğünü, baraj
daki şu andaki dolu
luk oranının yüzde 
12.70 olduğunu 
bildirdi.
Çetinavcı, havanın 
soğumasıyla 
buharlaşmadan 
kaynaklanan azal

manın düştüğünü, 
kentin barajda bir 
aylık suyu bulun
duğunu hatırlatarak, 
"Barajın kodu şu 
anda 311 metre 

seviyesinde. 305 
metrede ölü hacmine 
düşüyor. Ancak biz 
yerleştirdiğimiz pom
palarla su seviyesi 
305'e bile düşse, 
suyu kullanacağız. 
Şu anda barajda bir 
aylık suyumuz var" 
dedi.
B planları için 
çalışmaların devam 
ettiğini, şu ana 
kadar kuyu sayısını 
51'e çıkardıklarını, 
buradan da günlük 
80 bin metreküp 
suyu şehir 
şebekesine 

dahil ettiklerini 
kaydeden 
Çetinavcı, 
"70 yeni kuyu 
bir ay içerisinde 
açılacak.
Bu kuyulardan 
ilave günlük 
110 bin metreküp 
su takviyesi 
yapacağız.
Toplam kuyu 
desteği 190 bin 
metreküp olacak. 
Bursa'nın su ihtiyacı 
265 bin metreküp. 
Bir sıkıntı olacağını 
düşünmüyoruz" 
diye konuştu.

HHk 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

Körfez Ofse
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

iaiilCrtıım^
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Başarılı sporcular iftarda buluştukUzmar

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü'nde yaptıkları 
sıkı çalışmalar 
ile istedikleri 
üniversitelerin 
Beden Eğitimi ve 
Spor bölümlerini 
kazanan öğrenciler, 
Belediyespor 
tarafından verilen 
iftarda başarılarını 
kutladı.
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
ve Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
Muammer Subaşı, 
sosyal tesislerdeki 
iftarda yaptığı 
konuşmada 
genç sporcuların 
başarısının, 
Belediyespor 
ailesini gurur
landırdığını söyledi. 
YÜZDE 55 BAŞARI 
Üniversitelerin 
Beden Eğitimi ve 
Spor bölümlerine 
Büyükşehir Belediye 
spor Kulübü'nde 
hazırlanan öğrenciler
den yüzde 55'inin 
istedikleri bölümlere 
yerleştirildiğine

soğurr
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Ijda, gri 
İMgeldıg 
Hyazıla 
Hor. Ba

dikkat çeken Subaşı, 
"Öğrenciler azimli 
çalışmalarınızın 
karşılığını üniver
siteyi kazanarak 
aldılar. Onların 
başarısı bizleri de 
sevindirdi" dedi. 
Büyükşehir 
Belediyespor'un 
sporcu yetiştirme 
alanındaki 
başarısının, yalnızca 
üniversite sınavların
da değil, ulusal ve 
uluslar arası alanlar
da alınan başarı ile de 
tescillendiğini ifade 
eden Subaşı, kent

sporuna verilen 
desteğin yanı sıra 
başarıların altına 
atılan imzalar ile 
Büyükşehir sporcu
larının, Bursa'nın 
adını dünyaya duyur
duğunu hatırlattı. 
Öğrencilerin, 
başarılarının mutlu
luğunun paylaşıldığı 
iftarda Muammer 
Subaşı'nın yanı sıra 
Belediyespor Müdürü 
ve Kurs Koordinatörü 
Mahmut Turunç ile 
kurs program sorum
luları da hazır 
bulundu. «W

.:... ;...212.

Bursaspor’dan hakeme isyan
Bursaspor Kulübü 
Başkanı Ali Karasu, 
Fenerbahçe maçında 
yedikleri golün 
ofsayt olduğunu, 
bir de penaltılarının 
verilmediğini 
belirterek, "5 
puanımız hakemler 
tarafından gasbe 
dildi. Bunların 
bedelini kim 
ödeyecek" dedi. 
Başkan Ali Karasu, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, sezon başında 
iyi bir takım kurduk
larını ve bir maç 
haricinde haklı 
olduklarının ortaya 
çıktığını ifade 
ederek, "Ancak, 
takımımızın sahadaki 
tüm mücadelesine, 
her geçen gün artan 
istikrarlı oyununa 
rağmen sadece bir 
maçtan galibiyetle 
ayrılabildik. Kendi 
sahamızda muhte 
şem taraftarımıza 
galibiyet yüzü 
gösteremedik. Bunda 

en büyük etkenler
den birisi de hakem
lerdir” dedi.
Galatasaray maçında 
Bursaspor lehine 
verilmeyen bir 
penaltı olduğunu, 
Trabzonspor maçın
da haksız bir penaltı 
ile karşılaştıklarını 
iddia eden Karasu, 
şunları kaydetti: 
"Son olarak da 
Fenerbahçe maçında 
kalemizde 
gördüğümüz gol 
ofsayttı. İkinci yarıda 
Sinan Kaloğlu'nun 
rakip kaleci Volkan 
tarafından yere 
indirilmesi yüzde 
yüz penaltıydı. 
Maçın sonucunu 
direkt etkileyen bu 
İki pozisyonla ilgili 
statta ve televizyon
lardaki tüm yorumcu 
ve futbol adamları 
'ofsayt ve penaltı' 
dediler. Ama hakem
ler aynı görüşte 
olmadı. Herkes 4 
puandan bahsediyor, 

ama ben tam 5 
puanımızın hakemler 
tarafından gasbe- 
dildiğini düşünüyo
rum. Telafisi olmayan 
bu gaspların, hata
ların bedelini kim 
ödeyecek? Bizim için 
artık geç olmasına 
rağmen futbolun 
yetkilileri bu tür hata
ların üzerinde her 
zamankinden fazla 
durmalı. Bugün 
bizim için telafisi 
mümkün olmayan 
hatalar yarın başka 
birileri için geçerli 
olur ve sonuçta 
Türk futbolu büyük 
zarar görür. Tüm 
kulüp yöneticileri, 
teknik adamlar, fut
bolcular, yorumcular 
bugün sana yarın 
bana olacağının 
bilinci ile hakem 
hatalarının futbolu
muzun altına 
dinamit koymadan 
önüne geçilmesi 
için çaba 
göstermeli."

Kupada 2. kademe maç programı belli oldy :
Fortis Türkiye 
Kupası'nda 2. 
kademe maçları 
yarın ve 26 Eylül 
Çarşamba günü 
yapılacak.
Kupada 2. kademe 
müsabakaları tek 
maçlı eleminasyon 
sistemine göre 
oynanacak ve 
kazanan takımlar tur 
atlayacak.
Müsabakanın normal 
süresinin berabere 
tamamlanması duru
munda 15'er 
dakikalık 2 devre 
halinde uzatmalar 
oynanacak. Eşitlik 
yine bozulmazsa, tur 
atlayan takımı seri 
penaltı atışları 
belirleyecek. 
Fortis Türkiye 
Kupası 2. kademe 
maçlarının programı 
şöyle:

GEMLİK SİNEMA GÜNlflfiÜ

Bugün
6.00 Tepecik 
Belediyespor- 
Ankaragücü 
(Tepecik)
20.00 Gençlerbirliği- 
Akçaabat Sebatspor 
(Ankara 19 Mayıs)
26 Eylül Çarşamba:
16.00 Alanyaspor- 
Sivasspor (Milli 
Egemenlik)
16.00 Kırıkkalespor- 
Sakaryaspor (Fikret 
Karabudak)
16.00 Arsinspor- 
Denizlispor (Arsin 
İlçe)
16.00 Şanlıurfaspor- 
Konyaspor (Siverek 
Furkan Tüysüz)
16.00 Sarıyer- 
Kasımpaşa (Maltepe)
20.00 Çaykur 
Rizespor- 
Eskişehirspor 
(Rize Atatürk)
20.00 Bursaspor-

Boluspor (Bursa
Atatürk) ü
20.00 Gaziantepspor-J s 
Kayseri Erciyespor |1 
(Kamil Ocak)
20.00 Vestel I
Manisaspor- 
Gaziantepspor
B.Ş.Belediyespor I 
(Manisa 19 Mayıs) 1
20.00 Gençlerbirliği 1 
OFTAŞ Spor-
Uşakspor ■
(Ankara 19 Mayıs) I
20.00 Kayserispor- | 
Diyarbakırspor 
(Büyükşehir 
Belediyesi
Atatürk) M I
20.00 Adana ■ ।
Demirspor-Altay A
(Adana 5 Ocak- ■
Seyircisiz)
20.00 İstanbul B.Ş. A 
Belediyespor- M 
Diyarbakır B.Ş. ■ 
Belediye Diskispor i 
(Atatürk Olimpiyat) |

T MA ▲ “SUYUNU boşa
HARCAMA”

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

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı 
HARRY POTTER 5

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
12.00 ■ 14.00 • 16.00 ■ 20.45
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Grip aşısının şimdi tam zamanı
Uzmanlar, havaların 
soğumaya başladığı 
bugünlerde grip 
aşısını yaptırmanın 
tam zamanı

i olduğunu, ancak bu 
aşının sadece hasta,

i yaşlı ve diğer risk 
grupları için gerekli 
olduğu bildirdi.
Havaların soğumaya 
başladığı bugünlerde 
eczanelerin camların
da, grip aşısının 
geldiğine ilişkin 
yazılar dikkati çekiy
or. Bazı kişiler, kışı 
griple karşılaşma
mak ya da gribi daha 
az etkilenerek atlat
mak için aşı yaptır
mayı tercih ediyor. 
Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi 
Kulak Burun Boğaz 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Hamdi 
Arbağ, içinde 
bulunulan, havaların 
soğumaya başladığı 
dönemin grip aşısı 
olmanın tam zamanı 
olduğunu belirtti.

Cep telefonu sağırlık yapabilir
ABD’de düzenlenen bir kulak burun boğaz konferansında, günde bir 
saatten fâzla cep telefonuyla konuşmanın işitme kaybına yol açabile
ceği belirtildi. ABD’de bu hafta yapılan bir kulak-burun-boğaz konfe 
ransında sunulan araştırmada, cep telefonunu çok kullananların, özel
likle yüksek frekanslı sesler sayılan s, f, h, t ve z ile başlayan kelime 
leri anlamakta güçlük çektikleri belirlendi. Daily Mail’in internet 
sitesindeki habere göre, araştırma, 18-25 yaş arasındaki 100 cep 
telefonu kullanıcısıyla kullanmayan 50 kişi karşılaştırılarak yapıldı. 
Araştırma sonucunda, 4 yıldan fazla bir süre günde bir saati aşkın cep 
tÜefonu kullananların sesleri ayırt etmede güçlük çektikleri belirlendi.

Türkiye'de ticari 
kazanç elde etmek 
için, grip aşısının 
çoğu zaman bir 
zorunluluk gibi 
sunulduğunu ifade 
eden Doç. Dr. Arbağ, 
şunları kaydetti: 
"Bu aşıyı herkesin 
yaptırması gerekiyor 
gibi bir ticari anlayış 
yanlıştır. Çünkü 
yaşlılar, çocuklar, 
kalp yetmezliği 
hastaları, diyaliz 
hastalan, solunum 
yetmezliği rahatsız 
lığı bulunanlar gibi 

gruplar için grip 
aşısı önerilmektedir. 
Sağlıklı bir kişinin 
kış yaklaşırken 
grip aşısı yaptırması 
çok anlamlı 
değildir. Bu duru
mun, vatandaşları 
mızca iyi bilinmesi 
vehaksız ticari 
kazanç elde 
edilmesinin önüne 
geçilmelidir.
Vatandaşlarımız, grip 
aşısı olup olmama 
kararını uzman 
doktora mutlaka 
danışmalıdır."

Kalp krizi yaşı düştü
Yıllar içerisinde 
sigara kullanımının 
artışı, yağlı yiyecek
lerin fazla tüketilmesi 
ve stresli yaşam gibi 
faktörlerden dolayı 
kalp krizi yaşının 
düşmeye başladığı 
bildirildi.
Tokat Dr. Cevdet 
Aykan Devlet 
Hastanesi Kardiyoloji 
Uzmanı Dr. Ataç 
Çelik, yaptığı açıkla
mada, kalp krizi 
riski yaşının yıllar 
geçtikçe düştüğünü 
belirterek, 
"Eskiden biz 30 
yaşlarda kalp krizi 
gördüğümüzde 
şaşardık. Ama şimdi 
20'li yaşlarda kalp 
krizi vakaları 
gördüğümüz zaman 
şaşırmıyoruz" dedi. 
Sigara kullanımının 
artışı, yağlı yiyecek
lerin fazla tüketilmesi 
ve stresli yaşam gibi 
faktörlerden dolayı 
kalp krizi yaşının 
artık düşmeye baş 
ladığını ifade eden 
Çelik, şöyle konuştu: 
"Yani genç yaşlarda 
fazla ve sık şekilde 
kalp krizi görmekte 
yi'z. Tabii kalp krizini 
şu şekilde tanımlaya
biliriz. Kalbi besleyen 
koroner damarlardaki 
plakların yırtılıp 
üzerine pıhtı bağlayıp 
aniden kanın 
kesilmesi, kalbin

beslenememesi 
sonucu oradaki kalp 
dokusunun ölmesi. 
Eğer bu damar 
aniden hızlı miktarda 
açılamazsa kriz çok 
büyük boyutlara 
ulaşmakta. Bunun 
risk faktörleri var, her 
insanda kalp krizi 
gelişmiyor.
Hipertansiyon, şeker 
hastalığı, şişmanlık, 
sigara içimi, erkek 
cinsiyet, genetik fak
törler, stres, koles
terol yüksekliği gibi 
faktörler bu riski 
artırıyor." 
Sporculardaki 
Ani Ölümler 
Genç öiümierin belir
li bir kısmının kalp . 
krizi ile olmadığını da 
anlatan Çelik, "Bu 
nun başka nedenleri 
de var. Tıpta ani kalp 
ölümü diyoruz. Ani 
kalp ölümünün de 30 
yaş altında yıllık 

görülme riski 
yüzbinde 50-60 
civarında" dedi. 
Bunların yüzde 90 
kadarının yapısal bir 
kalp hastalığına bağlı 
olarak geliştiğini ifa 
de eden Çelik, şun
ları kaydetti: Mesela 
doğuştan kalbi besle 
yen koroner damar
ların yanlış yerden 
çıkması veya kalbin 
kalınlaşmasına bağlı 
kalbin beslenememe- 
si ya da bado spazm 
dediğimiz kokain kul
lanımına bağlı kalp 
damarlarının daral
ması veya kalp kapak 
şıklarındaki darlıklara 
bağiı nedenierden 
dolayı insanların ani 
ölümü. Mesela spor 
müsabakası sırasın
da aniden yere 
düşüp ölüyor 
sporcu. Bunun 
nedeni çoğunlukla 
kalp krizi değil."

<

1MI

|
1

1

-■
jjn

ıu
jın

ı

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet 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 517 34 00
Sahil Dev. Hast. ' 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza 
TEK İşletme 

Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet.
BUSKİ 
İtfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

Muhasebe Md* 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 

Su Arıza
513 45 21 -111

Yalnız 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226) 811 1.3 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
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 513 30 33
TÜNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
25 Eylül 2007 Salı 

ALAGÖZ ECZANESİ
istiklal Cad. No: 88

Tel: 514 85 65 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2863 

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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I Kaymakam Mehmet Baygül şahitlik yaptı, Belediye Başkanı Mehmet Turgut nikahı kıydı ^\J

I Sivri ve Taşdemir ailelerinin mutlu günü jj

Ercüment ESEN
Gemlik Özürlüler 
Okulu Müdürü 
Tamer Sivri'nin 
kızı Yağmur Seval 
yaşamını Mehmet 
Ali Taşdemir ile 
birleştirdi.
Önceki gece 
düzenlenen düğün 
töreni ile dünya 
evine giren çiftin 
mutlulukları 
gözlerinden 
okunurken, 

akraba, dost ve 
arkadaşları çifti 
yalnız bırakmadı. 
Karacaali Köyü 
Gençlik Kampı’nda 
düzenlenen düğün 
törenine Gemlik 
Kaymakamı 
Mehmet Baygün, 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ile seçkin 
davetli grubu da 

katıldı.
Sivri ve Taşdemir 
ailelerinin mutlu 
gününde Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
Mehmet Ali 
Taşdemir Yağmur 
Seval Sivri 
çiftinin nikahını 
kıyarken, İlçe 
Kaymakamı 
Mehmet Baygül 
de kız tarafının 
nikah şahitliğini 
yaptı.
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KEBAP - LAHMACUN - BAKLAVA VE YEMEK SALONU
RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ

PBPŞ kbbÂK?Sb 
b-T! LAHMACUN BAKLAVA

- JiaıntU -
Ramazan boyunca her gün

1
İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖFTE

| Kurum, kuruluş ve ailelere 
iftar yemekleri verilir

~ im^3 tebevagli sade 
S BAKLAVA

BAKLAVALARIMIZDA SÜRPRİZ ARMAĞANLAR
ADANA 
DÜRÜM

10 ADET [ 
LAHMACUN A 
1 LT. KOLA* b|V

19 İSTİKLAL CAD. NO: IS GEMLİK 
W® SİPARİŞ TEL: SİZ 20 02



Muhtarlar seçmen bildirim kağıtlarım köylerde oturan tüm vatandaşlara ulaştıracak

Köy muhtarlarına 
referandum kağıtları dagıtıldk 

। Askıya asılan bildirim kağıtları dün İlçe 
Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Us tarafından 
Muhtarlar Derneği’nde köy muhtarlarına dağı 
tıldı. 21 Ekim 2007 günü yapılacak olan referan
dumda vatandaşların yanlarında kimlik numara 
larını bulundurması gerektiği hatırlatıldı. 2’de

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ.

26 Eylül 2007 Çarşamba www.gemiikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

B€VHANLAR A.Ş. OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ

Tecrübe, özgüven ve “Müşteri Her Zaman 
Önceliklidir" tezinden yola çıkarak 

kurulan ve size özel çözümler sunan 
Beyhanlar A.Ş. Otomotiv Trafik 

Müşavirliği her zaman hizmetinizde...
İbrahim Akıt Cad.

Şirin Plaza No:7 - GEMLİK
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Seyyar kablodan çıkan yangın şans eseri büyük zarara neden olmadı

Teravih vakti çıkan yangın korkuttu
Hamidiye Mahallesi Şehit 

Naci Çakır Sokak’taki bir 
apartmanın dördüncü katında 
çıkan yangın, bir anda çatıyı 
sarınca çevredeki diğer apart
manları sıçramasından korkul
du. İtfaiye ekipleri boş olan 
dairedeki seyyar kablonun yan 
jına neden olduğunu belirledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

TOBB’den 
2 bin 400 
öğrenci 

ve aileye 
destek 
yardımı 

geldi
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafın* 
danheryıl geleneksel 
olarak yapılan yardımlar 
bu yıl aa yakılacak. 
Haberi sayfa 3’de

İran benzerliği
| Üç gündür hükümetin anayasa taslağı 
[hazırlığı nedeniyle başlatılan tartışmalara biz 
de değişik bir pencereden bakarak yaklaştık. 
t Hürriyet gazetesinde yayınlanan ilginç bir 
araştırmayı köşemize konut ettik.
K Soner Yalçın’ın bu yazısı bugün son bulu 
yor.
■ Ama ulusal liberal ve islamacı günlük 
gazeteler, önemli yazarlarını bu tartışmaların 
haşlamasıyla laik düzenden islami rejimine 
dönen Malezya'yı mercek altına aldı.
| Soner Yalçın’ın Türkiye İran benzetmesini 
Umuyorum. Devamı sayfa 5'de

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

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

Tel: 0.224 513 11 75

26 EYLÜL 2007 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKSAM YATSI
ÇARŞAMBA 05.22 06.47 13.02 16.23 19.05 20.23

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

Buluşma
Zeki... Çevik ... Ahlaklı....

Ahlak...
Erdem..
Dürüstlük..
İnsanın doğasında olması gerekenler..
Kaldı mı ?
Eğitim...
Sağlık..
Ulaşım...
Güvenlik..
Dış politika..
Allaha emanet..
Araba vitesten atmış..
Yokuş aşağı iniyor..
Frenler de tutmuyor..
Direksiyondaki şoför de acemi..
İpten kazıktan boşandık.
fırlatmaya az kaldı.
Yolsuzluk, fırsatçılık, üçkağıtçılık bir ur 

gibi toplumu sardı.
İnsanoğlunu batağa çekiyor.
Batağa çekerken de insanı acizleştir! 

yor.
Yıllar önce tohumları atılan ve şimdi 

meyveleri alınan ahlak erozyonu 
insanoğluna akıl almaz işler yaptırıyor.

Altyapıda da üst yapıda da onarılmaz 
yaralar açıyor.

Durumu geçim sıkıntısı veya yoksulluk
la açıklamak safdillik olur.

Vurgun,haksız kazanç ve talan yaşam 
biçimi oldu.

Akıl doğrudan saptı.
Pamukova'daki tren gibi raydan çıktık.
Üçkağıtçılık artık eskilerin deyimiyle 

vaka-i adiyeden yenilere göre normal olay..
Millet üçkağıtçılık için yorduğu bu 

kafayı bilime teknolojiye çahştırsa şimdi 
uzaya bina inşa ediyor olurduk....

Ne de olsa şeytandan iki adım önde 
gidiyoruz.

Hala birileri her şey rayına oturacak 
diyor ama yaşamdaki pek çok örnek yanlış 
yolda olduğumuzu kanıtlıyor.

Ne diyelim
Allah rlah etsin hepimizi.
Şeytanın bile aklı ermiyordur eminim 

yapılan iş bilmezliklere..
O da şaşırıyordun
Ve şöyle diyordur:
"Allahım madem böyle kullar yaratacak

tın bana ne gerek vardı.
Bunlar bana bile pabucumu ters giy

diriyorlar."
Utanç verici bir durum.
Maalesef yaşamın her anında uyanık 

olmak zorundasınız.
Adımınızı doğru atmanız şart..
Sendeleme lüksünüz yok.
Tüm bunlar tesadüf değil.
Bilinçli ve planlı..
Benim memurum işini bilir edebiyatının 

tezahürü
Böyle giderse başımıza taş yağacak 

taş..
Hep beraber düşünüp taşınıp biraz da 

kaşınalım.
Başkalarına fırsat bırakmadan.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

^SAATTE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (G.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Gemlik Karfe: Sayfa 2 hti
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Köy muhtarlarına referandum
kağıtları dağıtıldı

Muhtarlar seçmen bildirim kağıtlarını köylerde oturan tüm vatandaşlara ulaştıracak

s

Seyfettin ŞEKERSÖZ
21 Ekim 2007 
Pazar günü 
yapılacak yeni 
Anayasa 
referandumu için 
gerekli evraklar 
Köy muhtarlarına 
dağıtıldı.
Geçtiğimiz günlerde 
mahalle muhtarlık
larında askıya asılan 
bildirim kağıtları 
dün Muhtarlar 
Derneği’nde İlçe 
Seçim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Us tarafından köy 
muhtarlarına verildi. 
Anayasa’da yapıla
cak değişikliklerin 
halk tarafından 
onaylanıp onaylan
maması için yapıla
cak olan referandum 
nedeniyle köylerde 
oturan vatandaşlara 
yönelik seçmen

bildirim kağıtlarını 
alan muhtarlar 
bunları köylerinde 
ikamet edenlere 
ulaştıracak.

Yapılacak 
referandumda 
oy kullanmak için 
seçmen bildirim 
kağıtlarında

özellikle Kimlik 
Numarasının 
bulunmasının 
gerekli olduğu 
bildirildi

baytaş* www.baytasinsaat.com
----- YENİ PROJEMİZ--------  

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
y Doğalgaz Kombi Sistemi, 

Otoparklı, Asansörlü, 
V Hazır Mutfak, 
v Dış kapı çelik kapı, 
^İç kapılar amerikan kapı, 

Salon ve odalar laminant parke, 
Islak zeminler seramik

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler ve müstakil bahçeli dublex daireler. 
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İNCİ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Otoparklı, 
2+1 deniz manzaralı normal daire ve 4+1 dublex daire. 

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

www.baytasinsaat.com Tel; 513 42 17 94
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Seyyar Kablodan çıkan yangın şans eseri 
büyük zarara neden olmadı..

Teravih vakti çıkan 
yangın korkuttu

1^^ Hamidiye Mahallesi Şehit Naci Çakır Sokaktaki bir 
apartmanın dördüncü katında çıkan yangın, bir anda 
çatıyı sarınca çevredeki diğer apartmanları sıçramasın
dan korkuldu. İtfaiye ekipleri boş olan dairedeki seyyar 
kablonun yangına neden olduğunu belirledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Önceki akşam 
çıkan yangın 
korkulu anlar yaşattı, 
önceki akşam teravih 
namazı saatinde 
Hamidiye Mahallesi 
Şehit Naci Çakır 
Sokak’ta bulunan

Abdullah Özdemir’e 
ait 2 Nolu binanın 
üst katında çıkan 
yangın öbür 
apartmanlara 
sıçramadan 
Büyükşehir Gemlik 
İtfaiyesi tarafından 
söndürüldü. 
Dört katlı binanın

yerleşim olmayan 
üst katında seyyar 
elektrik kablosundan 
çıktığı belirlenen 
yangında alevler bir 
anda çatıyı sardı. 
İtfaiye ekiplerinin 
olaya müdahale 
etmesinden sonra 
kontrol altına 

TOBB’den 2 bin 400 öğrenci ve
aileye destek yardımı geldi

Türkiye Odalar ve 
t Borsalar Birliği tarafın- 
I dan gelenek haline 
getirilen yoksul öğren
ciler ile yoksul ailelere 
destek amacıyla Gemlik 
Ticaret Odası ve Borsa 
sına ödenek geldi. 
Borsa ve Ticaret 
Odası’ndan yapılan 
.açıklamada, ramazan 
ayı nedeniyle bin 200 
yoksul aileye 30 bin

I liralık gıda yardımı, 
[yine bin 200 yoksul

öğrenciye de 30 bin 
YTL. giyim yardımı 
gönderildi.
Muhtarların belirleye
ceği bin 200 yoksul 
aileye 25 YTL’lik 
gıda poşeti ile Okul 
Müdürlerinin belirlediği 
bin 200 yoksul 
öğrenciye de giyim 
yardımının yapılacağını 
bildiren ilgililer gıda 
yardımının dağıtılmaya 
önümüzdeki günlerde 
başlanacağını söyledi

v’? 4W? Si

alınan alevler 
kısa sürede 
söndürüldü. 
Henüz oturan 
bulunmayan 
katta çıkan 
yangının yaklaşık 
10 bin YTL civarında 
zarara yol açtığı 
sanılıyor.

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Mahalle baskısı....
Herkes korku içinde. Mahalle baskısı 

sonucu Türkiye’nin laik sistemini yitire
ceği ve toplumun dincilerin hakimiyetine 
gireceği kaygısı artıyor.

Bu gidişi engellemek için, kimi gerilimi 
arttırıp iktidarı hırpalamayı ve çalıştırma- 
mayı planlıyor.

Kimi, askeri darbeden başka çare gör
müyor.

Ancak kimse, mahalle baskısına diren
meyi düşünmüyor.

Cesur değiliz.
Hakkımızı kendimiz değil, başkasının 

aramasına alışmışız.
Şimdi bunlara bir yenisi eklendi: 

Mahalle baskısı...
AKP iktidarının her yere hakim olması 

ve tüm kadroları, eşi türbanlı, kendine 
yakın kişilerle doldurması, giderek öyle bir 
ortam yaratacak ki, toplum bu sembollere 
bakıp muhafazakarlaşacak. Daha da tehli 
kelisi, toplumdaki gerçek dinciler, tarikat
lar, hatta AKP’ye sempatik görünmek 
isteyenler "mahalle baskısına” başlayacak
lar.

Örneğin, üniversitelere girecek türban
lılar, başı açık olanlara “Sen dinsiz misin, 
neden başını kapatmıyorsun?” demeye 
başlayacaklar..

Karşı çıkmaya kalkanlar “dinsizlikle” 
suçlanacak.

Böylesine dalga dalga gelişen ortam, bir 
süre sonra başı açık kadın bırakmamaya 
dönüşecek...

Yukarıdaki senaryo, kimine göre çok 
abartılı, kimine göre ise son derece 
gerçekçi.

Ne olursa olsun, toplumun bir bölümü 
nü son derece rahatsız ediyor. Bu gidiş 
nasıl değiştirilebilir?

Gelinen noktada da tek sorumlu görülü 
yor. O da AKP iktidarı.

Eğer iktidar üniversitelere türbanı 
sokarsa, YÖK ve Anayasa Mahkemesi’n 
deki değişiklikleri gerçekleştirirse, orta ve 
uzun vadede “mahalle baskısının” arta
cağına inanılıyor.

Peki, bu durumda ne yapılmalı?
Gidişi durdurmanın hiçbir yolu yok 

mu?:
İKTİDARI ETKİLEMEK VE 

VAZGEÇİRMEK
Bir kesim daha var ki, gerilimi TSK aracı 

lığı ile yükseltmek ve askerin mücadele 
edeceğinin işaretlerini vermek istiyor..

Ancak yine de gelişmeler, AKP lider
liğinin genel tutumuna ve taraftarlarının 
yaklaşımına bağlı olacaktır.

Bir örnek, konuşan, AKP Kütahya 
Milletvekili idi.

Onunki çok daha tehlikeli bir mahalle 
baskısı.

“Devletten ihale alacak veya iş yapacak 
kişilerin” resmen kapanması gerektiğini 
söylüyor.

Sivil toplum örgütleri, cılız demeçler ver
mek yerine, tutarlı bir tutum ve aydınlık 
mesajlarla kendini göstermeli...

Kendi yapmamız gerekenleri askere 
veya başkalarına bıraktığımız ve sadece 
uzaktan seyredip eleştirmekle yetindiğimiz 
zaman bir yere varamayacağımızı artık 
görelim.

Kendi kendimizi aldatmaktan vazgeçe
lim....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Anayasa taslağı Bursa’da 
masaya yatırılacak

İtte Hateı'ıii coşkulu Mlaı
Bursa Barosunun 
girişimleri s .? 
hükümet tararından 
hazırlanan anayasa 
taslağını tartışmak 
üzere meslek 
kuruluşları ve sivil 
toplum örgütleri 
harekete geçti. 
Bursa Akademik 
Odalar Birliği 
(BA )B) Dönem 
Sözcüsü Ilhan 
Demiröz, Bursa 
Barosu Başkanı 
Asude Şenol, 
BAOB Dönem 
Sözcüsü İlhan 
Demiröz, oda 
başkanları ve eski

Anayasa Mahkemesi 
başkanını seçemedi

Anayasa 
Mahkemesi'nde
Başkan Tülay 
Tuğcu'nun yaş 
haddinden emekliye 
ayrılmasının ardından 
gerçekleştirilen 
seçimlerde, 
dün yapılan 
oylamalardan da 
sonuç alınamadı. 
Tülay Tuğcu'nun 
Anayasa Mahkemesi 
başkanlığından 
/aş haddinden 
emekli olmasının 
ardından boşalan 
başkanlık için 
/apılan seçimin dün 
I. tur oylamaları

im Kılıç ile

TBMM Anayasa 
Komisyonu 
Başkanı Ertuğrul 
Yalçınbayır'ın da 
katılımıyla

düzenlenen toplantı 
da, yeni anayasa 
tartışmalarına 
herkesin katkı 
koyması istendi.

üyeler Fulya 
Kantarcıoğlu, 
Ahmet Akyalçın ve 
Mehmet Erten'in 
yarıştığı seçimde, 
başkan seçilebilmek 

için Anayasa 
Mahkemesi'nin 
11 olan üye sayısının 
salt çoğunluğu 
olan 6 oyu almak 
gerekiyor.

İtfaiye Teşkilatı'nın 
84. kuruluş yıldönü 
mü kutlamaları 
Bursa'da, Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire çalışanlarının, 
Atatürk Anıtı'na 
çelenk sunmasıyla 
başladı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi İtfaiye Daire Baş 
kanı Orhan Doğan, 
çelenk sunumundan 
sonra Gençosman 
Itfaiyesi'nde yapılan 
törende, itfaiye teşki
latının tarihini anlattı. 
Doğan, "Bugün İtfa i 
ye Teşkilatı'nın 84. 
kuruluş yıldönümü. 
Bu coşkuyu hepimiz 
yaşıyoruz. Kutlu ve 
mutlu olsun" diyerek, 
itfaiyenin çahşmala 
rım dile getirdiği 
'Ateş Savaşçıları' adlı 
şiirini de okudu. 
İtfaiye teşkilatlarında 
standardizasyon 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
ve Türkiye İtfaiyeciler 
Birliği Onursal Baş 
kanı Sabri Yalın da, 
törende yaptığı 
konuşmada, itfaiye 
teşkilatının kuruluş 
ve gelişme öykülerini 
anlattı. Günümüzde 
belediyeler bünyesin 
de çalışmalarını sür 
düren İtfaiye Teşkilat 
lan arasında Bursa' 
mn önemli bir yere 
sahip olduğunu bildi 
ren Yalın, "1994 yılın
da Türkiye İtfaiyeciler 
Birliği'nin kurulmasıy 
la itfaiye teşkilatların
da yapısal anlamda 
gelişmeler sağlan
mış; gerek donanım 
gerekse kıyafet konu
larında standardiza
syon sağlanmıştır. 
Bugün 1994 yılında 
sağlanan standard
izasyonun getirisini 
yaşıyoruz" dedi.
Günümüzde dünyada 
her bin kişiye 1 

itfaiyeci düşerken, 
Türkiye'de her 5 bin 
kişiye 1 itfaiyecinin 
düştüğünü söyleyen 
Yalın, "Son 10-15 yıl 
dır Türkiye'de itfaiye
ci teşkilatları en mod
ern teşkilatlar arasın
da yer bulmuştur. 
Türkiye'deki itfaiye 
araçlarının yaş ortala
ması 19 iken Bursa' 
da bu yaş ortalaması 
10'dur. Bursa Büyük 
şehir Belediyesi, 
İtfaiye Teşkilatı'nın 
çalışmalarına büyük 
destek veriyor. Bursa 
İtfaiyesi, yeni araçları 
ve modern donanı 
mıyla dikkat çekiyor. 
Buna rağmen itfaiye 
teşkilatının sorunları 
tümüyle çözümlen
emediği için 84. yıldö 
nümümüzü buruk 
kutluyoruz" dedi.
Ülkenin kahramanları 
Gençosman İtfaiye 
Daire Başkanlığı'nda 
yapılan törene 
katılan Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Vekili Recai Ekmekçi 
ise, itfaiyecilik 
görevinin cesaret 
isteyen bir meslek 
olduğunu vurguladı.
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İtfaiye erlerinin 
'Ülkenin kahraman* . 
lan' olduğunu 
söyleyen Ekmekçi, 1 
"İtfaiye erleri, yalnız- 
ca yangında değil 
deprem, sel gibi do 
ğal afetlerde de bizim 
yanımızda. OsmanlI J 
- - ’mlar döneminde bir 
tulumbayla başlayan 
itfaiyecilik mesleği de ” 
bilim ve tekniğin iler] 
lemesine paralel fc 
olarak gelişme 
gösterdi. Bugün s/k| 
sık karşılaştığımız I 
afetler de İtfaiye 
Teşkilatı'nın görevini 
gerektiği şekilde 
yapabilmesi için 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
İtfaiye Teşkilatı'nın 1 
çağın gerekleri doğ I 
rultusunda yen/7en-| 
meşine çalışmak- 1 
tayız" diye konuştu.! 
Konuşmaların ardın*] 
dan Büyükşehir Bele 
diyesi İtfaiye Daire I 
Başkanlığı araç filo
suna yeni katılan l 
araçlardan 42 metre* 
lik köpük kulesi ile 1 
52 metrelik kurtarma 
aracının gösterileri 1 
ilgiyle izlendi.

KHŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İran benzerliği (3)...
* Türkiye'nin Iran benzerliği çok

U şaşırtıcı
11 ÖNCE bir tespit yapalım:
* f Diyorlar ki, "Türkiye, İran'a benze

mez!" Yanılıyorlar.
| Bu nedenle gelin önce kısa bir 
. tarih yolculuğu yapalım: 19. yüzyıl

da Ingiltere'nin Ösmanh Devleti gibi 
I Iran üzerinde de nüfusu vardı.

11 İki ülke de tarım ülkesiydi.
11 20. yüzyıl başında,-Iran 1906; Os 

I manii 1908- askerlerin bastırması/ 
I la iki ülkede de meşrutiyet ilan eail- 
f di.

Her iki ülke 1920'lerde yeni Ifder- 
1 leriyle yönetildi: İran'da subay Rıza 
| Han (Pehlevi), "ormancılar ayaklan- 
I masını" bastırıp yönetimi devirerek 
I kendini "Şah" ilan etti.
11 Türkiye'nin lideri ise iç ve dış düş- 

f manian yenen Mustafa Kemal I Atatürk'tü.
İl Her iki lider de ülkelerinin tarih
lilerinde görülmedik boyutlarda, 
I modernleşme ve reform politika 
I larını uygulamaya koydu. Ülkelerini 
I eğitim sisteminden hukuk sistemine 
I kadar laikleştirmeye çalıştılar. Kılıf 
I kıyafet devrimi yaptılar.

’ Bu reformlara her iki ülkede de 
I karşı çıkan pek olmadı; sayıları az 

olmakla birlikte muhalif olanlar da
I çok ağır cezalara çaptırıldı.

Iran 1940'ta, Türkiye 1946 yılında
I parlamenter demokrasiye geçti.

İran'da 1951'de, Türkiye'de 1960'ta
I "milliyetçi/ulusalcı solcu" askerler 

darbe yaptı.
İran'da başta petrol olmak üzere 

millileştirmeler yaşanırken, Türkiye 
de dışa açıldı, yabancı sermayeyi 
kabul etti.

CIA, İran'daki darbeci Musaddık'ı 
yıktı. Yerine tekrar Şah Rıza Pehle 
vi'yi getirdi. Şah bütün partileri ka 
pattı, liderlerini hapsetti.

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Türkiye, 1961'de demokrasiye 
döndü, seçimler yapıldı.

"1960'11 yıllar, her iki ülkede de sol, 
milliyetçi ve İslamcı hareketin ivme 
kazandığı dönem oldu.

Aynı donemde her iki ülkenin 
siyasi ve iktisadi olarak dışa bağım
lılığı arttı. ABD "abi" rolündeydi.
Düşman ise komünizmdi.

Her iki ülke de solcularını ezmek, 
yok etmek için her yola başvurdu. 
Devlet güçleri, sola karşı diğer 
güçlerle ittifak yaptı.

Sol muhalefetin ezildiği dönemde 
Islamçı hareketler güçlendi.

YEŞİL KUŞAK PROJESİ
Burada meseleye daha geniş açı

dan bakıp, 1970'11 yılların son döne
mini bir hatırlayalım.

Sovyetler Birliği, Afganistan'a gir
mişti. ABD'nin kontrolündeki Şan, 
İran'ı terk etmişti. Türkiye'de büyük 
bir sol dalga vardı.

Soğuk Savaş döneminde siz 
ABDYnin yerinde olsanız ne 
yaparsınız?

İran'da Sovyetler Birliği yanlısı 
solculara karşı mollaları 
desteklediler.

Türkiye'de 12 Eylül 1980 askeri 
darbesini yaptırıp, İslamcıları 
kuvvetlendirerek solu ezdirdiler.

ABD, Şah'tan umudunu kesince 
mollaları destekledi. İran'da mol- 4 
laları yok etmek isteyen askerlerin 

elini kolunu bağladı.
Şah Rıza Pehlevi, ölmeden birkaç 

hafta önce, "Amerika ve Ingiltere 
yerine muhalefeti yok etmek isteyen 
askerleri dinleseydim, ülkeyi terk 
etmek zorunda kalmazdım diye 
açıklama yaptı.

ABD, Sovyetler Birliği'ni İslam 
ülkeleriyle kuşatıp içindeki İslamcı 
halkları ayaklandırarak yıkacağını 
hesaplıyordu.

Bu nedenle IranlI subaylara hep 
engel oldu.

Örneğin: Şah gittikten sonra, ülke 
nin başında kalan sosyal demokrat 
Başbakan Bahtiyar "İslam Cumhu 
riyeti'ne izin vermeyeceğim" diyor
du. Genelkurmay Başkanı Karabagi, 
Bahtiyar') destekliyordu.

Bahtiyar, ABD ve Ingiltere'ye 
danıştı. Tabii ki destek alamadı.

Mollalar şanslıydı; dünya siyasal 
konjonktürü onların lehineydi.

Sonunda Humeyni, Tahran'a geldi. 
Yerleştiği "Refah Okulu"nda, liberal- 
Islamcı Mehdi Bazargan'ı Başbakan 
ilan ettiğini açıkladı. ABD ve Avrupa 
bu "ılımTı İslamcı" atamadan mutlu 
oldu.

Ancak mollalar güçlendikçe ikti
dara yerleşti.

Son hedefleri, halkın oylarıyla 
Cumhurbaşkanı olan liberal Müs 
lüman Beni Sadr idi.

Askerler bu kez Beni Sadr'ın 

imdadına yetiştiler; darbe yapabile
ceklerini söylediler. Sadr darbe 
istemedi ve yurtdışına kaçmak 
zorunda kaldı.

Mollalar iktidara yerleşti. "Ilımlı 
İslam" istemiyorlardı!

DESTEK ESNAFTAN
İran tarihine bakıldığında, mollala 

rın devlete karşı ayaklandığı görül 
memişti. Sadece 1963’te Şah, mali 
kaynaklarını yok ettiği için ilk pro 
testo eylemini gerçekleştirmişlerdi. 
Bu nedenle Humeyni, Türkiye ye 
sürgüne gönderilmişti.Durum aslın
da bizim Nakşibendıler’e benziyor, 
onlar da hep devletin yanında 
olmuşlardı. Neyse...

Türkiye'deki ıslami hareketler ile 
İran'daki mollaları destekleyen 
güçler arasında benzerlikler var 
mıydı?

Yapısal farklılıklar olsa da taban 
aynıydı:

Mollaların ülke içinde en büyük 
destekçisi, iç ticaretin üçte ikisini, 
ihracatın üçte birini elinde tutan ve 
geleneksel değerlerin savunucusu 

azar esnafıydı.
Mollalar ayrıca liberal-buıjuva 

çevrelerinden de destek gördü. 
Bunun sebebi, özerklik için 
harekete geçen Azeri, Kürt, 
Beluciler gibi etnik unsurların 
başlarının hemen ezilmesi talebiydi.

Ve tabii, din adamlarının siyasal 
örgütlenme gücünün en büyük 
dayanağı ise, cami komiteleriyle 
girdikleri yoksul mahallelerdi.

amiler cihat birliklerinin hücre 
evleriydi. Kısa bir süre öncesinin 
solcu varoş mahallelerinin yok
sulları akın akın mollaların arkasın
dan yürüyordu artık.

Şimdi tekrar başa dönüp soralım: 
Türkiye, İran'a benziyor mu?

ÖZDİLEK İNSAN KAYNAKLARI

ELEMAN ARANIYOR

5 kişinin öldüğü 
fabrikanın sahibinel 82

Sektöründe lider kuruluşumuzun bin YTL para cezası
Gemlik Hipermarketi'nde

çalışacak
Askerlik hizmetini tamamlamış

BAY EKMEK USTALARI
aranmaktadır

Başvurular gizli tutulacaktır.
Başvuruların 1 adet fotoğraf ile aşağıdaki 

adrese yapılması rica olunur.

Bursa'da 2 yıl önce, 5 
kişinin öldüğü 5 
kişinin de yaralandığı 
fabrika yangınıyla 
alakalı haklarında 
dava açılan fabrika 
sahibine verilen 10 
yıl hapis cezası 182 
bin YTL naraya 
çevrildi. İşletmenin 
bayan müdiresi ise 
beraat etti.
Bursa 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"tedbirsizlik ve 
dikkatsizlik sonucu 
ölüme sebebiyet ver
mek" suçundan 15 
yıla kadar hapis 
talebiyle tutuksuz 
olarak yargılanan 
Nilüfer ılçesi'ndeki

yatak fabrikasının 
sahibi L.Ö. ile 
işletme müdürü C.E. 
bugünkü karar 
duruşmasına katıl
madı. Sanıkların 
avukatı ile yangında 
ölen Necla Özeren, 
Sadife Düdüş, 
Gülden Çiçek, 
Sevgi Akpınar, Ayşe 
Denizalan'ın yakınları 
adına avukatları hazır 
bulundu.
Bilirkişi raporunda 
ölüm olayının tek 
kusurlusunun iş 
yeri sahibi olduğu 
belirlendi. 2 yıl ile 
15 yıla kadar takdir 
hakkı bulunan 
mahkeme, önce

12 yıl hapis cezası 
verdiği fabrika 
sahibi L.Ö.'yü 
duruşmadaki 
iyi hali sebebiyle 
10 yıl hapis 
cezasına çarptırdı. 
Fabrika sahibinin 
bu cezası daha 
sonra da 182 
bin YTL paraya 
çevrildi.
Bu arada, tutuksuz 
yargılanan işletme 
müdürü C.E.'nin ise 
beraatine karar 
verildi.
Öte yandan, ölen 
3 kişinin yakınlarının 
açtığı 483 bin 
YTL'lik tazminat 
davası ise sürüyor.

GEMLİK OZDILEK
İNSAN KAYNAKLARI MUDURLUGU

SATILIK
2007 MODEL 

BIANCHI MOTORSİKLET 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

GSM : (0 538) 588 37 14
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Okula başlayan 
çocuğunuzu 
Casper ile 
hareketlendirin!
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Anayas 
bilir an 
anayas 
diyen( 
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ceğes 
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AXESS KREDİ KARTINA PEŞİN FİYATINA 
12 TAKSİT + SENETLİ SATIŞLARIMIZ VARDIR

CASPER Mikrofonlu kulakık

HP Renkli 
Yazıcı

MP 3 & MP 4 ÇEŞİTLERİ 
Aradığınız uygun fiyatlarla...

1MBİO

CASPER 5.2 MP
Webcam İSTEYENE

AYRICA

LOGITECH S- 220
2+1 Ses Sistemi

Ayrıca
UYGUN FİYATLARLA

NOWOXBİIGİSAYAII
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSA1

D-SMART ABONELİĞİ Tel: 0.224 512 25 63 - www.9vm!!kr>owox.conı
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“Bu Meclisin anayasa yapma yetkisi yok” AKP kampa girecek
Tunceli Bağımsız 
Milletvekili Kamer 
Genç, Meclis'in ana 
yasa yapma yetkisi 
olmadığını öne sürdü. 
"Bu Meclis'in anaya 
sa yapma yetkisi yok. 
Anayasayı değiştire
bilir ama yeni bir 
anayasa yapamaz" 
diyen Genç, "Türkiye, 
çok karanlık bir gele
ceğe sürüklenmeye 
çalışılıyor. Halkla 
oynuyorlar. Amaçları, 
laik Cumhuriyet'i yok 
etmektir" ifadelerine 
yer verdi.
Parlamento'da bir 
basın toplantısı dü 
zenleyen Genç, hükü 
metin anayasa deği 
şikliğiyle ilgili çalış- 
malarını eleştirdi. J 
Halen yürürlükte olan 
anayasanın 87 ve 
175. maddelerine 
göre Meclis'in yeni 
bir anayasa yapma 
yetkisi bulunmadığını 
savunan Genç, bu 
maddelere göre 
Meclis'in kanun yap 
ma, koyma ve kaldır
ma görevleri bulun

Oztürk; “Türkiye ılımlı İslam
devletine doğru kaydırmıyor”

HYP Genel Başkanı 
ve eski İstanbul 
Milletvekili Prof. Dr. 
Yaşar Nuri Öztürk, 22 
Temmuz seliminden 
sonra AKP döne
minde Türkiye'nin 
adım adım “ılımlı 
İslam” devletine 
doğru kaydığı yorum
ları yapılırken, yine 

ı kamuoyunu şaşırta
cak bir değer
lendirme yaptı. 
Öztürk, Türkiye'nin 
“dinsizliğe” doğru 
gittiğini iddia etti. 
Siyasi gelişmelerle 
ilgili sorularını yanıt
layan Prof. Dr. Öz 
türk, “Kuran'ın anla 
dığı manada bir din
den söz ediyorsak, 
Türkiye dinsizliğe 
doğru gidiyor” dedi. . 
Öztürk, “Türkiye'yi 
taşıdıkları yer şirktir, 
din değil. Biz yıllarca 
buna karşı mücadele 
verdik. Ama şimdi

I Türkiye doğrudan 
doğruya müşrik 
zihniyete, şirk zih- 

I niyetine doğru 
gidiyor. Yelken açmış 
gidiyor hem de. 
Zaten Kuran'dan ve 
Hz Muhammed'den 

^onay almayacak

duğunu söyleyerek, 
"Bunlar ayrıdır, 
anayasa yapmak 
ayrıdır. Bu Meclis'in 
anayasa yapma yet 
kişi yoktur. Anayasayı 
değiştirebilir ama 
yeni bir anayasa 
yapamaz. Ancak Prof. 
Dr. Özbudun başkan
lığında oluşturulan 
komisyonun, yeni bir 
anayasa yaptığını 
duyuyoruz" ifadeleri
ni kullandı.
Genç, hükümetin 

sahte bir dini, morfin 
gibi kullanıp Türkiye 
üzerinde her istedik
lerini yapıyorlar, 
hurafe dinini anestezi 
gibi kullanıyorlar” 
diye konuştu.
- “TÜRBAN, ST 
PAUL'ÜN INCİL'E 
SOKTUĞU 
KIYAFETTİR”- 
Prof. Dr. Öztürk, son 
yıllarda “türban” adı 
verilen ve değişik 
tarzda bağlanan 
örtünün ise Müslü 
mantıkla ilgisinin 
olmadığını söyledi, 
öztürk, bunun St 
Paul'ün Incil'e sok
tuğu rahibe kıyafeti 

hedefinin türbanı 
serbest bırakmak ve 
yargıyı da ortadan 
kaldırmak olduğunu 
iddia ederek, 
"Türkiye, çok karanlık 
bir geleceğe sürük
lenmeye çalışılıyor. 
Halkla oynuyorlar. 
Amaçları, laik 
Cumhuriyet'i yok 
etmektir" dedi.
12 Eylül darbesinden 
sonra anayasa yap
mak üzere oluşturu
lan komisyonun, 1 

olduğunu belirterek, 
şu değerlendirmeyi 
yaptı:
“Türkiye'de iki büyük 
operasyon yapılıyor. 
Kuran dininin birinci 
vasfı anti emperyal
izmdir. Atatürk de 
tarih önünde bu 
konuda en başarılı 
adamdır. Ama onun 
anti emperyalist 
yanını kınıyorlar. 
Türkiye kullanılarak 
İslam'ın, anti 
emperyalist ruhunu 
yok etmek istiyorlar. 
Her 50 metreye kuru
lan camilerde bu 
ruhu katlediyorlar. 
Bize, ‘İslam'ın diğer 

asker hariç, konusun
da uzman bağımsız 
hukukçulardan oluş
tuğunu bildiren Genç, 
"82 Anayasası'nı 
savunmak için 
söylemiyorum ama o 
anayasa bile 8 ay 
tartışıldı. 3 ay Genel 
Kurul'da görüşüldü. 
Oysa şimdi 
hükümetin belirlediği 
hukukçular, yeni 
anayasa hazırlıyor. 
Bu girişimden bir an 
önce vazgeçilmesini 
diliyorum" şeklinde 
konuştu.
Genç, iktidar par
tisinin, Anayasa'nın 
"yasama yetkisinin 
millet adına TBMM'de 
olduğunu" belirten 7. 
maddesinde değişik
lik yaparak, kanun 
hükmünde kararname 
yapma yetkisini 
bunun dışında tut
tuğunu ve yasama 
yetkisini Bakanlar 
Kurulu'na devretmek 
istediğini söyledi. 
Genç, "Böylelikle 
Meclis'i de feshede
cekler" dedi.

taraflarını bırakın, 
size bol cami yap
mak, hanımların 
başını örtmek kafidir' 
diyorlar. Hanımların 
başındaki örtü, 
rahibe kıyafetidir. 
Saint Paul'un Incil'e 
soktuğu kıyafettir. O 
bizim Müslüman 
insanın örtüsü 
değildir. ‘Cami ve bu 
örtü size din olarak 
yeter' deniyor. 
Müslümanlara din 
diye başka bir şey 
bırakmadılar.
-“DARBELER İÇİN 
DUA EDİLECEK 
NOKTAYA 
GELİNEBİLİR”- 
Önümüzdeki 
döneme ilişkin 
karamsar bir 
tablo çizen Öztürk, 
Türkiye'nin “iyiye 
ve hayra” gittiğini 
düşünemediğini 
söyledi, öztürk, 
türban, lokantada 
mescit, şehirlerarası 
otobüslerde namaz 
molası konuları 
tartışılırken, 
Türkiye'nin 
kaydettiği tek geliş
menin borçlarını 
artırmak olduğunu 
belirtti.

AKP, gelecek 
ay milletvekillerini 
kampa alacak. 
AKP yeni yasama 
dönemi öncesinde 
parti politikalarını 
gözden geçirmek ve 
geleceğe dönük 
strateji belirlemek 
üzere ekim ayında 
kampa girmeyi 
planlıyor. 
Ramazan 
Bayramı'ndan sonra 
yapılması planlanan 
kampın yeri ve 
kesin tarihi henüz 
belirlenmezken, 
toplantıya bakanlar, 
milletvekilleri, parti 
kurucuları ile 
Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu 
(MKYK) üyeleri 
katılacak. Kampa, 
milletvekili eşleri 
de davet edilecek.

Ağar nabız yokluyor

Demokrat Parti Ge 
nel Başkanı Mehmet 
Ağar, 17-18 Kasım 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek 
büyük kongre önce 
sinde Manisa ve 
ilçelerinde nabız 
yokladı.
Kasım ayında yapıla
cak kongre 
öncesinde Cumartesi 
günü Aydın'da 
gerçekleştirilen bir 
toplantıya katılan DP 
Genel Başkan Ağar, 
sürpriz yaparak 
Manisa'ya geldi. DP 
İl Başkanı Rıfat 
Uygur'un iftar 
öncesinde evinde 
ağırladığı Mehmet 
Ağar, Taylan Plaza'ya 
yürüyerek geldi. 
Partililerin alkışlarla 
karşıladığı Ağar, ken
disi için ayrılan pro
tokol masası yerine 
partililerin arasına 
oturmayı tercih etti. 
İl Başkanı Rıfat 
Uygur, Merkez İlçe 
Başkanı İsmail 
Şahin, partinin önde 
gelen Ümit Canuyar, 

Yeni anayasa çalış
malarının da ele 
alınması beklenen 
3 günlük kampta, 
Genel Başkan ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
ve yeni anayasa 
taslağı üzerinde 
çalışan komisyon 
üyeleri, milletvekil
lerini bilgilendirecek 
ve milletvekillerinin 
de anayasa 
çalışmasına ilişkin 
görüşleri alınacak. 
Kampta, milletvekil
lerinin yeni 
döneme ilişkin 
düşüncelerini de 
alacak olan parti 
yönetimi, yeni 
milletvekillerini 
Meclis çalışmaları 
konusunda da 
eğitimden 
geçirecek.

Zeynel Balkız gibi 
isimlerinde hazır 
bulunduğu yemeğe, 
İzmir ve 
Balıkesir'den de bazı 
guruplar katıldı. 
Ağar, bir konuşma 
yapmayacağını ifade 
etti. Yemeğin ardın
dan toplantı basına 
kapalı devam etti. 
KULA'DA 
PARTİLİLERLE 
BULUŞTU 
Mehmet Ağar bu 
arada Kula'ya 
ziyarette bulundu. 
Kula Değerli 
Tesisleri'nde Kula 
Belediye Başkanı 
Halil Gülcü, 
Demokrat Parti Kula 
İlçe Başkanı Hamdi 
Şan, İl Genel Meclis 
Üyesi Aytekin Şadan 
ve Demokrat Parti 
İlçe Yönetim Kurulu 
üyeleri Ağar'ı ayakta 
karşıladı.
Mehmet Ağar'la bir 
durum değerlendir 
mesi yapan Başkan 
Hal;! Gülcü, DP lide 
rine bir de Kula Evi 
maketi hediye etti.
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Sahte doktorlar 
iftar saati 

6 bilezik çaldı
Bursa'da iftar vakti, 
bir eve giren doktor 
rolündeki 2 kişi, 
şekerini ölçtükleri 
yaşlı kadının 6 
bileziği çalıp kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Yıldırım ilçesi 
Zümrütevler 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Sağlık 
Bakanlığından 
geldiklerini söyleyen 
şık giyimli bir bayan 
iki kişi, 62 yaşındaki 
Ayşe Aslan'ın 
şekerini ölçmek için 
üzerindeki bütün 
metalleri çıkarmasını

istedi. Bunun 
üzerine kolunda 
bulunan 6 Adana 
burmasını çıkartan 
Aslan, altınları 
battaniyenin arasın
da koydu. Şekerini 
ölçen şahısların 
evden ayrılması 
üzerine battaniyenin 
arasına koyduğu 
altınlarını bulamayan 
yaşlı kadın, 
soyulduğunu 
anlayarak polise 
başvurdu. Polis, 
düzgün şiveli 35-40 
yaşlarındaki biri 
bayan 2 sahte dok
toru yakalamak için 
çalışma başlattı.

ABONE OLDUNUZ MU?

İME ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN
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Doktorları soflar, güve t kameralarına yakalandılar
Bursa'da, 3 ayrı 
hastanede doktor 
muayenehanelerine 
girerek doktorların 
cüzdan ve çantalarını 
çaldıkları tespit 
edilen 2 kişi güvenlik 
kameralarına yaka 
lanınca gözaltına 
alındı. Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, aralarında 
Bursa Askeri 
Hastanesi'nde de 
görev yapan doktor 
G.E. ve Yüksek 
ihtisas Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'nde çalışan 
hemşire H.A.'nın

soyunma odalarına 
girerek çanta ve 
cüzdanlarının çalın
masının ardından 
polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 
Güvenlik kamerala 
rım incelemeye alan 
polis, olayın zanlıları 
Erol V. (43) ile Muşta 
fa Ü. (40) olduğunu 
belirledi. Bunun üzer
ine kent genelinde 
araştırma başlatan 
Asayiş Şube Müdür 
lüğü'ne bağlı Güven 
Timleri, zanlıları 
Bursa-lstanbul yolun
da bir otomobilde 
yakaladı. Gözaltına 
alınan zanlılardan

Erol V.'nin gırtlak 
hastası olduğu ve 
hastane soyunma 
odalarına girdiği, 
Mustafa Ü.'nün ise 
dışarıda gözlemcilik

yaptığı öğrenildi. 
Zanlılar, sorgula
malarının tamamlan
masının ardından 
adliyeye sevk
edildi»

Akrabaların tartışması ölümle bitti
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde akrabalar 
arasında ailevi 
sebeplerle çıkan 
tartışma ölümle bitti 
Alınan bilgiye göre, 
Çakırçiftliği Huzur 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda, 
aynı sokakta oturan

Fikret Aldiş (49) ile 
akrabaları olan Meh 
met Y. (49) çocukları 
Deniz. Y.(22) ve Yıldı 
rım Y. (20) arasında 
ailevi nedenlerden 
dolayı tartışma çıktı. 
Komşuların da müda
halesi ile kavga yatış 
tırıldı. Evine giren

Fikret Aldiş, aniden 
fenalaşıp hayatını 
kaybetti. Kavga 
sırasında aldığı dar
belerden dolayı ha 
yatını kaybettiği öne 
sürülen Aldiş'in cese
di, gerçek ölüm 
nedeninin tespit 
edilmesi için Cumhu

riyet Savcısı tarafın
dan Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na gönderil
di. Kavgaya karıştığı 
öne sürülen Y. ailesi 
nin 3 ferdi adliyeye 
sevk edildi. Şüphe 
lilerden Yıldırım Y. 
tutuklanırken, 2 kişi 
ise serbest bırakıldı.

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

Çalınan rögar kapağı 
3 cana mal oluyordu

i

i

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

AÇİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYINJZ
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
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Bursa'da yeni asfalt
lanan yolda çalınan 
rögar kapağı 3 kişi 
nin canına mal 
oluyordu. Rögara 
düşmemek için ma 
nevra yapan minibü 
sün, bir evin duvarı
na çarpmasıyla 3 kişi 
ağır yaralandı. 
AÎınan bilgiye göre, 
önceki akşam iftar 
saati merkez Yıldırım 
ilçesine bağlı Ankara 
Caddesi Şükraniye 
Kavşağı'na 100 metre

kala meydana gelen 
kazada, Ankara istika 
metine seyreden 
Muharrem Yürekli 
idaresindeki 16 ARC 
44 plakalı minibüs 
açık rögarı farked- 
ince düşmemek için 
manevra yaptı. 
Savrulan minibüs yol 
kenarında bulunan 
bir evin duvarına 
çarparak durabildi. 
Minibüste şıkaşarak 
ağır yaralanan 
sürücü Muharrem

Yürekli (22) ile yolcu 
olarak bulunan Çiğ
dem Y. (23) ve Adnan 
K (30) olay yerine 
gelen 112 ambulan
sıyla Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Polis kaza
yla alakalı soruştur
ma başlattı. Durumu 
ağır olan sürücünün 
yoğun bakıma 
alındığı bildirildi. 
Trafik ekipleri olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

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

ŞEKER SİGORTA
MaddeÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

İ

ı

Aküleri ve kabloları çalılılaf
ursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir iş yerinden 
18 adet akü ile 
bakır kablolar 
çalındığı bildirildi. 
Edinilen bilgiye

göre, Küçükbahklı 
Mahallesi Köşk 
Caddesi'nde oturan 
Sami Y.'ye ait iş 
yerine giren kimlik
leri tespit edilemeyen 
kişi veya kişiler,

18 adet akü ile 
bakır kabloları 
çalarak kaçtı. 
Polis işyeri sahibinin 
müracaatı üzerine 
olayla ilgili 
soruşturma başlattı

JTMAâ «SUYUNU BOŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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A

Maliye'den vergide,
■ ■■ A II «

i
kötü performans

Maliye Bakanlığı, 
genel seçimler ve ilk 
kez uygulanan “mali 
tatil”! de kapsayan 
yılın ilk sekiz aylık 
döneminde, vergi 
tahsilatında 
kötü bir performans 
sergiledi.
Toplam tahsilatın 
tahakkuka oranı 
geçen yıla göre 3 
puan dolayında 
düşerek yüzde 84.3'e 
gerilerken, bu oranın 
özellikle beyana 
dayalı vergilerde 
çok düşük kaldığı, 
dolaylı vergilerin 
genel oranı yükselt
tiği belirlendi.
Tahsilattaki düşüşün 
ülke genelinde 
yaşandığı dikkati 
çekti; 81 ilin 69'unda 
vergi tahsilatının 
tahakkuka oranı 
geriledi.
-TAHAKKUK 118, 
TAHSİLAT 99 
MİLYAR- 
ANKA'nın Maliye 
Bakanlığı veri
lerinden yaptığı 
belirlemeye göre, 
Ocak-Ağustos 
döneminde Türkiye 
genelinde toplam 
vergi tahsilatı 117 
milyar 890.7 milyon 
YTL olurken, aynı 
dönemdeki tahsilat 
99 milyar 322.1 mil 
yon YTL ile bunun 
yüzde 84.25'i 
düzeyinde gerçek

leşti. Vergi tahsilatı > 
mn tahakkuka oranı 
geçen yılın aynı dö 
nemine göre 3 puana 
yakın geriledi. Geçen 
yıl ilk sekiz ayda 104 
milyar 954.4 milyon 
YTL'lik vergi 
tahakkuk ederken, 
bunun yüzde 87.02'si 
oranında 91 milyar 
331 milyon YTL'lik 
tahsilat gerçekleştiril 
ilmişti.Gelir ver
gisinde sekiz ayda 
tahakkuk eden tutar 
27 milyar 550.6 mily
on, tahsilat ise 21 
milyar 723.3 milyon 
YTL oldu. Gelir ver
gisinde tahsilat oranı 
yüzde 78.8 
düzeyinde gerçek
leşti. Ancak bunun, 
büyük bölümü 
ücretler üzerinden 
kaynağından kesilen 
vergilerin oluştur
duğu “tevkifat” 
kaleminden 
kaynaklandığı 
belirlendi.
Bu kalemde sekiz 
ayda 19 milyar 430 
milyona ulaşan tah
silatın tahakkuka 
oranı yüzde 82.8 
olarak belirlendi. 
Beyana dayalı gelir 
vergisinde ise tahsi
lat 1 milyar 364.2 
milyon YTL ile 
tahakkuk eden 
tutarın sadece 
yüzde 50.6'sı 
düzeyinde kaldı.

e

Gemlik Lisesi’nden aldığım 
2005-2006 yılına ait diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
GÖZDE GÜRLE

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

tUMRN ARANIYOR KİRALIK DAİRE

Umurbey Düğün Salonları’nda 
çalışmak üzere 

Şef Garson, Garson, 
Komi, Temizlik Elamanı alınacaktır. 

Süren Zeytincilik 
satış mağazasında çalışmak üzere 
bayansatışgörevlisiaramyor.

faal îel.'52517ÖÖ

SATILIK VİLLA

«

Cumhuriyet Mahallesinde
Sahibinden Satılık 

’* Lüks Tripleks Villa 
GSM : (0.536) 222 07 12

GemlikK&fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OM

Sİ. un

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

■IH « MU 
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİMDEÛO™
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94
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Ramazan hastalıklarına dikkat
Ramazan'da, aşırı ve 
kötü beslenme sonu
cunda özellikle mide 
ve sindirim sistemi 
rahatsızlıklarının 
görülebileceği 
bildirildi. Uzmanlar, 
Müslümanlar'ın 
'Onbir ayın sultanı* 
ismiyle andığı 
Ramazan'da iftar ve 
sahurda tüketilen 
yemeklere dikkat 
edilmesi konusunda 
vatandaşları uyardı. 
Genellikle 
Ramazan'ın bir 
'yemek şenliği' haline 
dönüştürülmesi 
nedeniyle birçok 
bölgede bulunan 
hastaneler kutsal ay 
boyunca mide ve 
bağırsak şikayetleri 
yaşayan hastalarla 
dolup taşıyor. 
Uzmanlar, 
"Sağlığınızı korumak 
ve Ramazan'ı rahat 
geçirmek istiyorsanız

çok çeşitli ve aşırı 
yemek yerine az ve 
sade bir sofrayla 
günü geçirin" uyarısı 
yaptı.
Derlenen bilgilere 
göre, oruç tutan bir 
insanın kötü ve 
yetersiz beslenmesi 
durumunda ortaya 
çıkabilecek rahatsız 
hklar şöyle sıralanı 
yor: "Aşırı ve kötü 
beslenme sonucunda 
özellikle mide ve

sindirim sistemi 
rahatsızlıkları; aşırı 
yeme sonucunda 
midede hazımsızlık, 
şişlik, reflü ve gaz 
şikayetleri; gün 
içerisinde halsizlik, 
tansiyon düşüklük
leri, kan şekeri den
gesizlikleri; yemek 
sonrası midenin 
gerilmesine bağlı 
olarak gelişen kas 
spazmları; aşırı 
ve hızlı yeme

sonucunda gelişen 
şişmanlık." 
Uzmanlar, şu pratik 
tavsiyelerde 
bulunuyor:
"Yemek aralarında 
bol miktarda su ve 
sıvı içecekler tercih 
edin. Tatlı gıdalar 
yerine meyveleri 
tercih edin.
Kilo problemleri 
yaşıyorsanız şekerli 
gıdalar tüketmeyin. 
Gün içerisinde 
rahat oruç tutmak 
istiyorsanız 
mutlaka sahur 
yapın. Sahurda 
sizi rahatsız 
edecek yemekler 
yerine hafif kah
valtılık tercih edin. 
İftarla sahur 
arasında en az 
2 litre su tüketmeye 
çalışın. Yemekleri 
yavaş yavaş ve 
iyi çiğneyerek 
tüketin."

Ramazanda aşırı terlemeyin
Bitlis Devlet 
Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı Dr. 
Coşkun Özdemir, 
Ramazan ayında 
aşırı terlemenin 
zararlı olduğunu 
belirterek, "Mecbur 
kalmadıkça 
hamamlara gitmeyin" 
dedi.
Açıklamalarda bulu
nan Dr. Coşkun 
Özdemir, Ramazan 
ayında beslenmeye 
dikkat edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Özdemir, dengesiz 
beslenenlerde 
halsizlik, depresyon 
gibi birçok sağlık 
probleminin yaşan

abileceğini belirterek, 
"Ramazan ayında 
yeme ve içmeye 
çok dikkat 
edilmesi gerekiyor. 
Dengesiz beslenen 
kişilerde halsizlik, 
depresyon, 
mide ağrısı, 
hazımsızlık, tansiyon 
düşmesi gibi birçok 
sağlık problemi 
görülebi 
liyor. İftarda ise, 
yemekler yavaş ve 
zamana dağıtılarak 
yenmeli, bol sıvı 
tüketilmelidir.
Sahurda ağır ve 
yağlı gıdalar yerine 
hafif, posalı ve sebze 
ağırlıklı besinler

tercih edilmelidir. 
Ayrıca fazla 
miktarda yağlı 
besinler alınma
malıdır" dedi. 
Hava sıcaklığı ve 
terlemenin insan 
vücudunda su 
kaybına neden 
olduğunu belirten 
Özdemir, vücuttaki su 
oranını dengede tut
mak gerektiğinin çok 
önemli olduğunu 
belirtti. Özdemir, 
"Vücuttaki su oranını 
dengede tutmak 
önemlidir. Mutlaka 
sıvı tüketmemiz 
gerekiyor. Miktar 
olarak günde 2-2.5 
litre su veya sulu

içecekler tüketilme-. 
lidir. Özellikle ter
lemekten kaçınılmalı. 
Ramazan ayında 
mecbur kalmadıkça 
hamamlara 
gidilmemelidir. 
Çünkü hamamlarda 
aşırı derece terleme 
ile birlikte vücuttaki 
su oranı dengesini 
yitirir ve bu bir çok 
sorunu beraberinde 
getirebilir. 
Hamamda 
kaybedilen sıvı 
oruç nedeniyle 
zamanında kazanıla- 
mayacağından 
vücutta dengesizlik 
oluşturabilir" 
şeklinde konuştu.

Ramazanda sigarayı bırakabilirsiniz
Ramazan ayının 
gelmesini fırsat bi 
lerek sigarayı bırak
mak isteyenlere, iftar
da sebze yemeği 
yemeleri, özellikle 
nikotin bakımından 
zengin olan patlıcan 
ve marulu tüketmeleri 
öneriliyor.
Sigarayla Savaşanlar 
Vakfına kayyum 
olarak atanan 
Necmettin Güngör, 
ramazan ayının 
sigarayı bırakmak 
isteyenler için önemli 
bir avantaj ve fırsat 
olduğunu, bunun 
değerlendirilmesi 
gerektiğini söyledi.

Oruç tutan sigara 
tiryakisinin zaten 14 
saat sigara içmediği
ni, bunu devam 
ettirmesinin de zor 
olmadığını ifade eden 
Güngör, bu avantajı 
değerlendirmek 
isteyenlerin öncelikle 
bu bağımlılıktan kur
tulma isteğinde 
olması gerektiğini, 
bunun sigarayı bırak
mak için ilk adım 
olacağını belirtti. 
Ramazan boyunca 
kişinin açlığa alıştığı 
gibi sigarasızlığa da 
alışabileceğim vurgu
layan Güngör, "Bunu 
devam ettirmek çok

zor değil. Bazı pratik 
kurallara uyarak, bu 
alışkanlıktan kolayca 
vazgeçilebilir" dedi. 
Ramazan ayında iftar 
menüsünde yapıla
cak değişikliklerle 
sigarayı bırakmanın 
kolaylaşacağını vur
gulayan Güngör, 
şöyle konuştu: 
"Ramazan ayında 
sigarayı bırakmak 
isteyenlerin, iftarda et 
yerine sebze yemeği
ni tercih etmeleri 
daha doğru olacaktır. 
Sebze yemek, kişinin 
sigara isteğini azalta
caktır. Ramazanda 
evden özellikle

nikotin bakımından 
zengin olan patlıcan 
ve marul eksik 
edilmemeli, iftarda 
bu yiyecekler tercih 
edilmelidir. Yine 
yemeğin ardından 
yenilebilecek siyah 
kuru üzüm de nikotin 
ihtiyacını karşılaya
cak güçtedir." 
Yemeğin ardından 
sigarayı çağrıştıra- 
bilecek çay, kahve 
gibi içeceklerin 
içilmemesi gerektiği
ni belirten Necmettin 
Güngör, bunun yer
ine bitki çayları ve 
meyve sularının ter
cih edilmesini önerdi.

ELEMAN ARANIYOR
OrhangaziDöhtaşFahrihası’nda 
İç Taşeron (Miiteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır.
NET 500,00 YTL Maaş+ 
SSK+Servis tYemeh
GSM:0.5337680645

TEL:0.2245734263DahİIİ:(1351

SATILIK DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI 3 +1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.533) 255 65 66

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83
ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda 

çalışacak
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç 
bayan eleman aranıyor j 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur..
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.

Tel: 513 47 39 
Gemlik yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km.

Gemlik/BURSA j

'Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.cofflj

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cofflj
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Hükümet ile memur 
sendikaları uzlaşamadı
Kamuda toplu görüş 
melerde, hükümet ile 
memur sendikaları 
uzlaşamadı. Son 
sözü Bakanlar Kuru 
lu söyleyecek. 
Devlet Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun, 
memurlara gelecek 
yıl yapılacak zam 
konusunda Türkiye 
Kamu-Sen ve Memur- 
Sen yöneticileriyle 
Başbakanlık Merkez 
Bina'da yaptığı 
toplantıdan sonuç 
çıkmadı.
Edinilen bilgiye göre, 
toplantıda, taraflar 
pazarlıkların hangi 
rakamlar üzerinden 
başlayacağında 
anlaşmaya varamadı. 
Kamu İşveren Kuru 
lu, müzakerelere 
bütün memurların 
maaşlarına gelecek 
yıl "yüzde 2 2" zam 
yapılması, "20 20 
YTL denge tazminatı" 
verilmesi, "şendi 
kaillik ödentisinin 10 
YTL'ye yükseltilme
di", "taban aylıklara

Gemlik K”rf ez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ise 10 YTL zam yapıl
ması" önerisiyle otur
du. Sendikalar ise 
toplu görüşmelerin 
29 Ağustostaki son 
turunda Kamu İşve 
ren Kurulu'nun taban 
aylıkların "15 15 YTL 
artırılması" önerisin 
de bulunduğunu 
savunarak, pazarlık
ların bu rakam üze 
rinden başlamasını, 
aksi takdirde toplan
tıya devam etmeye
ceklerini açıkladı. 
Devlet Bakanı Başes 
gioğlu, bunun üzeri 
ne toplantıya bir süre 
ara verdi.Daha sonra 
tekrar başlayan 
toplantıda, memur 
maaş zamları 

konusunda sonuç 
çıkmadığı bildirildi. 
Devam eden toplantı
da, sendikaların ve 
Kamu İşveren Kuru 
lu'nun, üzerinde 
anlaşmaya varılan 
idari maddelerle ilgili 
bir mutabakat metni 
imzalamayı görüştü 
ğü öğrenildi.
4688 Sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikala 
rı Yasası, Kamu İşv
eren Kurulu ile yetkili 
memur sendikaları 
arasında anlaşmaya 
varılamaması duru
munda, memurlara 
yapılacak zam 
konusunda son sözü 
Bakanlar Kuruluna 
bırakıyor.

Öğrenci harçlarına zam
Üniversite öğrenci
leri arasında "harç" 
olarak adlandırılan 
katkı paylarına orta
lama yüzde 5 oranın
da zam yapıldı. 
Öğrencilerin, 2007- 
2008 eğitim-öğretim 
yılında üniversiteler
ine ödeyecekleri 
katkı payları, Resmi , 
Gazete'nin dünkü 
sayısında yayımla
narak, 31 Temmuz 
2007 tarihinden 
geçerli olmak üzere 
yürürlüğe girdi. En 
yüksek katkı payını, 
öğretim süresi 6 yıl 
olan tıp fakültesi öğ 
rencileri ödeyecek. 
Tıp fakültelerinde her 
bir öğrencinin devle 
te ortalama yıllık ma 
liyeti 13 bin 351 
YTL'yi bulurken, bu 
nu 4 bin 817 YTL ile 
diş hekimliği, 3 bin 
665 YTL ile eczacılık 
fakülteleri ve tıbbi 
biyolojik bilimler ve 
fizik tedavi ve reha
bilitasyon program
ları izliyor. Öğrenci 
başına maliyet mü 
hendislik, mimarlık 
fakültelerinde 2 bin 
627, fen fakültelerin 
de 2 bin 200 YTL, 
li'ariı’yat, eğitim, ede
biyat fakültelerinde 
bin 763 YTL, hukuk, 
iktisat ve işletme

fakültelerinde bin 
984 YTL olarak belir
lendi.
MİKTARLAR
Katkı payı miktarları 
tıp fakültelerinde 483 
YTL'den 508 YTL'ye, 
diş hekimliği ve ec 
zacılık fakültelerinde 
403 YTL'den 424 
YTL'ye, veteriner fa 
kültelerinde 315 
YTL'den 331 YTL'ye, 
tıbbi biyolojik bilim
ler ve fizik tedavi ve 
rehabilitasyon prog 
ramları, teknik eğitim 
fakülteleri 230 YTL’ 
den 242 YTL'ye İTÜ 
İşletme Fakültesi 328 
YTL'den 345 YTL'ye, 
mühendislik, mimar
lık, mühendislik-mi 
marlık, inşaat, maki 
ne, maden, elektrik- 
elektronik, kimya 
metalürji, mühendis
lik ve teknik, uçak ve 
uzay bilimleri, ziraat 
ve orman fakülteleri 

317 YTL'den 332 
YTL'ye, gemi inşaat 
ve deniz bilimleri, 
deniz bilimleri, su 
ürünleri, denizcilik, 
tekstil teknik ve 
tasarım, sanat ve 
tasarım, güzel sanat
lar fakülteleri 258 
YTL'den 272 YTL'ye, 
fen, fen-edebiyat (fen 
programı), Dil ve Ta 
rih-Coğrafya, ilahi 
yat, eğitim, mesleki 
eğitim, sağlık eğitim, 
endüstriyel sanat 
eğitim, ticaret turizm 
eğitimi, mesleki 
yaygın eğitim, eğitim 
bilimleri, edebiyat, 
iletişim bilimleri ve 
iletişim fakülteleri 
232 YTL'den 244 
YTL'ye, hukuk, 
iktisat, işletme, 
sivasal bilgiler, 
iktisadi ve idari 
bilimler 256 YTL'den 
269 YTL'ye 
yükseltildi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM işimiz ....

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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Yeşil Bursa Rallisi 29-30 Eylül’de yapılacak
Büyük bir heyecana 
sahne olması bekle
nen 32. Yeşil Bursa 
Rallisi'nin 29-30 Eylül 
2007 tarihlerinde 
gerçekleşeceği 
açıklandı.
Yarış, Castrol 
Fiesta Rallye Cup'ın 
şampiyonunu 
belirleyecek. Arkas 
Otomotiv Türkiye 
Ralli Şampiyonası'nın 
6. yarışı olan 32.

Altılı ganyan 20.833,98 YTL Bayanlar potada kötü başlangıç yapi
Bursa'da dün koşu
lan at yarışları 
sonunda altılı 
ganyan 20.833,98 
YTL ikramiye verdi. 
Türkiye Jokey 
Kulübü'nden 
yapılan açıklamaya

Beşiktaş'tan açıklama
Beşiktaş Kulübü, 
eski teknik 
direktörleri Vicente 
Del Bosque'nin 
tazminatını 
ödemediği 
gerekçesiy.e 
puanının silineceği 
yönünde çıkan 
haberleri yalanladı. 
Beşiktaş 
Kulübü'nden yapılan 
açıklamada, FIFA 
nezdinde prosedürün 
devam ettiği 
belirtilerek, 
"Kulübümüzün 
talepleri doğrul
tusunda FIFA, duruş
ma yapılması kararı 
almış ve duruşma 
tarihinin taraflara 
bilahare bildirile 
ceğini deklare 
etmiştir" denildi. 
"Beşiktaş'ın Puanı 
Silinecek” başlığı 
ile yayımlanan 
haberin asılsız 
olduğu kaydedilen 
açıklamada, şu 
görüşlere yer verildi: 
"Bu haber, FIFA 
prosedür ve 
incelemeleri devam 
ederken, FIFA yerine 

'Gemlik Körfez’ internette mffl.gemlikkorfezgazetesi.com

Yeşil Bursa Rallisi 
büyük bir heyecana 
da ev sahipliği 
yapacak.
Heyecan fırtınasının 
3 pilot arasında 
zirve yapması 
bekleniyor. Serhat 
Öztemir, Koray 
Muratoğlu ve 
Mert Soley, Castrol 
Fiesta Rallye Cup 
2007 şampiyonu 
olmak için birbir- 

ikramiye verdi
göre, altılı ganyan 
7, 6/7, 8, 6, 12, 4/9 
şeklinde sonuçlandı. 
Bu arada, 6/7, 8, 6, 
12, 4/9 şeklinde 
sonuçlanan beşli 
ganyan 1.611,28 YTL, 
8, 6, 12, 4/9 biçi- 

s®.

41

geçerek karar 
verilmesi anlamını 
taşımaktadır.
Bugün itibariyle 
tarafımıza yapılmış 
bir bildirim yoktur. 
Bahsi geçen 
duruşma ve izlenen 
prosedür neticesinde 
FIFA'nın vereceği 
karar, 'Taraflar 
arasındaki uyuşma
zlığının hangi hukuk 
platformunda 
devam etmesi 
gerektiği' konusunda 
olacaktır. FIFA'nın 
vereceği karar nihai 
bir karar olmayıp, 

leriyle kıyasıya 
bir mücadeleye 
girecekler. Castrol 
Fiesta Rallye Cup 
Takım Direktörü 
Serdar Bostancı, 
"Motorsporlarına 
çok büyük bir heye
can ve renk katan 
Castrol Fiesta Rallye 
Cup, son yarışta çok 
büyük bir mücade 
leye sahne olacak. 
10 araç sezon 

minde sonuçlanan 
dörtlü ganyan 
607,68 YTL, 6, 
12, 4/9 şeklinde 
sonuçlanan üçlü 
ganyan da 129,81 
YTL ikramiye 
verdi.

bu karara karşı dahi 
tarafların CAS 
(Uluslararası Spor 
Tahkim Mahkemesi) 
nezdinde temyiz 
başvurusu yapma 
hakkı mevcuttur. 
Daha önce internet 
sitemizde tüm bu 
hususları ve FIFA'ya 
verdiğimiz dilekçe 
mizi yayınlamış, tüm 
spor kamuoyunu bil
gilendirmiş olmakla 
birlikte tekrar konu, 
hakkındaki açıkla
malarımızı kamuoyu
nun bilgilerine 
sunarız." 

başından bu yana 
gerek kendi 
içerisinde gerekse 
genel klasmanda 
çok zevkli ve çek
işmeli bir mücadele 
sergiliyorlar. Pilotları 
mız geçen sezon elde 
ettikleri ve bu sene 
ileriye taşıdıkları 
tecrübe ve deneyim
lerle bu yıl çok 
başarılı derecelere 
imza attılar." dedi

31. Avrupa Bayanlar 
Basketbol 
Şampiyonası 
finallerinde Türkiye, 
ilk maçında 
Letonya'ya 
73-62 yenildi. 
İtalya'nın Vasto 
kentinde düzenlenen 
31. Avrupa 
Bayanlar Basketbol 
Şampiyonası 
A Grubu'nda 
mücadele eden 
Türkiye, Letonya 
maçına Nevriye 
Yılmaz, Şebnem 
Kimyacıoğlu, 
Nilay Yiğit, Yasemin 
Horasan ve Esmeral 
Tunçluer beşlisi ile 
başladı.
Milliler, ilk çeyrekte 
Yasemin, Birsel ve 
Nevriye ile etkili bir 
oyun sergilerken, 
Letonya, Tamane ile 
skor üretti ve ilk 
çeyrek 18-18 
berabere geçildi. 
İkinci periyotta 
milliler Nevriye 
ile skor yaparken, 
Letonya özellikle 
dış atışlardan sayılar 
buldu. Kublina'nın 
skorer oyunuyla 
skor üstünlüğünü 
eline geçiren 
Letonya, dış atışlar
da yüksek yüzdeyle 
oynamaya devam etti 
ve devreyi 38-31

TEMA A “SUYUNU BOŞA
■ W HARCAMA”

VETO SİNEMASI
Filmin Adı

HARRY FOTTER 5

| Çukuru* 
silÇÛP 
Kulak® 
Ana 8® 
IfoıOyes 
Badas A 
mevsim; 
«deniyl 
gribal w 
tonınm. 
vücudu 
jüşürer 
eakdu 
jerektiç 
Ijdoğâ 
«şayia 
«eve 
aasınd 
«derir 
joluve 
MDŞ 
remli 
pganı 
tellil 
icııd 
İV 
tyafe 
sen 
erek 
den 
ûcu

lot

üstün tamamladı.
3.çeyrekte de istedik
leri oyunu sahaya 
yansılamayan bayan 
milliler, hücumda 
sıkıntı yaşamaya 
devam etti ve 
Letonya periyodu 
59-49 önde geçti. 

Son periyoda etkili 
başlayan taraf ise A 
Milli Bayan 
Basketbol Takımı 

.oldu. Nevriye ile üst 
üste bulduğu bas-, 
ketlerle skoru 59-53'e 
getiren milliler, rakib
inin dış atışlarına 
engel olamayınca, 
Letonya 34. dakikaya 
da 64-57 üstün girdi. 
Hücumdaki etkili 
oyununu sürdüren 
Letonya, savun
masında da millilere 

GEMUKSİNE

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

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 

Seanslar
12.00 ■ 14.00 -16.00 ■ 20.45

kolay sayı bulma 
şansı vermedi ve 
sahadan 73-62 
galip ayrıldı. 
A Milli Bayan 
Basketbol Takımı'nda 
Şaziye 3, Birsel 3, 
Nilay Yiğit 2, Şebnem 
3, Esmeral 5, Işıl 2, | 
Nevriye 21, Yasemin 
21, Bahar 2 sayıyla ti 
oynadı.
Letonya'da ise 
Dreimane 2, Eglite 3, I 
Tamane 10, Basko 
17, Jansone 6, 
Zogota 16, Tare 3, 
Kublina 16 sayıyla | 
maçı tamamladı. 
A Milli Bayan 
Basketbol Takımı, ■ 
şampiyonadaki ikinci | 
maçında Çek 
Cumhuriyeti ile 
karşılaşacak

mffl.gemlikkorfezgazetesi.com
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Stres gribi de tetikliyor
Çukurova Üniversite
si (ÇÜ) Tıp Fakültesi 
Kulak Burun Boğaz
Ana Bilim Dalı öğre
tim Üyesi Doç. Dr. 
Barlas Aydoğan, 
mevsimsel dönüş 
nedeniyle artan 
gribal vakalardan 
korunmak için 
vücudu yorgun 
düşüren stresten 
uzak durulması 
gerektiğini bildirdi. 
Aydoğan, yaklaşan 
kış ayları öncesi 
gece ve gündüz 
arasındaki ısı farkları 
nedeniyle solunum 
yolu ve gribal enfek
siyon şikayetlerinde 
önemli oranda artış 
yaşandığını söyledi. 
Özellikle bu aylarda 
yücudun ısı oranının 
iyi ayarlanması ve 
kıyafet seçimine 
özen gösterilmesi 
gerektiğini ifade 
eden Aydoğan, 
vücut direncini 

Türkiye'de her yıl 90 bin kişi zatürreye yakalanıyor, 2 bin 500 kişi ise 
hayatını kaybediyor. Erciyes Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Âna Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Demir, halk arasında zatürre 
olarak bilinen "pnömokok enfeksiyonlarımın risk grubu hastalarda 
ölümle sonuçlanabilecek ciddi bir akciğer hastalığı olduğunu, 
Türkiye'de her yıl 90 bin kişinin zatürreye yakalandığını, 2 bin 500 
kişinin ise hayatını kaybettiğini kaydetti.
Doktor kontrolü dışında antibiyotik kullanımının, özellikle pnömokok 
bakterisinin ilaçlara karşı direncini artırdığını kaydeden Prof. Dr. 
Demir, en iyi korunma yolunun aşı olduğunu belirtti.

artırıcı gıda mad
delerinin ise daha 
fazla tüketilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Vücut direncini 
düşürücü her türlü 
etkenin gribal enfek
siyonları tetiklediğini 
anlatan Aydoğan, 
kişinin yaşamını 
olumsuz etkileyen 
stresin de hastalığın 
ortaya çıkmasında 
etkili olduğunu kay
detti. Stres yaratan 
ortamların vücudun 
savunma sistemini 

etkileyeceğini ve di 
rencini düşüreceğine 
işaret eden Aydoğan, 
"Mevsim dönüşü 
nedeniyle artan gri 
bal vakalardan ko 
runmak için vücudu 
yorgun düşüren 
stresten uzak durul
ması gerekir" dedi. 
Aydoğan, eylül ve 
ekim aylarında 
yapılacak grip aşısı 
mn hastalıktan bü 
yük oranda korunma 
yı sağlayacağını 
söyledi.

Zeki çocuk için 
haftada 2 gün balık
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalık 
lan Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Şükrü Küçükö 
dük, "Çocukların nor
mal gelişiminin yanı 
sıra beyin gelişimleri 
için de haftada iki 
gün mutlaka balık tü 
ketmeleri gerekir" 
dedi.
Prof. Dr. Küçüködük, 
beslenme ile beyin 
gelişimi arasında 
yakından ilişki 
olduğunu söyledi. 
Beyin yapısının 
büyük kısmının yağ 
dokusundan oluş
tuğunu belirten Prof. 
Dr. Küçüködük, 
çocuk beslen
mesinde yağ içerikli 
gıdaların büyük 
önem arz ettiğini 
kaydetti. Omega-3 ve 
Omega-6 yağ asit
lerinin sinir 
hücrelerinin (nöron) 
büyüme ve 
gelişmesinde son 
derece önemli rol 
üstlendiğini bildiren 
Prof. Dr. Küçüködük, 
Omega-3 yağ asit
lerinin, soğuk su 
balıklarında bol mik
tarda bulunduğunu 
ifade etti.

Balığın sağlıklı 
beslenmede 
vazgeçilmez bir gıda 
maddesi olduğunu 
kaydeden Prof. Dr.
Küçüködük, özellikle 
çocuklara genel 
gelişimin yanı sıra 
beyin gelişimi için de 
balık yedirilmesi 
gerektiğini vurgu
ladı. Çocuklara 7. 
aydan itibaren balık 
yedirilmesini öneren 
Prof. Dr. Küçüködük, 
şunları kaydetti: 
"Çocukların normal 
gelişiminin yanı sıra 
beyin gelişimleri için 
de haftada iki gün 
mutlaka balık tüket
meleri gerekir. Özel
likle somon, uskum
ru, ton balığı, sarda
lye gibi balıklar 
Omega-3 yönünden 
oldukça zengin balık
lardır. Omega-3 yağ 

asitlerinden DHA 
insan beynindeki 
hücrelerin yenilen
mesine katkıda 
bulunur. Balık türüne 
göre Omega-3 mik
tarı farklılık göstere
bilir. Genellikle 
ızgarası yapılan 
balıklar, Omega-3 
yönünden zengin 
balıklar. Ülkemizde 
en çok tüketilen 
balıklardan olan 
hamsi de Omega-3 
ihtiyacını karşılaya
cak düzeyde." 
Beyin gelişiminin 
anne karnında 
başladığını ifade 
eden Prof. Dr. 
Küçüködük, anne 
karnındaki bebeğin 
gelişimi ve anne 
sağlığı için gebelerin 
de mutlaka balık 
tüketmeleri gerektiği
ni söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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Polis İmdat 
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3 Türk Filmi Uluslararası
Film Festivalimde gösterilecek
"Yaşamın Kıyısında", "Mutluluk"," Beş Vakit" izleyiciyle buluşacak.

Devlet Çoksesli Çocuk |
mıcıı irin eınau arılaraLÜKorusu için sınav açılacak

1998-2003 doğumlu çocuklar için başvuru yapılabilecek,
Kanada'nın en 
popüler etkinlik
lerinden 26. 
Vancouver 
Uluslararası Film 
Festivali'de 3 Türk 
filmi "Yaşamın 
Kıyısında", 
"Mutluluk" ve "Beş 
Vakit" gösterilecek. 
Dünya genelinde 
50 ülkeden 
300'den fazla 
filmin katılımıyla 27 
Eylül ile 12 Ekim 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek 
26. Vancouver 
Uluslararası 
Film Festivali'ne 
katılacak filmlerden 
ilki, Fatih Akın'ın 
yönettiği ve halen 
"En İyi Yabancı 
Film" dalında 
Almanya'dan 
Oscar'a aday adayı 
gösterilen, Cannes 
Film Feştivali'nde 
de "En İyi Senaryo"

ve "Özel Ekümenik 
Jüri Ödülü"nü alan 
"Yaşamın Kıyısında 
(The Edge oİ! 
Heaven)" olacak. 
Zülfü Livaneli'nin, 
Barnes & Noble'ın 
"Büyük Bir Yazarın 
Keşfi" ödülünü 
alan romanından 
uyarlanan, Abdullah 
Oğuz'un yönettiği, 
bu yılki "Altın 
Küre Ödülleri"nin 

aday adayı 
"Mutluluk (Bliss)" 
de festivale 
katılacak bir diğer 
Türk filmi olurken, 
üçüncü film ise 
25. İstanbul 
Uluslararası Film 
Feştivali'nde 
"En iyi Türk Filmi" 
ödülünü alan Reha 
Erdem'in yönettiği 
"Beş Vakit (Times 
and Winds)" olacak. 

Kültür ve Turizm 
Bakanlığından 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
Ankara Devlet 
Çoksesli Korosu 
Müdürlüğü 
bünyesinde 
faaliyetlerini 
sürdüren Devlet 
Çoksesli Çocuk 
Korosu'nda 
yer alacaklar için 
6-7 Ekim 2007 
tarihlerinde sınav 
düzenlenecek. 
Sınava girecek 
çocuklarda, 
1998-2003 doğumlu 
olması, Türkiye 
Cumhuriyeti 
vatandaşı olması 
iyi bir müzik 
duyusuna ve toplu 
çalışmalara katıla
bilecek bilince sahip 
olması, sesinin

koro düzeyine 
uygun bulunması 
ve anne ya da 
babasının 
muvafakatinin 
olması şartları 
aranıyor. 
Bu şartlara uyan
ların, 4 Ekim'e 
kadar çocuğun nüfus 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

cüzdanı aslı, 
fotokopisi, 2 adet 
fotoğraf ile birlikte, 
"Devlet Çoksesli 
Korosu Müdürlüğü 
Atatürk Kültür 
Merkezi 
Hipodrom/Ankara" | 
adresine başvuruda 1 
bulunması gerekiyor.



muhtarlara ücretsiz ulaşım mûjtei
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, 7 merkez ilçenin köy ve mahalle muhtarlarıyla biraraya

Kuruluş:1973
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AKP İlçe Başkanı Enver Şahin ile AKP’li Meclis üyeleri Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti

Muhtarlara yeni yer önerildi

;SI8MH8

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmai|,corrı

www.gemlikkorfezgazetesi.coniinfd@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

Muhtarlar 
ziyarette AKP’liler hlzıC. 

çih eski Itfaiyebin^sınıönerdiler.

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

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

Tel: 0.224 513 11 75

üyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, muhtarlardan gelen taleplere kulak verdiklerini söyledi

geldi. Başkan Şahin, yaptığı konuşmada, muhtarların hızla demokratikleşen Türkiye'nin, yerel yönetimlerinin 
vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, Bursa'nın doğusuyla batısı ile kuzeyi ve güneyiyle bir bütün olduğunu 
söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak, hiç bir ayırım yapmadan her köşesine hizmet ulaştırmaya çalıştıklarını 
belirten Başkan Şahin, “Bizde muhtarlarımıza gereken değeri vermeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızdan gelen tale
plere kulak verdik. Bundan böyle muhtarlarımız, Bursaray ve belediye otobüslerine ücretsiz binebilecek. Halk oto
büslerine ise yüzde 20 indirimli binecekler. Bu arada Kültür Park'a da parasız girecekler" dedi. Haberi sayfa 2’de

B€¥HANIOR A.Ş. OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ

Tecrübe, özgüven ve “Müşteri Her Zaman 
Önceliklidir" tezinden yola çıkarak 

kurulan ve size özel çözümler sunan 
Beyhanlar A.Ş. Otomotiv Trafik 

Müşavirliği her zaman hizmetinizde...
İbrahim Akıt Cad.

Şirin Plaza No:7 - GEMLİK
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Güne Bakış

Bu kadar zor mu?
Eylül ayı Belediye Meclis toplantılarında, 

AKP İmar Komisyonu ile Belediye Başkanı 
arasında anlaşmazlıklar yaşandı.

Belediye Başkanı Turgut’un istediği bazı 
değişiklikleri, İmar komisyonu olumlu bul
mayınca Başkan ateş püskürdü.

İmar Komisyonu'nu, yani AKP’lileri bazı 
kişilere rant sağlamakla suçladı.

İmar Komisyonu’nun kabul etmediği bir 
teklif, Balıkpazarı Mahallesi’nde, semt 
muhtarlarına yapılacak hizmet binasıyla 
İlgiliydi. Kıyamet bundan koptu.

Devamı sayfa 5’de

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un muhtar
lara hizmet binası yapımı 
için gösterdiği yerin yeşil 
alan olarak istimlak edildiği
ni belirten AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, Eski itfaiye 
binasının onarılarak altının 
muhtarlar için hizmet büro
ları, üst katinin da dernek 
için ideal oldu ğu görüşünü 
savundu. Muhtarlar kararı 
birlikte yapacakları toplantı
dan sonra vereceklerini 
söylediler. Sayfa 3’de

Zeytinde I 
HalkahLeke

^âMEBICA
Hastalığriiel 
mücadele | 

dönemi I

i27 EYLÜL 2007 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İkİNBİ AKŞAM YATSI 
PERŞEMBE 05.23 06.48 13.02 16.22 19.03 20.22

başladı j 
. Bursa il Tarım Müdürlü I 
1 ğii’nden yapılan açıkla- -' 

mada, zeytin ağaçların
da büyük zarara hederi f 

olan zeyti n ha İkalı leke 
hastalığına karşı başta 
ilaçlama olmak üzere;"" 
gerekli tedbirlerin alın 
ması istendi. Sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coniinfd@gemlikkorfezgazetesi.com
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Biiyüksehir’deıı mutalara iicıelsk ulaşım müitei
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin tarafın
dan verilen iftar 
daveti, 7 merkez 
ilçenin köy ve 
mahalle muhtarlarını 
bir araya getirdi. 
Başkan Şahin muh 
farlardan gelen 
taleplere kulak 
verdiklerini belirterek, 
bundan böyle muh 
farların Bursaray ve 
belediye otobüslerine 
ücretsiz binebilecek
leri müjdesini verdi. 
Altın Ceylan Tesisle 
ri'nde gerçekleştirilen 
iftarda konuşan 
Başkan Şahin 
yaptığı konuşmada, 
muhtarların hızla 
demokratikleşen 
Türkiye'nin, yerel 
yönetimlerinin 
vazgeçilmez unsurları 
olduğunu söyledi. 
Bursa'nın doğusuyla

iwll

Başkan Şahin, “Muhtarlarımıza gereken 
değeri vermeye çalışıyoruz." dedi. ~ .

^Fjsj

batısı ile kuzeyi ve 
güneyiyle bir bütün 
olduğunun altını 
çizen Başkan Şahin, 
"Büyükşehir 
Belediyesi olarak, hiç 
bir ayırım yapmadan 
Bursa'nın her köşe
sine hizmet ulaştır

maya çalışıyoruz. Bir 
ilde en küçük kurum
la en büyük kurum 
arasında sağlam bir 
ağ varsa, orda insan
lar rahat ve huzur için 
de yaşarlar. Muhtarla 
rımızın zamanında 
müdahaleleri ile

gerekli ve acil 
hizmetleri halkımıza 
ulaştırıyoruz. Bu 
arada bizde muhtar
larımıza gereken 
değeri vermeye çalışı 
yoruz. Muhtarlarımız 
dan gelen taleplere 
kulak verdik. Bundan

böyle muhtarlarımız, 
Bursaray ve belediye 
otobüslerine ücretsiz 
binebilecek.
Halk otobüslerine 
ise yüzde 20 indirimli 
binecekler. Bu 
arada Kültür Park'a 
da parasız 
girecekler" dedi. 
Belediye başkanları 
gibi muhtarların da 
seçilmiş kişiler 
olduğunu hatırlatan 
Başkan Şahin, 3,5 
yılda Bursa'nın marka 
kent olma yolunda 
önemli adımlar 
attığını kaydetti. 
Çalışmalar sırasında 
sıkıntılar yaşandığını 
da ifade eden Başkan 
Şahin, tüm bu sıkın
tılar bitip, yapılan 
çalışma vatandaşların 
hizmetine sunul
duğunda, hissedilen 
gururun büyük 
olduğunu kaydetti.

Muhtarlıklarla 
belediye arasındaki 
ilişkiler güçlü olduğu 
sürece, hizmetlerin 
sağlıklı bir şekilde 
yerine ulaşmaya 
devam edeceğini 
dile getiren Başkan 1 
Şahin, "Hizmetin 
halkla buluşması 
noktasında, 
muhtarlar 
bizim gözümüz 
kulağımızdır. 
Bursa hergün 
büyüyen, değişen 
ve gelişen 
bir şehir. Bursa'yı 
kent girişlerinden 
kent meydanına 
kadar yeniliklerle 
donatarak geleceğin 
Bursa'sına yön 
veriyoruz. Bu anlayış
tan ödün vermeden, 
muhtarlarımızın da 
değerli katkılarıyla 
yolumuza devam 
edeceğiz" dedi.

|^$ATIlll(-l(İRAllKlİİXDnilveİ$YEII< 
baytaş’ www.baytasinsaat.com 

-------YENİ PROJEMİZ-------  
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

Zeytinde Halkalı 
Leke hastalığı 
ile mücadele
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Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

’Z Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Z Otoparklı, ZAsansörlü, 
Z^ Hazır Mutfak, 
Z Dış kapı çelik kapı, 
Z İç kapılar amerikan kapı, 

Salon ve odalar laminant parke, 
Z Islak zeminler seramik

dönemi başladı fi

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler ve müstakil bahçeli dublex daireler. 
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İNCİ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Otoparklı, 
2+1 deniz manzaralı normal daire ve 4+1 dublex daire. 

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Zeytin ağaçlarına 
zarar vererek büyük 
kayıplara yol açan 
Zeytin Halkalı 
Leke Hastaiığı ile 
mücadele dönemi 
başladı. Zeytin 
ağaçlarında büyük 
zarara neden olan 
Zeytin Halkalı 
Leke Hastalığına 
karşı başta ilaçlama 
olmak üzere gerekli 
tedbirlerin alınması 
konusunda 
uyarı yapıldı.
Bursa İl Tarım 
Müdürlüğünden 
yapılan yazılı 
açıklamada Zeytin 
Halkalı Hastalığı ile 
mücadele zamanının 
geldiği belirtilerek, 
"Zeytin Halkalı 
Leke Hastâlığı'nın, 
zeytin ağaçlarında 
yaprak dökülmesi 
ile yüzde 30-40'lara 
varan bir verim 
düşüklüyüne sebep 
olduğu bildirildi. » 
Açıklamada, 
"Bunu yanında 
sürgün ve dallarında

kurumasına sebep 
olan Zeytin Halkalı 
Leke Hastalıkla 
sonbahar mücadele 
dönemi başladı." 
ifadeleri kullanıldı. 
Hava sıcaklığı ile 
birlikte nisbi 
rutubetinde Zeytin 
Halkalı Leke 
Hastalığı açısından 
olumlu gitmesinin 
yayılmasına zemin 
hazırladığına işaret 
eden İl Müdürü 
Hüseyin Yıldızer, 
"Üreticilerimizin 
zeytinliklere 
hastalık girmeden 
ilaçlama yaparak 
tedbirlerini almalan 
gerekmektedir. 
Bunun içinde 
Tarım İl 
Müdürlüklerine de 
tavsiye edilen 
yüzde 1 ’lik bordo 
bulamacı, hazır 
bordo bulamacı, 
hazır bakırlı ve 
bitertanol etkili 1 
maddeiî ilaçlardan f 
kulanılmalıdır." 
şeklinde konuştu. F
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ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

«farlara yeni yer önerildi 
। Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un muhtarlara hizmet binası yapımı için gösterdiği yerin yeşil 
1 alan olarak istimlak edildiğini belirten AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, Eski itfaiye binasının 

I onarılarak altının muhtarlar için hizmet büroları, üst katının da dernek için ideal olduğu görüşünü 
savundu. Muhtarlar kararı birlikte yapacakları toplantıdan sonra vereceklerini söylediler.

| Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Muhtarlara yapılması 
düşünülen hizmet 
binası için Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un yanında yer 
aldıklarını açıklayan 
Mahalle Muhtarları, 
AKP Meclis gurubu 

-ı nun gösterdiği eski 
itfaiye binasını 
görünceJcafaları 
karıştı.
AKP'Iİ gurubun 
meclise getirdiği

I görüşe önce karşı 
çıkan mahalle muhtar-

I lan dün kendileri için 
I uygun görülen eski 
I itfaiye binasının kul

lanılmayan bölümünü

I
 görünce fikirlerinde 
değişme oldu. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
istediği yer ile 
AKP'lilerin uygun 
gördüğü yer arasında 
sadece 30 metrelik 
mesafe olması ve şu 
anki kullanılmayan 
eski itfaiye binasının 
mevcut yerini 
beğenen muhtarlar 
yine temkinli. Mahalle 
muhtarları "Bize ister 
orasını, ister burasını 
versinler, biz ticaret 
yapmıyoruz yeter ki 
bir yer versinler" 
şeklinde konuştular. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile AKP 
Belediye Meclis üyele 
rinin de bulunduğu bir 
gurupla Muhtarlar 
Derneği’ne yapılan 
ikna ziyaretinde olum- 

r lu gelişmeler yaşandı.
İKİ TARAF 
ARASINDA KALDIK 
Belediye Başkanı ile 
AKP gurubu arasında 
kaldıklarını ve iki tara 
fından anlaşamaması 
nedeniyle kendilerinin 
zarar görmekte olduğu 
nu belirten Muhtarlar, 
Enver Şahin ile meclis 

’ üyelerine yönelik yap
tıkları açıklamada• J "Belediye Başkanı ile 

zıtlaşmanızdan dolayı 
bizim için karar ala
mazsınız. Biz ticaret 
yapmıyoruz, kaldırım
ları işgal ederek 
yazıhane yapan taksi 
duraklarına göz 
yumanlar bize neden 
yer vermiyorlar. Bizim 
kavgamız sadece bir 
yer edinmek için, otu
rup müşterek mutaba 
kata varın ve bize 
şuraya ya da buraya 
yapıyoruz deyin bile
lim. Bizim kimseyle 
kavgamız yok, yer 
doğru yada yanlış ola
bilir, başkanla oturup 
anlaşın ve bize bir yer 
yapılsın" dediler. 
Başkan Mehmet 
Turgut’un “Muhtarlara 
yer yapıcam” dediği 
zaman neden karşı 
çıkılmadığını da soran 
Muhtarlar "Bize yer 
yapılmasına neden bu 
kadar karşı çıkıldığına 
anlam veremiyoruz. 
İki taraf arasındaki 
sürtüşmeden bizler 
zararlı çıkıyoruz. 
Belediyenin olduğu bir 
ilçede esnaf odasının 
tahsis ettiği mekanda 
oturuyoruz" diyerek 
tepki gösterdiler. 
GÖSTERİLEN YER 
YEŞİL ALAN 
Belediye başkanının 
gösterdiği yerin yeşil 
alan olarak istimlak 
edildiğini belirten 
Enver Şahin, 
Balıkpazarı semtinin 
nefes alacak yeri 
kalmadiğını ve belir
lenen küçük yerlerinde 
bina yapılarak kapatıl
masının uygun ola
mayacağını belirtti. 
Şahin, muhtarlar için 
bulunan yeni yerin 
eski yere göre daha 
uygun olduğunu 
belirterek, "Meclis 
üyelerimiz sizler için 
daha iyisini bulmak 
için araştırma yaptılar 
ve şimdi sağlık ocağı 
bitişiğindeki beledi 
yeye ait kullanılmayan 

binada karar kıldılar. 
Sizler görmeden karşı 
çıktınız, kabul etmi
yoruz dediniz. Mevcut 
yer yeşil alan, çocuk
lar için park yapılabilir, 
kaldı ki arkada bulu
nan binaları kapatmak 
doğru değil. Biz muh 
tartar için çalışırken 
birileri acaba neden 
red oyu kullandılar. 
Gemlik'in yarınını 
düşünmeden iş 
yaparsak doğru olmaz. 
Ben böyle düşündüm 
diyerek iş yapılmaz, 
Kültür merkezinin 
yanında yapılan sağlık 
ocağı binası bunun en 
büyük örneklerinden 
biridir" dedi.
KİMSENİN 
MAKAMINDA 
GÖZÜMÜZ YOKTUR 
Hiç kimsenin başkası 
nın makamında gözü 
olamayacağını da 
hatırlatan Şahin, 
Futbol sahası yanın

da gençler için istim
lak kararı aldığımız 
alanda neden kamu
laştırma yapılmıyor. 
Keşke'leri konuşma
mak için işimizi doğru 
yapmalıyız. Aklın yolu 
birse Gemlik kazanma 
hdır. Gemlik'i bu tür 
düşünen kafalar bitir
di. Muhtarlık binası 
yapacağım deyince 
kim karşı çıkar, her 
kes sevinir. Ama yeri 
gördüğümüzde sizler 
için uygun olmadığını 
anladık. Biz kararları 
mızı bazı kişiler gibi 
tek başımıza almıyo 
ruz. Biz AKP gurubu 
olarak alıyoruz. Gem 
lik'te artık tek adamh 
lıktan çıkıp ortak 
görüşte birleşmeliyiz. 
Daha iyi kararlar alırız. 
Meclis üyelerimize 
eğer bu konuda yeterli 
bilgi verilseydi onlar 
size durumu anlatır
lardı. Ben böyle düşün 
düm, böyle yapacağım 
mantığı artık geçerli 
ligini kaybetti.

Kimsenin ne makamın
da ne de koltuğunda 
gözü yok" dedi.
YER BEĞENİLDİ 
Toplantının ardından 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
yapmak istediği yer ile 
AKP'lilerin uygun 
buldukları yeri 
gezen muhtarların 
kafası iyice karıştı. 
Sağlık Ocağı 
bahçesinin yanında ve 
bina yapıldığında arka 
sında bulunan binala 
rın tamamen kapana 
cağı yer ile AKP 
Meclis Gurubunun 
uygun bulduğu 
Balıkpazarı Kız 
Meslek Sokak ile Yalı 
Sokakların birleştiği 
köşede bulunan ve 
eski itfaiye binası 
olarak bilinen kullanıl
mayan kısmını gören 
muhtarlar karar ver
mekte zorlandılar.
Eski itfaiye binasının 
onarılarak altının 
muhtarlar için hizmet 
büroları, üst katının da 
dernek için ideal oldu 
ğu görüşünü savunan 
muhtarlar kararı 
birlikte yapacakları 
toplantıdan sonra 
vereceklerini 
söylediler.
Büyük olasılıkla eski 
itfaiye binasının kul
lanılmayan kısmında 
karar verecekleri 
beklenen muhtarlar 
yine de "Bizler ne 
başkandan ne de 
sîzlerden yana 
değiliz, bizler 
vatandaşın oylarıyla 
seçildik ve onlara 
hizmet veriyoruz. 
Bizler için neresi en 
uygunsa oraya yapıl
sın" diyerek 
temkinli konuştular. 
Muhtar Derneği ile 
Belediye Meclis 
üyelerinin alacakları 
ortak görüşün 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a da 
iletilmesi bekleniyor.

Bir gece ansızın gelebilirim!...
Haftanın beş günü bu köşede siyaset- 

ekonomi -sosyal konular, arada birde 
sağlık konusunda yazılarımı okuyorsunuz.. 
Sağolun.

Yazıyoruz, yazıyoruz da ne oluyor ?..
Ben derim ki;
Bunları akıl süzgeçinden geçiren, bun

lardan bir netice çıkaranı da var..
Bir kulağından girip öbüründen çıkaran, 

kendi doğru bildiği yanlış yolda giden de...
Türkiye dertler ülkesi..
Yazmakla bunlar bitmez..
Zaten Türk insanı dertli olmayı, derdin 

den konuşmayı, bunlar için dedikodu yap
mayı, şarkısının -türküsünün dertle dolu 
olmasını sever..

Derdi yoksa kendine dert yaratmaya 
çalışır..

Olmadık işlerle uğraşır, sırf dertleneyim 
diye..

Örnek mi istiyorsunuz..
İşte türban meselesi.
Sanki siyasi -ekonomik- iş - aş derdi 

miz yokmuş gibi, etrafımızdaki ateş çem
berini görmeyerek, bir bez parçasının kav
gası yapılıyor..

Hadi okumamışlar daha açık söyleyeyim 
cahiller bunu konuşuyor da, koca koca 
sözde okumuş adamlara ne oluyor, ben 
anlayamıyorum?

Ben bıktım bunları yazmaktan.
Onun için aklıma gelen birkaç şarkı ile 

soluklanayım istedim..
“Bekledim de gelmedin.
- Hiç mi beni sevmedin ?”
Sevdiğini bekleyen, gelmediği için sitem 

eden, gelmesini isteyen bir sevgilinin 
haykırışı..

1970 yıllarında, yani Kıbrıs harekatından 
önce Rumların Türkleri kızdırmak için her 
yerde çaldıkları bir şarkı. Cevabı verildi...

“ Bir gece ansızın gelebilirim.
- Beni bekliyorsan, uyumamışsan
Sevinçten kapında ölebilirim.”
Hasretle beklenen bir sevgiyi ne güzel 

anlatıyor. Sevgililer uzakta ise hep bekle
nilir. Onun aniden gelmesi, sorunlarını çöz 
mesi, rahatlatması beklenir.

Çünkü sevgili demek; onu koruyan -kol
layan demektir.

Sevgi deyince ilk akla aşk -meşk geliyor 
değil mi ?

Tamam tamam da eş sevgisi-çocuk- 
torun sevgisi, iş sevgisi daha önemlisi 
vatan sevgisi.

Hepsi değerli, hepsinin yeri ayrı..
Yalnız bir nokta var ki, bunlar lafta değil, 

hayatta yaşayarak yapılması gerekenlerdir..
Siz lafta bol bol atıp, kimseye söz bırak

mayın, sonra da maddiyat peşinde koşar 
sanız, size kimse inanmaz ve bu sevgiye 
de ihanet etmiş bir hiç olursunuz.

Sevgililer hep beklerler, iyi şeyler için 
beklerler..

Belki de zaman zaman bu şarkıyı din
leyip ümitlenerek,

“Bir gece ansızın gelebilirim..
- Beni bekliyorsan, uyumamışsan”
Ben uyumuyorum..
Sîzlerde uyumayın..
Güzellikleri dileyerek bekleyin...

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

Gemlik ve çevresinde 
bulunan binlerce 
zeytin ağacının vaz 
geçilmezlerinden 
olan merdivencilik 
yapımı dededen 
toruna sürüyor.

Toplanan zeytin 
için yapılan bir 
zamanların "Zeytin 
küfeleri" artık tarihe 
karışmasına karşılık 
merdivencilik olanca 
hızıyla devam ediyor. 
7 ayaklısından 14 
ayaklısına kadar

selvi kavak 
ağacından yapılan 
merdivenlerin tanesi 
basamak sayısına 
göre 35 ile 40 
YTL'den satılıyor. 
Umurbey Beldesi’nde 
tezgah kuran Recep 
Fidan ile Murat Çil,

merdivencilik 
mesleğini sürdürüyor. 
Sezona hazırlanan 
zeytin merdivenlerini 
hazırlayan ustalar, 
yaklaşmakta olan 
zeytin mevsimini 
bekliyorlar.
Mesleklerinin erbabı

olan ustalar, zeytin 
ağacının var olduğu 
sürece merdivencilik 
sanatının da süre
ceğini ancak, çırak 
yetiştirmekte sıkıntı 
çektiklerini söyledi. 
Yaklaşık iki aylık 
bir sürede yapılan

ve zeytin toplama 
mevsiminin 
bitmesiyle sona 
eren zeytin 
merdivenciliği 
yapımı unutulmayan 
ve aranan meslekle 
arasında yer 
alıyor.
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İtfaiye Sergisi geçmişi hatırlattı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
tarafından hazırlanan

'Dünden Bugüne 
İtfaiye' sergisi, 
Ressam Şefik 
BursalI Sanat

Galerisi'nde açıldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı'nın 
'84. İtfaiye 
Haftası' kutlamaları 
kapsamında 
BursalIların 
beğenisine sunulan 
"Dünden Bugüne 
İtfaiye" sergisinde, 
itfaiye teşkilatının 
kuruluşundan 
bugüne kadar 
kullanılan eşyalar 
ve kıyafetler ile 
teşkilatın çalışmaları 
sırasında çekilen 
fotoğraflar ve 
basında yer alan 
haberlere yer verildi.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Bu kadar zor mu?
' Aslında kıyametin kopmasının 

derin nedenleri var. AKP 22 Tem 
muz seçimlerinden sonra Büyük 
Millet Meclisi’nde yüzde 47’lik

1 büyük bir çoğunluk elde etti, 
ı Yani iktidar güçlendi.

Yakında Cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilmesi ile ilgili 
anayasa değişikliklerini kap
sayan halk oylaması (referan
dum) var.

il Ardından yerel seçimler geliyor 
gündeme..

İşte hedef yerel seçimler.. 
j AKP ilçe yöneti ile Başkanın 

arası iyi değil.
I Bunu her platformda görü-

I iyoruz.
11 Geçen yerel seçimler öncesini 

hatırlayınız, 5 yıl hizmet yapmış 
olan Başkan Turgut, yeniden 
aday olmuştu...

II Ama parti içinde başka adaylar 
da vardı.
Örneğin bugünkü meclis üye 

leri Mimar Cemal Aydın Aybey, 
1'Avukat Refik Yılmaz ve diğer

leri...
AKP Genel merkezi Gemlik’te 

gizli anket yaptırdı.
Telefonlarla vatandaşın bilgi

sine başvuruldu.
Sonunda Ankara’ya çağrılan 

aday adayları içinden Mehmet 
Turgut yeniden aday olarak

belirlendi.
Gelelim bugüne..
Mecliste yaşanan kıyametten 

sonra ertesi gün de Bahkpazarı 
mahallesinde semt muhtarlarına 
yapılacak hizmet binasının kabul 
edilmemesi üzerine Başkan 
Muhtarları topladı ve orada ne 
dedi?
“Binlerinin makamımda gözü 

var!”
Hoppala..
Bu durup dururken nereden 

çıktı?
Nereden çıkacak, yaklaşan ye 

rel seçimlerden..
Başkanın birileri dediği kişiler 

başka partilerden değil.
Kendi partisinden.
Yani, bugünkü yönetimin için

den.
Başkan Turgut bunu biliyor.
Kendisinin istenmediğini bili 

yor ama bu çıkışıyla da onlara 
“Ben yine adayım” diyor.

AKP’de yerel seçimlerin hazır- • 
lıkları bunlar.

Durup dururken muhtarlara 
hizmet binası nereden çıktı.

Bakın 10 yıldır bu ilçede söz 
verilen Huzur Evi yapılmadı..

Aşevi yapılmadı.
Muhtarların öyle veya böyle 

başını sokacağı bir yer vardı.
Ki, muhtarlar yıllardır belediye

den bilgisayar desteği istediler.
Destek olan çıkmadı.

Orhaniye Mahallesi muhtarı bir 
uygun yere muhtarlık bürosu 
yapmak istedi, izin verilmedi.

Katlı Otopark’ın yanında bulu
nan Belediye işyerleri ve binası 
yapıldı. Buralardan muhtarlara 
yer verilebilirdi verilmedi.

Cumhuriyet Mahallesi 
Muhtarına Kültür Merkezi altın
dan bir yer verilebilirdi verilme
di.

Tam dokuz yıldır unutulan 
muhtarlar birden hatırlandı.

Olmayacak yerde hizmet binası 
önerildi.

AKP İlçe Başkanı ve Meclis 
üyeleri dün muhtarları ziyaret 

ederek bu yerin neden olmazını 
anlattılar.

Ve de makul bir öneri getirdiler.
Şimdi Sağlık Ocağı olarak kul

lanılan eski İtfaiye binasının 
onarılarak Bahkpazarı, Halitpaşa 
ve Orhaniye Mahallesi Muhtar 
larına hizmet için yer buradan 
ayrılacak.

Sanırım muhtarlar buna hayır 
diyemez.

Muhtarların kimsenin dol
gusuna geleceğini sanmıyorum.

Onlar da bu kent için hizmet 
vermeye çalışıyorlar, bir çoğu 
orada burada kiradalar.

Öneri doğru ve güzel..
Onca fakir fukara, yaşlı hizmet 

beklerken, muhtarlara Belediye 
hizmet binası yapıyor bu işte 
taraf olamazlar.

Aklın ve mantığın doğru bul
duğu doğrudur.

Gecikmiş bir hizmet ancak 
bugün yapılıyorsa muhtarlar 
bunun da nedenini düşünmeli
lerdir.

Yerel seçimler yaklaşırken, 
ilçenin temel sorunları 
otopark, trafik, kaldırımların 
onarımı, yeşillik, temizlik, 
kültüre sahip çıkmak gibi konu
lar ortada duruyor.
AKP’deki bu çekişme ileride 

nasıl hal alacak göreceğiz.

ÖZDİLEK İNSAN KAYNAKLARifl Paraları buzdolabına saklattı, 
sonra çalıp kayıplara karıştı

Sektöründe lider kuruluşumuzun 
Gemlik Hipermarketi nde 

çalışacak 
Askerlik hizmetini tamamlamış 

BAY EKMEK USTALARI

Bursa'da, gittiği evin 
sahibine 'Büyük 
yardım yapacaklar 
sana, ama evinde ne 
kadar altın ve para 
varsa buzdolabına 
sakla' diyen kişi, 
ev sahibine ait bin 
500 YTL parasını 
alıp kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, 
Gülbahçe Mahallesi

Şen Sokak'ta ikamet 
eden Nesli G.'in (66) 
evine gelen kimliği 
henüz belirleneme 
yen bir kişi, 'Sana 
büyük yardım yapa 
caklar; ama evindeki 
tüm altın ve parala 
rını dolabına sakla' 
dedi. Bunun üzerine 
bin 500 YTL parasını 
buzdolabına sakla

yan Nesli G., şüpheli 
kişinin evden ayrıl
masından sonra 
dolandırılıdğını 
anladı. Buzdolabına 
koyduğu paralara 
bakan Nesli G., 
paraların çalındığını 
farkedince durumu 
polise bildirdi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Büyü bozacağım dedi bilezikleri götürdü
aranmaktadır.

Başvurular gizli tutulacaktır. 
Başvuruların 1 adet fotoğraf ile aşağıdaki 

adrese yapılması rica olunur.

GEMLİK ÖZDİLEK 
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

Hisar Mah. Ilıca Mevkii GEMLİK

Tel: (0.224) 513 68 00

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir eve giden 
kimliği henüz belirne- 
meyen dolandırıcı, 
'Büyü bozmaya 
geldim' diyerek 
ev sahibinin kolunda

ki 6 bileziği 
çalarak kaçtı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Gülbahçe Mahallesi 
Altın Sokak'ta ikamet 
eden Ayşe B.'nin (44) 
evine gelen bir kişi 
'büyü bozdurmaya

geldim' dedi. Bu sıra
da Ayşe B.'nin kolun
daki 6 bilezği alan 
şüpheli kaçtı. Ev 
sahibi Ayşe B., 
polise müracaat etti. 
Olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

EKS Eczacıbaşı Karo Seramik San. Tic. A.Ş. 
Mudanya Gümrük Müdürlüğü’nde işlem gören 

6642/05.11.2003 5928 / 01.07.2004 sayı ve tarihli 
Gümrük Giriş beyannamelerine ait menkul kıymet 

alındı makbuzları kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
VİTRA KARO SERAMİK SAN. TİC. A.Ş.

KAYIP Gemlik Kız Meslek Lisesinden aldığım 
tasdiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

MELİHA ULAŞ (ZEYBEK)
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massmnmsu
Okula başlayan 
çocuğunuzu 
Casper ile 
hareketlendirin! n

AXESS KREDİ KARTINA PEŞİN FİYATINA 
12 TAKSİT + SENETLİ SATIŞLARIMIZ VARDIR

LOGITECH S- 220
2+1 Ses Sistemi

HP Renkli 
Yazıcı

Webcam İSTEYENE

AYRICA

MP 3 & MP 4 ÇEŞİTLERİ 
Aradığınız uygun fiyatlarla...

Ayrıca 
UYGUN FİYATLARLA 

D-SMART ABONELİĞİ

CASPER Mikrofonlu kulakık

NONDIBİlGİm
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSfl

Tel: 0.224 512 25 63 ■ www.gemiiknowox.com

http://www.gemiiknowox.com
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Wyi yoğun gündem bekliyor
1 Ekim'de yeni 
yasama yılına başlay
acak olan TBMM'yi 
yoğun bir gündem 
bekliyor.
Yeni dönemde 
Meclisin ele alacağı 
önemli düzenlemeler 
arasında; Türk ticaret, 
sosyal sigortalar ve 
genel sağlık sigortası, 
karayolları trafik, pas
aport, kat mülkiyeti, 
kentsel dönüşüm 
alanları, Türk vatan
daşlığı ile ilgili konu
lar yer alıyor. 
Cumhurbaşkanı Ab 
dullah Gül'ün 1 Ekim' 
de yapacağı açış 
konuşmasıyla yeni 
yasama yılına başla 
yacak olan TBMM'nin 
çalışmalarına 10 gün 
ara vermesi bekleni 
yor. Ancak bu konuda 
henüz karar verilme
di, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
ABD'den döndükten 
sonra nasıl bir takvim 
izleneceği kesinlik 
kazanacak.
TBMM, çalışma takvi
mi belli olduktan 
sonra yoğun bir gün
demle mesai yapa 
cak. Meclis tatile gir 
meden TBMM İçtüzü

Devlet büyüklerine “Mavi Kod” sistemi
Sağlık Bakanlığı, 
Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan gibi devlet 
büyüklerinin sağlık 
hizmetlerinin özellikle 
acil durumlarda 
görülmesiyle ilgili 
bazı ülkelerde 
uygulanan "Mavi 
Kod" sisteminin 
Türkiye'de de yer- 
leştirilmesi için 
çalışma başlattı. 
Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve Meclis 
Başkanı gibi devlet 
büyüklerinin özellikle 
acil bir sağlık 
sorunuyla karşılaştık
larında tedavilerinin 
yapılması için önce
den belirli bir plan 
hazırlanması 
anlamında kullanılan 
"Mavi Kod" ile ilgili 
yanıtlayan Sağlık 
Bakam Recep Akdağ, 
bütün dünyada devlet 
büyüklerinin sağlık 
hizmetlerinin 
görülmesi, özellikle 
acil durumlarda 
müdahaleyle ilgili 
geliştirilmiş bazı 
uygulama biçimleri 
olduğunu bildirdi. 
Bunları bir uzman 
ekibe incelettirdikleri

ğünde yapılan değişik 
likle, bir yasama 
döneminde yasalaştı 
almadığı için kadük 
(hükümsüz) kalan 
yasa tasarı ve teklifle 
ri istenirse yeni 
dönemde görüşülebil 
mesi hüküm altına 
alınmıştı. Buna göre, 
yenilenmiş tasarı ve 
tekliflerle ilgili önceki 
dönemlere ait rapor
lar, açıkça belirtilmek 
kaydıyla komisyonlar
ca benimsenebilecek. 
Bu değişiklikle; tica 
ret hayatını yeniden 
düzenleyen 1535 
maddelik Türk Ticaret 

ni kaydeden Akdağ, 
"Onun neticesinde 
böyle ihtiyaçlar için 
çok iyi planlanmış, 
önceden atılacak her 
adımın belirlendiği 
bir sistemi ortaya 
koymuş olacağız" 
dedi.
Şu anda hem Başba 
kan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, hem de 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
hekimleri olduğunu, 
bulundukları yerlerde 
ve seyahatlerinde 
sağlıkla ilgili bir ta 
kim tertibatlar alındı 
ğım anlatan Akdağ, 

Kanunu Tasarısı, 
temel ceza kanunları
na uyum amacıyla 
çok sayıda yasada 
değişiklik yapılması
na ilişkin tasarı, nük
leer güç santrallerinin 
kurulmasına ilişkin 
tasarı, araç tescil 
işlemlerinin tek mer 
kezden yürütülmesi 
amacıyla Araç Tescil 
ve Sürücü Belgesi 
İşlem Merkezi kurul
masını öngören 
Karayolları Kanunun 
da değişiklik yapıl
masına ilişkin tasarı, 
sigarayla daha etkin 
mücadeleyi öngören

"Ama bunları gözden 
geçirip daha rafine 
hale getireceğiz" diye 
konuştu.
-BİR ÇOK ÜLKEDE 
UYGULANIYOR- 
Sağlık Bakanlığı 
yetkililerinden alınan 
bilgiye göre, "Mavi 
Kod" sistemi ABD 
ve İsrail'in de 
aralarında bulunduğu 
bir çok ülkede 
uygulanıyor.
Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve Meclis 
Başkam'mn çalışma 
yerleri ve konutların
da tam teçhizatlı birer 
ambulansın hazır

Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenme
sine ilişkin teklif, 
Pasaport Kanununda 
değişiklik öngören 
yasa tasarısı 23. Dö 
nemde ele alınabile
cek. Bunun yanı sıra, 
jeotermal enerji kay
nakları, elektrik, do 
ğalgaz ile petrol piya 
sası, ses ve gaz fişeği 
atabilen silahlar, 
terörle mücadele, kat 
mülkiyeti, kentsel 
dönüşüm alanları, 
Türk vatandaşlığı, 
milli arşiv, kamulaştır
ma, tanık koruma, 
dernekler, elektronik 
haberleşme, düzen
leyici ve denetleyici 
kurumlar, tapu ile 
ilgili düzenlemeler de 
öncelikle ele alınacak 
konular arasında yer 
alacak.
Öte yandan, Anayasa 
Mahkemesi tarafın
dan iptal edilen ve 
yürürlüğü 2008 yılına 
ertelenen Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Yasası ile ilgili yeni 
bir düzenleme yap
mak da Meclisin ilk 
işlerinden biri olacak 

bulunduğunu, devlet 
büyüklerine gezi ve 
incelemeleri sırasın
da da yine ambu
lansların eşlik ettiğini 
kaydeden yetkililer, 
"Mavi kod" sistemi
nin özellikle acil 
bir durumda has
tanelerde görev 
yapacak personelin 
atması gereken 
adımları belirlediğini 
belirttiler.
Aniden gelişen bir 
sağlık problemi 
karşısında devlet 
büyüğünün 
intikal ettirileceği 
hastanede 
alınacak önlemler 
çerçevesinde 
müdahale ekibinde 
bulunacak kardi 
yolog, beyin 
cerrahı ve ortopedist 
gibi uzmanların 
önceden belirlendiği
ni anlatan yetkililer, 
bu uzmanların, 
tedavisini üstleneceği 
devlet büyüğünün 
tansiyon, şeker, 
alerji gibi genel 
sağlık bilgilerine 
de sahip olmaları 
gerektiğini 
kaydettiler.

Terörle mücadelede
anlaşmaya varıldı

Türkiye ile Irak 
arasında terörle 
mücadele anlaş
masının detaylarına 
ilişkin uzlaşmaya 
varıldı.
Anlaşma İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay 
ve Irak İçişleri 
Bakanı Cevad Bolani 
arasında bugün 
imzalanacak. 
Irak Başbakanı Nuri 
El Maliki'nin 8 
Ağustos'taki Ankara 
ziyareti sırasında 
mutabakat zaptını 
imzalamasının ardın
dan, teknik çalış
malar için Ankara'da 
temaslarda bulunan 
Cevad Bolani, içişleri 
Bakanı Beşir Atalay 
ile görüştü.
Irak İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Aydın

Erdoğan’ın ABD 
temasları sürüyor
Birleşmiş Milletler'in 
genel kurul toplan
tılarında Türkiye'yi 
temsil eden Başba 
kan Recep Tayyip 
Erdoğan, New 
York'ta yoğun ikili 
görüşmelerde bulun
du. Başbakan Erdo 
ğan temasları çerçe 
vesinde ilk olarak 
Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu'nun 
açılış oturumuna 
katıldı.
Erdoğan daha sonra 
İtalya Başbakanı Ro 
mano Prodi, Alman 
ya Başbakanı Angela 
Merkel Kolombiya 
Devlet Başkanı 
Alvaro Velez ve İsrail 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Tizipi Livni ile 
görüştü.
İtalya Başbakanı Pro 
di, gazetecilere yap
tığı açıklamada, 
görüşmenin her 
zamanki gibi iyi 
geçtiğini ve Türki 
ye'ye AB üyeliği 
konusunda verdikleri 
desteği yineledikleri
ni söyledi.
Prodi, "Fransa Cum 
hurbaşkanı Sarkozy' 
nin Türkiye'nin AB 
üyeliği konusundaki 
tutumuyla ilgili" bir 
soru üzerine de 
Sarkozy'nin ikna 
edilmesi zor bir kişi 
olduğunu söyledi. 

Halit, görüşmenin 
ardından yaptığı 
açıklamada, terörle 
mücadele anlaş
masının bugün imza
lanacağını söyledi. 
Aydın Halit, anlaşma
da "sıcak takip" 
konusunun belli şart 
lara bağlanıp bağlan
madığı sorusuna, 
"Hepsi yarın belli 
olur" cevabını verdi. 
Anlaşmada, Irak 
tarafının, PKK 
terör örgütünün 
isminin yeralması 
konusunda ikna 
edildiği ifade 
ediliyor.
Irak tarafı, daha 
önce anlaşmada 
"bütün terör örgüt
leri" ifadesinin 
yeterli olacağı 
görüşündeydi.

Edinilen bilgiye göre 
Erdoğan-Prodi görüş 
meşinde, Türkiye'nin 
AB sürecinin yanı 
sıra enerji ve savun
ma sanayi alanında 
işbirliği konuları da 
görüşüldü.
Merkel ile görüşme 
de ise ikili ilişkiler, 
Türkiye- AB ilişkileri, 
ve Türk vatandaşları 
mn Almanya'ya ente
grasyonu ele alındı. 
Erdoğan Merkel'e, 
yabancılara yönelik 
yasal düzenlemelerle 
ilgili Türkiye'nin 
kaygılarını iletti 
Bu arada Merkel, 
Başbakan Erdoğan'ı 
Almanya'ya davet 
etti. Erdoğan'ın 
Kolombiya Devlet 
Başkanı ile görüşme 
sinde de ekonomik 
işbirliği ve uluslarara 
sı terörle mücadele 
ve Türkiye'nin Kolom 
biya'daki petrol 
arama çalışmaları 
konuları ele alındı. 
İsrail Başbakan 
Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı 
Livni ile görüşmede 
de İsrail- Filistin 
meselesi, Suriye 
ile İsrail arasındaki 
gerginlik ve 
Hatay'da İsrail uçak
larından düştüğü 
bildirilen yakıt 
uuıkları konusu 
ele alındı.
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Otların arasına
Gemlik Karfez

sakladığı esrarı 
alırken yakalandı

Çocuk kavgasına aileler de karışınca
ortalık savaş alanına döndü

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde otlar 

arasında sakladığı 
uyuşturucu 
maddesini alırken 
polisin gördüğü 
bir kişi gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye göre, 
Kızyakup Mahallesi 
Yeni Cumhuriyet 
Caddesi üzerinde 
devriye gezen 
polis ekibi, bir 
kişinin otlar 
arasında bir madde 
aldığını gördü.

‘Gemlik Körfez’ internette ww.gemiikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfezi

Bunun üzerine 
şahsı takibe alan 
polis, bir süre 
sonra aynı yere 
gelerek otlar 
arasında bir 
madde alan kişiyi 
suçüstü yakaladı. 
Polis merkezine 
götürülen şüpheli 
Şerif B.'nun (52) 
yapılan üst ara
masında kağıda 
sarih 6 gram 
esrar maddesi 
ele geçirildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN 

Bursa'nın İznik 
ilçesinde çocuklara 
dayak atma meselesi 
yüzünden 2 grup 
arasında çıkan satirli 
bıçaklı kavgada 1 kişi 
hayatını kaybeder
ken, 2'si ağır 5 kişi de 
yaralandı.
Emniyet Müdürlüğü'n 
den alınan bilgiye 
göre; Yeni Mahalle 
Atatürk Caddesi 
Yenişehir Kapı mevki
inde meydana gelen 
olayda, bir hafta önce 
küçük bir Roman ço 
cuğun dayak yemesi 
iki tarafın arasını açtı. 
Önceki gece teravih 
namazının ardından 
Atatürk Caddesi'nde 
karşılaşan iki grup 
önce birbirine sözle 
sataşmaya başladı. 
Tartışma yerini şid
dete bırakınca yak
laşık 50 kişilik 2 grup 
bıçak, satır ve sopa 
larla birbirine girdi. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen polis 
ekipleri havaya ateş 
edip kavga eden 

şahısları ayırmak 
istedi. Olaylar büyü 
yünce Bursa'dan ilç
eye 2 otobüs takviye 
çevik kuvvet ekibi 
gönderildi.
Kavgada vücudunun 
çeşitli yerlerinden 
bıçaklanan Akif 
Kansız (22) olay 
yerinde hayatını 
kaybederken, 
yanında bulunan 
arkadaşları Rüstem 
Niyazi (20) ve Timur 
Niyazi (25) kardeşler 
aldıkları bıçak 
darbeleri ile ağır 
yaralı olarak İznik 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralı 
kardeşler, burada 
yapılan ilk müda
halenin ardından 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi.
100' E YAKIN POLİS 
SABAHA KADAR 
NÖBET TUTTU 
İlçede yaşanan olay
ların büyümesi üzeri 
ne Bursa'dan takviye 
edilen çevik kuvvet 

ekibi ile birlikte 
toplam 100'e yakın 
polis olayın faillerini 
yakalamak için saba
ha kadar ilçede 
operasyon başlattı. 
Olası bir taşkınlığın 
yaşanmaması için 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı'ndan da 
askeri bir tim emniyet 
binası çevresinde 
konuşlandı. Asayiş 
Şube Müdürlüğü ve 
İznik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü tarafından 
ortak yönetilen 
operasyonda olaya 
karıştıkları iddia 
edilen S.T. (16), S.A.

(22), S.U. (17), A.D. 
(18), F.D. (19), M.U. 
(19), Ü.B. (14), M.C. 
(14), S.P. (17) ve F.Y. 
(18) göz altına alındı. 
Zanlılardan S.P. (17) 
ve F.Y'nin (18) yapı 
lan sorgulamasında 
Akif Kansız, Rüstem 
ve Timur Niyazi kar 
deşleri bıçakladıkları 
nı itiraf ettikleri öğre
nildi. Ölen ve yaralı 
yakınlarının zanlılara 
linç girişiminde 
bulunma ihtimaline 
karşı polis ekipleri 
ilçede geniş güvenlik 
önlemleri almaya 
devam ediyor.
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I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

İ

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİNBİZİARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

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

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140

s 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 makineleriylesatılik dükkan. Önünde 115 m? Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

İ 
l

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yejni42 Daire

4
*
I

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

SEKER SİGORTA 
Afac/de ÖZALP

I Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

v

Kıvılcım dogalgaz vanasını patlall

ı

i

Bursa'da bir evin 
önüne bırakılan eski 
eşyaların kimliği belir 
siz kişilerce yakıl
ması sonucu çıkan 
yangın korkulu anlar 
yaşanmasına sebep 
oldu. Yanan eski 
eşyalardan sıçrayan 
kıvılcımlar doğalgaz 
vanasını patlattı. 
Patlamadan korkup 
2. kattaki balkondan 
atlayarak yaralanan 
şahıs ile doğalgaz- 
dan etkilenen bir kişi 
hastanelik oldu. Alev 
alan vananın önünde 
park halinde bulunan 
bir otomobil de yan
maktan şon anda 
kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, 
gece yarısı .Selamet 
Mahallesi; Kaymak 
Sokak'ta Fatih 
Yıldırım'a (39) aitt 
evin önüne bırakılan 
eski eşyalar kimliği 
belirsiz kişilerce 
yakıldı. Eski eşyalar
dan sıçrayan kıvıl-, 
cımlar evin duvarın
da takılı olan doğal-

■n
gaz vanasına 
sıçrayınca vana 
büyük bir gürültüyle 
patlayarak alev aldı. 
O sırada 2. kattaki 
evinin balkonunda 
bulunan Timur 
Tuncer (46) patla
madan korkarak 
balkondan aşağı 
atladı. Yaralanan 
Tuncer ile doğalgaz- 
dan etkilenen Erdal 
Günay (26) olay yer
ine gelen 112 ambu
lansı ile Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Alevler

vananın önünde park 
halinde bulunan 
Ertuğrul Şafak'a (50) 
ait 16 R 6567 plakalı 
otomobile sıçradı. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen itfaiye i 
ekibi yangını kısa 
sürede söndürdü. 
Polis olayla alakalı 
soruşturma 
başlatırken, balkon
dan atlayan Timur -j 
Tuncer ile gazdan 
etkilenen Erdal 
Günay'ın sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi.

\ “SUYUNU BOŞA HARCAMA
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin.önlenmesi için siz de katılın

ww.gemiikkorfezgazetesi.com
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yüzde 18 büyüdü ___________
Perakende sektörü

Türkiye'de, özel nihai 
tüketim harcamaların 
daki değişimin uzun 
yıllar sonra eksiye 
dönmesine rağmen, 
perakende sek
törünün cirosunun 
hızla büyüdüğü belir
lendi.
İlk kez açıklanan 
"AMPD Perakende 
Endeksi"ne göre, 
geçen yılın son 
çeyreğinden bu yana 
“özel nihai tüketim 
harcamalan”nda 
yaşanan daralmaya 
rağmen, organize 
perakende sek
törünün enflasyon
dan arındırılmış ciro- 

son 7 ayda yüzde 
'■büyüdü.

; Sektördeki 19 aylık 
। stihdam artışı da 

yüzde 35 oldu. 
Alışveriş Merkezleri 
ve Perakendeciler 
Derneği (AMPD) ve 
Nielsen tarafından 
Türkiye'de ilk kez 
hazırlanan "AMPD 
Perakende Endek 
si"nin sonuçları, 
Dikilitaş Plaza'da 
düzenlenen basın 
toplantısı ile kamu 
oyuna duyuruldu. 
-ÖZEL TÜKETİM 
AZALIRKEN, 
SEKTÖR BÜYÜYOR-

"AMPD Perakende 
Endeksi"nin Ocak 
2006-Temmuz 2007 
tarihleri arasındaki 
19 aylık dönemi kap
sayan ilk sonuçları
na göre, 2006'nın 
son çeyreğinden bu 
yana “özel nihai 
tüketim harca- 
malan”ndaki da 
ralmaya rağmen, 
organize perakende 
sektörünün 
enflasyondan 
arındırılmış cirosu, 
son 7 ayda yüzde 
18 büyüdü. 
Sektördeki mağaza 
sayısı, 19 aylık 
dönemde yüzde 29, 
son 7 ayda ise yüzde 
13 arttı. Sektörün 
toplam hizmet alanı 
da 1.61 milyon 
metrekareye ulaştı. 
Organize perakende 
sektöründe görülen 
dikkat çekici artışlar
dan biri de istihdam 
alanında yaşandı. 
Sektörde Ocak 
2006'dan Temmuz 
2007'ye kadar 
geçen süreçte, 
toplam çalışan sayısı 
yüzde 35, firmaların 
kadrosunda bulunan 
mağaza çalışanı 
sayısı ise yüzde 
45 arttı

ELEMANARANIYOR
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 KİRALIK DAİRE

Umurbey Düğün Salonlan’nda 
çalışmak üzere 

Şef Garson, Garson, 
Komi, Temizlik Elamanı alınacaktır. 

Süren Zeytincilik 
satış mağazasında çalışmak üzere 
bayan satış görevlisi aranıyor.

5251100
''''iı son. rn ita. şu.

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

ABONE OLDUNUZ MU?
■mi'IIMMIlllllM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

İBİŞİNİZDE mİZIIBİNHİZNEIlNİZVM

IMIIMU
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
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Ramazanda sinirlerinize hakim olun €l€MAN ARANIYOR
Ramazan ayında oruç 
tutan kişilerin uzun 
süre aç kalmaların
dan dolayı kan 
şekeri seviyelerinin 
düştüğü, buna bağlı 
olarak sinirlilik ve 
hiddet eğilimlerinin 
artabildiği bildirildi. 
Klinik Psikolog 
Yalçın Kireççi, 
oruç tutanlarda, 
zun süre aç kalmaları 
nedeniyle kan 
şekeri seviyelerinin 
düştüğünü, bu duru
mun bazı sıkıntıları 
beraberinde 
getirdiğini söyledi. 
Özellikle kan şekeri 
seviyesinin en düşük 
olduğu akşamüstü 
saatlerinde, oruçlu 
kişilerde sinirlilik ve 
hiddet eğiliminin 
artabildiğim belirten 
Kireççi, bu noktada 
orucun anlam ve 
amacını bilmenin 
önem taşıdığını 
ifade etti.
Kireççi, oruçlu 
insanın öncelikle 
bilinçli olması 
gerektiğini vurgula
yarak, şöyle konuştu: 
"Oruç, insanların 
kendi nefislerine 
ve beden isteklerine 
hakim olmayı 
öğrenmek için

Oruç tutmak kalbe iyi geliyor
Mersin Üniversitesi 
(MEÜ) Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Gökhan Cin, tama
men sağlık.ı insanlar 
için oruç tutmanın 
kalbe faydalı 
olduğunu belirterek, 
daha önce kalp ile 
ilgili rahatsızlık geçir
miş insanların da 
tansiyonlarının ani 
çıkışları sonucunda 
felç, beyin kanaması, 
kalp krizi gibi riskler
le karşı karşıya kala
bildiklerini söyledi. 
Cin, yaptığı açıklama
da, oruç tutmanın 
kalp rahatsızlığı olan 
insanlara etkilerini 
anlatarak, çeşitli 
uyarılarda bulundu. 
Tamamen sağlıklı 
olan ve kalbi ile ilgili 
herhangi bir problemi 
olmayan insanların 
oruç tutmalarının 
kalbe faydalı olduğu
na dikkat çeken Cin, 
"Çünkü oruç döne
minde, yemeden 
içmeden uzak kaldı 
ğımz dönem içerisin 
de kan basıncınız 
daha düzenli bir hal 
almaya başlar, özel
likle kan basıncı yük
sek veya yüksek 
olmaya aday olan

bir tür antrenmandır. 
Oruçlu insan bu 
bilinçle ne kadar 
açlık hissetse de 
ne kadar kan şekeri 
düşse de daha 
dikkatli, aklı başında, 
hoşgörülü ve 
anlayışlı olmak 
zorunda. Zaten 
insanlar orucun 
bilincinde olduğu 
sürece sorun yok. 
Orucun bilincinde 
olanlar, bu dönem 
içinde daha duyarlı 
ve sakin olmaya 
kendilerini davet 
ediyorlar. İnsanlar, 
inançları gereği 
oruç tüîâhar ve 
oruçlu olan insan 
kendini Allah'a daha 

kişiler normale 
dönebilir, özellikle 
gün içerisinde ala
cağınız yağ miktarı 
azalacağı için kan 
yağlarınızda belli bir 
düşme olabilir. Yine 
vücudunuzda bir 
takım gün içerisinde 
aldığınız özellikle 
katkı maddeleri 
içeren gıdalardan 
kaynaklanan kimya 
sal maddelerin olma
masından dolayı 
kalbiniz daha rahat
layacaktır. Dolayısıyla 
oruç kalp sağlığı için 
zararlıdır diyemeyiz, 
böyle birşey yok, 
aksine faydaları bile 
olabilir, ama kalp 
hastası iseniz durum 
farklı olabilir" dedi. 
Doktorlar için kalp 
hastasının çeşit çeşit 
derecelere ayrıldığını 
anlatan Prof. Dr. 
Gökhan Cin, "Eğer 
çok ileri derecede 
kalp hastalığınız 
varsa yani yatağa 
bağımlıysanız, ayağa 
kalkıp yürüyemiyor- 
sanız, kendi ihtiyaçla 
rınızı karşılayamaz 
durumdaysanız zaten 
otomatikman oruç 
tutamazsınız, kesin
likle oruç tutmanız da 
yasaktır. Hafif-orta 

yakın hisseder. Bu 
nedenle davranışların 
daha fazla kontrol 
altında tutulması 
gereklidir." 
Genel anlamda aç 
kalmasında sakınca 
bulunmayan kişilerin 
oruç tutmasının, 
özellikle bilimsel ruh 
sağlığı açısından 
oldukça önemli bir 
kişilik eğitimi anlamı
na geldiğini bildiren 
Kireççi, huzurlu, 
mutlu ve uyumlu bir 
yaşam için, insan
ların en güçlü 
içgüdülerini ya da 
dürtülerini denetleye- 
bıîmeıen'nı'n şart 
olduğunu kaydetti. 
Kireççi, oruçlu 

derecede, durumu 
idare edebilecek ka 
dar bir kalp hastalığı 
nız varsa, mesela da 
ha önceden bir kalp 
ameliyatı olmuşsu 
nuz bugünlerde iyisi 
niz veya bu sebepler
den dolayı bir tanı 
almışsınız, ilaç kul
lanıyorsunuz ve heki
miniz sizi takip ediy
or, oruç tutmalı 
mısınız tutmamalı 
mısınız? Bu soru bize 
çok soruluyor. 
Burada cevabı biraz 
bireyselleştiriyoruz. 
Çünkü bizde hastalık 
yok hasta vardır. Her 
hasta birbirinden 
farklıdır, her hastanın 
yapısı, kullandığı 
ilaçlar, içinde bulun
duğu duruma göre 
bu cevabı bireyselleş 
tirmemiz gerekiyor. 
Genel prensiplere 
göre, hafif-orta dere
cede kalp-damar has 
talığı olan kişilerde 
kural olarak oruç tut
mak kalp sağlığına 
zararlıdır diyemiyo 
ruz. Ama bu çok deği 
şiyor, öyle hasta var 
ki, oruçlu olduğu 
zaman tansiyonu bir 
anda fırlıyor, öyle 
hasta var ki oruçlu 
olduğu zaman hiçbir 

insanın bütün 
olumsuz düşünce 
ve duygulardan 
arınması gerektiğini 
belirterek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Oruçlu insan, 
bedensel isteklerini 
belirli bir süre için 
dinlendirir.
Bu da oruçlu insanın 
kararlı ve tutarlı 
olmasını sağlar. 
Oruçluyken kesinlikle 
bu bilinçten uzak
laşılmamak. Hatadan, 
dedikodudan, bütün 

.olumsuz hareketler
den uzak durmaya 
daha fazla özen 
gösterilmeli.
Oruç, sorun 
yaşamak için asla 
bir bahane değildir. 
Aksine, nefislerin 
denetlenememesi 
nedeniyle oluşan 
kirliliklerin silinmesi 
için bir fırsattır. 
En güçlü içgüdü 
ve dürtü sayılan 
beslenme 
içgüdüsünü 
denetlemek, insana 
önemli bir yetenek 
kazandırır. İnsanlar, 
oruç süresince 
tüm havatı. tüm 
canlıları takdir 
etmeyi öğrenecek."

I

Orhangazi Döktaş Fahrikası’ndu 
İç Taşeron (Müteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır, 
NET 500,00 YTLMaaH 
SSK+Serv»+Yemek
GSM:0.5337680645

TEL: 0.224 573 42 63 Dahili: (135)

SATILIK DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI 3 +1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.533) 255 65 66

SATILIK

şey fark etmiyor yaşa 
mında veya sağlığın
da. Dolayısıyla ger 
çekten çok büyük 
farklılıklar var" dedi. 
Oruç tutan ve kalp 
hastası olan bir 
insanda ne gibi 
değişiklikler olabile
ceğini de açıklayan 
Prof. Dr. Gökhan Cin, 
bu tür hastalarda en 
sık görülen vakanın, 
uzun süre aç kalma 
ya bağlı kan şekerin 
deki değişiklikler ve 
buna bağlı halsizlik, 
bitkinlik, yorgunluk 
hatta bazen tam ba 
yılma, şuur kaybı 
olduğunu kaydetti. 
Bunların yanı sıra 
tansiyonda ileri dere
cede yükselme veya 
düşmenin de olabile
ceğine işaret eden 
Cin, "Mesela tansiyo 
nu normalde kontrol 
altında olan bir kimse 
oruç tuttuğu ilk 1-2 
günde tansiyonu 18- 
20 gibi çok yüksek 
seviyelere çıkabiliyor 
ve tabii yüksek tan
siyonun getirdiği 
felç, beyin kanaması, 
kalp krizi gibi riskler
le karşı karşıya 
kalabiliyor, bunu 
kesinlikle söylemek 
gerekiyor.” dedi.

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü 

Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83
ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda I 

çalışacak I
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR I
Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç I 
bayan eleman aranıyor I

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 

Tel: 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii
Yalova Yolu 2. Km. I

Gemlik/ BURSA ||

'Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.comj1

http://www.gemlikkorfezgazetesi.comj1


27 Eylül 2007 Perşembe GÖmlikKHrfez Sav fil 11

Ojrencilere yangın ve kurtarma bilinci iğreliltli

Öğrencilere Yangın 
Ve Kurtarma Bilinci 
öğrenciler yangın ve 

acil müdahale konu
larında bilgilendirildi 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
tarafından 84. İtfaiye 
Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde 
Tophane Endüstri 
Meslek Lisesi’nde 
gerçekleştirilen 
yangın ve kurtarma 
tatbikatı, öğrencilere 
heyecanlı dakikalar 
yaşattı.
İtfaiye teşkilatı, 
Bursa’nın çeşitli 
okullarında gerçek-

1

GÜNDE DAVETİYE BASILIR

(eştireceği yangın ve 
kurtarma tatbikat
larının ilkini Tophane 
Endüstri Meslek 
Lisesi’nde yaptı.
Öğrencilerin 
ilgiyle izlediği 
tatbikat 4 aşamada 
gerçekleştirildi. 
‘Yangın nedir?’, 
‘Yangınla karşılaşan 
kişiler nasıl davran
malıdır?’ ve ‘Doğru 
ihbar nasıl yapıl
malıdır?’ gibi konu
lara değinen itfaiyecil
er, 42 metrelik merdi
venle yaralı kurtarma 
tatbikatı da yaptı. 
Tophane Endüstri 
Meslek Lisesi

Arama Kurtarma 
(TEMAK) ekibinin de 
katıldığı tatbikat 
sırasında, 
yangınlarda ve 
doğal afetlerde kul
lanılan, arama 
kurtarma aracındaki 
malzemeler öğren
cilere tanıtıldı. 
Öğrencilerin yoğun 
ilgi gösterdiği 
tatbikatın son aşa
masında yapılan 
temsili yangın 
söndürme uygula
ması öğrenciler 
kadar öğretmenlerin 
de dikkatini çekti. 
İtfaiye teşkilatı 
ayrıca, hafta boyunca

Gürsu Çok 
Programlı 
Yıldız Teknik 
Lisesi ve Mudanya 
12 Eylül İlköğretim 
Okulu, Kestel 
Çimento Endüstri 
Meslek Lisesi, 
Osmangazi İlçesi 
Eğitim Vadisi ile 
Bağlarbaşı İnönü ve 
Gazi İlköğretim 
okullarında da 
gerçekleştirecek. 
Bu arada Şehreküstü 
Meydanı’nda 
kurulan İtfaiye 
Standı’nda da 
vatandaşlar İtfaiye 
Teşkilatı hakkında 
bilgilendirilecek.

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 ilanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
is6MalCaJ.BoraS:i.Akb3ilıAiilıt|iNo:J,BGEIılJKTel.|l.224151386SFa)!:ıa.ii4|5in585
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İT

Cimbom’un (terbideki umudu Ümit Karan I
' Turkcell Süper Lig'de 

29 Eylül Cumartesi 
günü yapılacak 
Galatasaray-Beşiktaş 
derbisi öncesi, 
sarı-kırmızılı takımın 
gol yollarında 
en güvendiği isim
lerin başında Ümit 
Karan geliyor. 
Ligde bu sezon 
geride kalan 6 
haftada 4 gol atarak, 
Hakan Şükür ile 
birlikte takımının en

golcü ismi olan Ümit 
Karan, derbi öncesi 
takımının forvetinde 
en güvendiği isim 
durumunda 
bulunuyor.
31 yaşındaki Ümit, 
bu sezon ligde geride 
kalan 6 maçta toplam 
439 dakika forma 
giydi. Deneyimli fut
bolcu, özellikle son 
Kasımpaşa maçında 
attığı mükemmel 
rövaşata golüyle

takımına galibiyeti 
getiren isim oldu. 
Ümit, ligdeki son 
3 maçta da boş 
geçmedi ve Vestel 
Manisaspor (2-2), 
Konyaspor (6-0) ve 
Kasımpaşa (1-0) 
filelerini 1'er kez 
havalandırdı. 
Ümit özellikle, 
takımının 1-0 
kazandığı Bursaspor 
ve Kasımpaşa 
maçlarında

galibiyeti getiren 
isim oldu.
Ümit Karan, 
Galatasaray 
formasıyla 
Beşiktaş'a geçen 
sezon 2 gol 
attı.
Bu arada Ümit'in, 
Gençlerbirliği 
forması giyerken 
Beşiktaş'a 3 
lig maçında 
toplam 4 golü 
bulunuyor.

Kış 
vaî 
ceğ 
kail 

| kuv 
kok 
ve I 
bile 
Akı 
ûlk 
ve 
ola 
me

Potada yine gülemedik Bülent Korkmaz iddialı konuştu
31. Avrupa Bayanlar 
Basketbol 
Şampiyonası final
lerinde Türkiye, 
ikinci maçında da 
gülemedi.
Ay-Yıldızlılar, 
Çek Cumhuriyeti'ne 

24 sayı farkla 
86-62 yenildi. 
Grubundaki ilk 
maçında Letonya'ya 
73-62 yenilen 
milliler, gruptaki ikin
ci maçında Çek 
Cumhuriyeti'ne 
karşı ilk periyodu 20- 
13 geride kapattı. 
İkinci periyotta da 
rakibinin etkili atak
larına yeterli cevabı 
veremeyen ay-yıldı- 
zlılar devreyi 39-23 
geride tamamladı. 
Son çeyreğe 
68-42 geride

UEFA’dan Türk hakemlerine görev
UEFA Hakem 
Komitesi, FIFA 
kokartlı Türk hakem
lerine Ekim ayında 
oynanacak 2008 
Avrupa Şampiyonası 
ve UEFA 21 Yaş Altı 
Avrupa Şampiyonası 
grup eleme karşılaş
malarında görev 
verdi.
UEFA Hakem 
Komitesi, ayrıca FIFA 
kokartlı hakemlerden 
Selçuk Dereli'ye 13 
Ekim, Cüneyt Çakır'a 
17 Ekim'de 
oynanacak Avrupa 
Şampiyonası grup 
eleme maçlarında 
görev vereceğini 
bildirdi. Selçuk 
Dereli ile Cüneyt 
Çakır'ın yöneteceği 
maçların hangilerinin 
olacağı önümüzdeki 
günlerde açık

başlayan A Milli 
Bayan Basketbol 
Takımı bu devrede 
20 sayı üretmesine 
karşın maçtan 86-62 
yenik ayrıldı.
A Milli Bayan 
Basketbol Takımı'nda 
Birsel 20 sayıyla 
maçın en skorer ismi 

lanacağı bildirildi. 
Yöneteceği maçta 
Selçuk Dereli'ye 
Mustafa Emre 
Eyisoy, Bahattin 
Duran yardımcılık 
yapacak ve karşılaş
manın dördüncü 
hakemi Bülent 
Yıldırım olacak. 
Cüneyt Çakır'ın 
yardımcıları ise Baki 
Tuncay Akkın ile 
Cem Satman olacak. 
Karşılaşmanın 
dördüncü hakemi 
olarak ise Kuddusi 
Müftüoğlu görev 
yapacak.
12 Ekim tarihinde 
oynanacak Fransa- 
Bosna Hersek 21 Yaş 
Altı Avrupa 
Şampiyonası grup 
eleme maçını FIFA 
kokartlı hakemlerden 
İsmet Arzuman 

olurken, Işıl ve 
Yasemin'in rakip 
potaya gönderdikleri 
8'er sayı galibiyet 
için yeterli olmadı. 
Çek Cumhuriyeti'nde 
ise Jena ve Eva 
17'şer sayıyla takım
larını sırtlayan isim
ler oldular.

yönetecek. İsmet 
Arzuman'ın yardım
cılıklarını Bülent 
Gökçü ve İsmail 
Köse yapacak. 
Karşılaşmanın 
dördüncü hakemi 
olarak ise Barış 
Şimşek görev 
alacak.
Aynı gün oynanacak 
Polonya-lspanya 
21 Yaş Altı Avrupa 
Şampiyonası grup 
eleme maçını FIFA 
kokartlı hakemlerden 
Bülent Demirlek 
yönetecek. Bülent 
Demirlek'in yardım
cılıklarını Alper 
Ulusoy ve Serkan 
Gençerler yapacak. 
Karşılaşmanın 
dördüncü hakemi 
olarak ise Koray 
Gençerler görev ala
cak

Bursaspor Teknik 
Direktörü Bülent 
Korkmaz, Türk 
Futbolu'nun ilerleye- 
memesinin en büyük 
nedeninin ma 
zeretlerin arkasına 
sığınmak olduğunu 
söyledi. Bülent 
Korkmaz, iddialı 
konuşarak, "'Bülent 
Hoca kendisine 
benzer oyuncular 
yetiştirmiş' diyorlar. 
İddiayla söylüyorum 
ki benim seviyemde 
stoper yok" dedi. 
Vakıfköy Orhan 
Özselek Tesisleri'nde 
basın toplantısı 
düzenleyen 
Bülent Korkmaz, 
Fenerbahçe maçında 
Bursasporlu futbol
cuların kasıtlı faul 
yaptıkları yönündeki 
eleştirilere cevap 
verdi. Teknik direktör 
Korkmaz, "Türk fut
bolunun ilerleye- 
memesinin en büyük 
nedeni, mazeretlerin 
arkasına sığınmak. 
Futbolda bire bir 
mücadele var. 
Diyorlar ki, 'Bülent 
hoca kendisine ben 
zer oyuncular 
yetiştirmiş'. İddiayla 
söylüyorum ki 
benim seviyemde 
stoper yok. Bunu 
yetiştirdiysem, bu

.TEMA. < TaXBa-§A P
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama”

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
HARRY POTTER 5 12.00 ■ 14.00 ■ 16.00 ■ 20.45
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Türk futbolu adına 
güzel. Eleştiri 
yapanlar geçmişe 
baksınlar. Çalım 
yiyen, ters pas veren 
bir takım görmek 
istiyorlar. Maalesef 
yazarlarımız da bazı 
şeyleri değiştirmeli. 
Bu söylemler onlar 
adına üzücü, benim 
adıma sevindirici" 
dedi.
Korkmaz, yerel bir 
gazetede yer alan, 
genç oyuncular 
Sercan Yıldırım ve 
Eren Albayrak'ın 
Juventus tarafından 
izlemeye alındığı 
yönünde çıkan 
haberle ilgili yorumu
nun sorulması üze 
rine, "Sercan ve 
Eren'i takipteyim.

Henüz çok gençler, 
katedecekleri çok yol 
var. Bu oyuncular 
öncelikle kendilerine 
verilen emeğin 
karşılığını vermeli, 
Bursapor'a katkıları 
olmalı, daha sonra 
dışarıya gitmeliler. 
Bu tür haberler, 
onlara zarar 
veriyor, ister istemez 
kafaları karışıyor" 
diye konuştu.
Büyük kulüplerin 
dünyanın her 
yerinde izleme 
komiteleri kurarak, 
transferde hata 
payını sıfıra 
indirdiklerini 
belirten Korkmaz, 
Bursaspor'un da bu 
yöntemi uygulaması 
gerektiğini ifade etti.
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Kalbi ve mideyi 
kuvvetlendirmek

için bol ayva yiyin

Sonbaharda ruh
hastalıkları artıyor

Kış mevsiminin 
vazgeçilmez yiye
ceği olan ayvanın 
kalbe ve mideye 
kuvvet verdiği, ağız 
kokularını yok ettiği 
ve kabızlığı giderdiği 
bildirildi.
Akdeniz ve Asya 
ülkelerinde yetişen 
ve 'kışın habercisi' 
olarak bilinen ayva 
meyvesinin çok 
olduğu zaman kışın 
ağır, az olduğu 
zaman ise hafif 
geçtiğine inanılıyor. 
Türkiye'de birçok 
bölgede yetişen 
ayvanın kalp, akci 
ğer, boğaz, mide, 
böbrek, göz, bağır
sak, ağız rahatsızlık
ları ve adet kana
malarına oldukça 
faydalı olduğu bili 
niyor. Soğuk iklim
lerde yetişen bu mey 
ve, sarı renkli güzel 
görünümü ve hoş 
kokusuyla dikkat 
çekiyor. Satın alırken 
büyük, sert ve sarı 
olanların seçilmesi 
tavsiye edilirken, 
ayvanın özellikle 
kalbi ve mideyi kuv 
vetlendirdiği, ağız 
kokularını yok ettiği 
ve kabızlığı giderdiği 
uzmanlarca belirlen-

di.
Kurutulmuş ayva 
~uda bekletilerek 
yapılacak şurup ile 
gargaranın boğaz ilti
haplarına, çiçekleri 
bal ile karıştırılarak 
macun yapılırsa 
yemeklerden sonra 
alınmak suretiyle 
kalbe kuvvet verdiği 
ve zihni berrak
laştırdığı ifade edildi. 
Ayva çekirdeğinin 
ise göğüs tıkanık
lığında, öksürük 
tedavisinde, ekzema 
tedavisinde, deri çat
laklarını gidermede 
kullanıldığı kaydedil
di. Ayvanın iyi 
geldiği hastalıklar 
şunlar: "İshal ve 
dizanteriyi keser. 
Mide ve bağırsakları 
kuvvetlendirir. İnce 
bağırsak iltihabını 

giderir. Kanı temizler. 
Karaciğer tembel 
ligini giderir. Safra 
akışını sağlar. 
Çarpıntıyı dindirir. 
Kadınlarda görülen 
beyaz akıntıyı keser. 
Bronşit, müzmin 
öksürük ve veremde 
faydalıdır. Ağızdan 
su gelmesini ve kan 
kusmayı önler. 
Vücudun gelişme
sine yardım eder. 
Merhem yapılarak 
kullanıldığı takdirde; 
el ayak ve meme ucu 
çatlaklarını, yüz ve 
boyun kırışıklıklarını 
giderir. Egzama 
kaşıntılarını ve 
basur memelerinin 
doğurduğu şikayet
leri giderir. Kabızlık 
çekenler ve tansi 
yonu yüksek olanlar 
yememelidir".

Sonbahar ve kış 
aylarında ruhsal 
hastalıklarda artış 
yaşandığı tespit 
edildi. Kapalı ve 
soğuk havaların 
insanları karamsar
lığa ittiği, mevsim 
geçişlerinden 
erkeklere göre 
bayanların daha 
fazla etkilendiği 
belirtildi.
Aydın Sağlık Müdür 
Yardımcısı Dr. Faruk 
Aydın, mevsim 
değişikliklerinin 
vücudun fiziksel ve 
ruhsal yapısını yakın
dan etkilediğine 
dikkat çekti. Bu 
mevsimde havaların 
soğuması nedeniyle 
adeta pusuda 
bekleyen birçok 
hastalığın ortaya çık
tığını ifade eden 
Faruk Aydın, "Bu 
mevsimde grip, 
bronşit gibi alt ve üst 
solunum yolu enfek
siyonlarında bir artış 
olmakla beraber 
özellikle sonbahar 
aylarında depresyon 
vakalarında artış 
daha çok olmaktadır. 
Sonbaharda yaşanan 
fiziksel hastalıkların 
en önemlisi griptir. 
Gribin en büyük 
riski üst solunum 
yolundan yayılan 
bakteriyel enfeksi

yonların zatürre 
ve bronşite neden 
olmasıdır. Bu neden
le grip hafife 
alınmamalı mutlaka 
bir hekime baş- 
vurulmalıdır." 
Sonbahar ve kış 
aylarında fiziksel 
hastalıkların yanı sıra 
ruhsal bir hastalık 
olan depresyonun da 
görülme sıklığında 
artış olduğunu 
belirten Dr. Faruk 
Aydın, sözlerine 
şöyle devam etti:

■"Bu mevsimde kapalı 
mekanlarda daha çok 
zaman geçirilmesi, 
havanın genelde 
soğuk ve kapalı 
olması, insanları 
karamsarlığa itmek
tedir. Güneş enerjisi 
psikolojik açıdan 

insanları olumlu 
etkilediği için 
güneş enerjisinin 
azaldığı sonbahar 
aylarında insanların 
depresyona girme 
olasılığı artmaktadır. 
Sonbaharda depreş 
yon vakalarının 
artmasının diğer 
bir nedeni ise insan
ların tatilin sona 
ermesi ile birlikte 
yoğun iş temposuna 
ayak uydurmak 
zorunda kalmalarıdır. 
Ayrıca sonbaharla 
birlikte duyguları 
besleyen melatonin 
hormonunun 
normalin üzerinde 
salgılanması, 
kişinin gün 
içerisinde ruh 
durumunun değişme
sine neden olur."
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

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

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santrai
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
BUSKİ 
İtfaiye

DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE
513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 1414
513 13 64
524 85 86
513 10 42
51310 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 513 46 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 10 79
513 30 33
513 14 25

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

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

AKCAN PETROL 
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

27 Eylül 2007 Perşembe 
SERİM ECZANESİ

D.Subaşı Mh. Çeşme Sok. No:l 
Tel: 513 50 07 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2865 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Temaşa-i Ramazan 
etkinlikleri kapsamın* 
da muhteşem bir 
konser veren 
'İstanbul Sazendeleri', 
Sanat Güneşi 
Zeki Müren'i, usta 
sanatçının 'Şimdi 
Uzaklardasın' 

adlı eseriyle andı. 
Orhangazi Parkı'nda 
gerçekleştirilen 
konserde BursalI 
sanatseverlerle bir 
araya gelen usta 
saz sanatçılarına 
solistler Eda 
Karaytuğ ile 
Halil Necipoğlu 
eşlik etti. BursalI 

sanatseverlerin 
ilgiyle izlediği 
konserde enstrüman
tal parçaların yanı 
sıra sözlü eserlere de 
can veren 'İstanbul 
Sazendeleri', 
Türk Sanat Müziği'nin 
'Sanat Güneşi' 
Zeki Müren'i, usta 
sanatçının 'Şimdi

Uzaklardasın' adlı 
unutulmaz eserini 
seslendirerek 
andı.
Her biri kendi 
dalında dünya 
çapında birer virtüöz 
olan sanatçıların 
bir araya gelerek 
oluşturduğu 
'İstanbul Sazendeleri', 

yaklaşık 1,5 saat 
süren konserde 
Türk Sanat Müziği'nin 
sevilen eserlerini 
seslendirirken; kaside 
ve ilahilerle de 
Türk Musikisi'nin 
en güzel değerlerine 
can verdi. 
BursalIları 
notaların gizemli 

dünyasında 
keyifli bir yolculuğa 
çıkaran İstanbul 
Sazendeleri'ne 
BursalIlar da 
eşlik etti.
Usta sanatçılar 
konser sonunda 
sanatseverlerden 
büyük alkış 
aldı.

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.comABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KEBAP ■ LAHMACUN ■ BAKLAVA VE YEMEK SALONU
RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ _ ~

Ramazan boyunca her gün 
İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖFTE

Kurum, kuruluş ve ailelere 
iftar yemekleri verilir
24 /Açığız ı

TEREYAĞLI SADE OoVfl
BAKLAVA J V»00 ilil

İSTİKLAL CAD. NO: 15 GEMLİK
SİPARİŞ TEL: 512 20 02

ADANA VEYA URFA 
KEBAP+FINOIK 
LAHMACUN+SALATA

KIYMALI PİDE

AYRAN

İSKENDER 
AYRAN

ADANA 
DÜRÜM

DÖNER DÜRÜM 
aynan I,İh . LAHMACUN BAKLAVA & 

SALONU . BEJ'

BAKLAVÂLÂR1MIZDA SÜRPRİZARMAĞANLAR
10 ADET A
LAHMACUN I
1 LT.KOLA* i|
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Belediyeye ait yapılmakta olan Modern Çarşı inşaatında duvar çöktü, doğalgaz borusundan çıkan gaz kaçağı mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı

donunda duvarfflSfi
Dün akşam saat 18.15 sıralarında Belediye tara 

fından yaptırılmakta olan Modern Çarşı İnşaatının 
duvarı büyük bir gürültü ile çökünce mahalle sakinleri 
deprem oluyor sanarak, sokaklara fırladı. Çöken 
duvarın arkasındaki yolun altından geçen doğalgaz 
borusundan çıkan gaz kaçağı ise çevrede korkulu 
anlar yaşanmasına neden oldu. Haberi sayfa 14’de

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

IKVHANLAR A.Ş. OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ

Tecrübe, özgüven ve “Müşteri Her Zaman 
Önceliklidir" tezinden yola çıkarak 

kurulan ve size özel çözümler sunan 
Bey hanlar A.Ş. Otomotiv Trafik 

Müşavirliği her zaman hizmetinizde...
İbrahim Akıt Cad.

Şirin Plaza No:7 - GEMLİK
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Güneş enerjisi diyerek 
baz istasyonu kurmuşlar

Bir GSM firma 
sının ekipleri tarafın
dan Yeni Mahalle 
Alemdar Caddesi’nin 
sonundan başlayan 
Güven Sokak üzerin
deki Avcı Apartmanı 
nın çatı katına 
gizlice kurulan baz 
istasyonunu öğrenen 
mahalle sakinleri, 
imza toplayarak 
Kaymakamlık ve 
Savcılık’a suç duyu
rusunda bulundular. 
Haberi sayfa 3’de

igGizlice kurulan baz istasyonu görenleri şaşırtıyorJ

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

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

Tel: 0.224 513 11 75

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Baz istasyonları
Türkiye cep telefonu cenneti haline geldi.
Avrupa'nın en çok cep telefonu kullanan 

ülkelerinden biriyiz.
GSM cihazı pazarlayan firmaların abone 

sayılarında Avrupa birincisiyiz.
Bu ne demektir.
Milyor dolar ve Euroların döndüğü bir pa 

zar demektir.
O nedenle TELEKOM'un ihaleye çıkardığı 

tüm GSM ihalelerine büyük talep oluyor.
Pazarın en büyüğü TURKCEL’in yanına 

AVEA ve VODAFONE gibi dev rakipler geldi.
Devamı sayfa 5'de

^DEBICA
yeri Meclis 

karanna kaldı

28 EYLÜL 2007 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
CUMA 05.24 06.49 13.02 16.21 19.02 20.20

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin 
ve Muhtarlar Demeği Başkanı 
İdris Kurt, dün Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut’u maka 
mında ziyaret ettiler. Dün yapı 
lan görüşmelerde Muhtarlık 
Binası yeri İçin anlaşma sağ 
lanamazken, AKP İlçe Başka 
nı Enver Şahin, eski itfaiye 
binasının kullanılmayan 
bölümünün onanın yapılarak 
uygun hale getirilebileceğini 
belirterek, Balıkpazarı Mahal 
lesi’nln boş alanlara İhtiyacı 
olduğunu söyledi. Syf 4’de

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

İnsan olabilmek....

T <

Bursa İl Özel İdaresi Sivil Savunma!'
Birisini çok şevseniz... Ona aşık olsanız... Hayran 

lık, dostluk ve şefkat bu aşkı nızı beslese... Yıllarını 
zı birlikte çeçirseniz...Onun için dünyanın en unutul
maz şiirlerim yazsanız...

Ve, bir gün sizi yapayalnız bırakıp ölse...
Perdelerinizi kapatıp her yanında onun izleri olan 

evinize kapansanız... Yanınızda olmayan sevdiğini 
zin anılarını düşünseniz... Sonra, artık size sahipsiz 
görünen odalardan birine girip onun dolabını açsa 
nız... İçinde isimler olan bir defter bulsanız... 
Sevdiğinizin sizinle beraberken seviştiği ya da 
sevişmeyi düşündüğü insanların adları, uzun bir 
liste olarak yazılı olsa orada...

Ne yaparsınız?Ne hissedersiniz?
Ünlü Fransız şair Aragon, karısı roman cı Elsa 

Triolet öldükten sonra böyle bir liste bulmuştu işte.
Sevdiği kadının seviştiği erkekler...
Yediği bu darbenin ağırlığından uzun zaman kur

tulamadı Aragon. Çok ağır yaralanmıştı.
İnsanı böylesine aç bırakan eksiklik nedir?
Bütün dünyayla doldurmaya çalışılan o boşluğu 

yaratan aslında bir kişinin sevgisinin ve 
beğenisinin eksikliği.

Yani kendisinin. Bazı insanlar bilinmeyen bir 
nedenden dolayı kendilerini istedikleri gibi güvenle 
sevip beğenmeyecek bir ruhla doğuyorlar.

Ve, kendilerini beğenmedikleri için kendilerine 
kızıyorlar.

Garip bir ikilik bu. Sevilmek isteyen de, sevme 
yen de, sevilmediği için kızan da, sevmediği için 
kızılan da aynı insan, hepsi aynı ruhun içinde kendi
lerine bir yer buluyorlar.

Bu karmaşa onları yoruyor, hırpalıyor, yalnızlaş 
tın yor ve diğer insanlara düşman ediyor

İyi yanla’, kötü yanla. Güçlü yanla, zayıf yanla.
Sevilen benle, sevilmeyen benle. Herkesin önüne 

böyle çıkmak.
Herkesin içine böyle girmek. Kolay mı dersiniz? 
Hiç kolay değil ama, yapılması gereken de bu. 
Önce kendini tanımak gerekiyor elbette. 
Sonra da kendini kabul etmek.
'Her yanımda ben benim' diyebilmek.
'Kendimi beğenirini de eleştiririm de' diyebilmek. 
Kendisiyle alay edebilmek.
Kendini dışarıdan görebilmek.
Kendinden korkmamak.
Kendinden kaçmamak.
Kendisiyle doyuma ulaşmamak.
Dünyası kendisinden ibaret olmamak.
Bir büyük dünyada kendi noktasını görebilmek.
Milyarlarca insan arasında kim olduğunu göre

bilmek.
Sonra da 'evet, ben buyum, ben benim' diye

bilmek.
Zor olan bu.
Zorluğu ödenecek bedeldir.
Kolay beğenilerden vazgeçebilmek
Başkasını koruması altında olmamayı göğüsleye

bilmek.
Herkesin sevmesi zorunluluğunu bir yana bıraka

bilmek.
Yalnız hak ettiği şeyleri bilmek.
Elde etmek hak etmek gerektiğini bilmek.
Bunun için çaba göstermekten kaçınmamak. 

Kolaydan, rahattan, verilenden vazgeçmeyi bilmek. 
Zoru, güç olanı alarak kazanmayı göze almak.

Bedel budur.
Bu bedeli ödemeyi göze alanlar' kendi olmayı' 

hak ederler.
Onlar, kendileri olabilirler.
Yolu çok çaba istediği için zordur.
Hak edilmiş olduğu için de güzeldir." 
Her ne ararsan kendinde ara.
Hiçbir şey, sizi, kendinizden daha fazla mutlu 

edemez.
İradeye hakim olmanın yolu "bilgi" den ve "ken

dini tanımak" tan geçer.
Dünyayı kendi eseriniz olarak görün ve özgür 

olun!
Düzen ve uyumu içinizde aramalısınız.
Önemli olan ne yaptığınız değil, ne yapmaktan 

vazgeçtiğinizdir.
Vazgeçmiş olduklarınız önemli değildir. 

Vazgeçmemiş olduğunuz nedir? Onu bulun ve 
ondan vazgeçin!

Farkına varmadan başkalarını aldatmak ne kadar 
güçse, farkına varmadan kendini aldatmak da o 
kadar kolaydır.

Korku, kaygı ve nefrete yer yok.
Korku insanı köleleştirir.
Korku ve açgözlülük, aklın kötü kullanılmasına 

neden olur. , ...
Daha yükseğe erişmek, ancak daha aşağı- 

dakinden kurtulmakla olanaklı olabilir.

Bursa İl Özel İdaresi 
tarafından kurulan 
sivil savunma arama 
ve kurtarma ekibi, 
yapılan tatbikatta bir 
yaralıyı enkaz altında 
çıkardı. İl Özel idaresi 
bünyesinde çalışan 
memurlardan 
gönüllülük esasına 
dayalı olarak 
kurulan acil kurtarma 
ve yardım ekibi, 
gerçekleştirilen tat
bikatta profesyonel
leri aratmayacak 
bir gayretle bir 
yaralıyı kurtardı. 
Mudanya Eğerce

köyünde hazine 
arazisine kaçak 
olarak yapıldığı için 
yıkılan villalarda 
gerçekleştirilen 
tatbikatta enkaz 
altında kalan bir 
yaralı gönüllü sivil 
savunmacılar tarafın
dan kurtarıldı.
İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Ali Altuntaş 
ve Sivil Savunma 
arama kurtarma 
amiri Haşim Sivri'nin 
de takip ettiği tat
bikatta 20 kişilik 
ekip betonu kırarak 
yaralıyı kurtardı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesLcom
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baytaş’ www.baytasinsaat.com 
-------YENİ PROJEMİZ-------  
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri 

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, I 
3+1 ve 4+1 normal daireler ve müstakil bahçeli dublex daireler. I 
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İNCİ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Otoparklı,
2+1 deniz manzaralı normal daire ve 4+1 dublex daire. p

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

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

T^MA ▲ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

y Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
y Doğalgaz Kombi Sistemi, 
^Otoparklı, ^Asansörlü, 
S Hazır Mutfak, 

^\Dış kapı çelik kapı, 
^İç kapılar amerikan kapı, 

Salon ve odalar laminant parke, 
vIslak zeminler seramik

http://www.gemlikkorfezgazetesLcom
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Sahtekarlığın böylesi de görülmedi

Güneş enerjisi diyerek 
baz istasyonu kurmuşlar ozcanvural1933@hotmail.com 

www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

ı Bir GSM firmasının ekipleri tarafından gizlice kurulan baz istasyonunu öğrenen 
j mahalle sakinleri, imza toplayarak Kaymakamlık ve Savcılık’a suç duyurusunda bulundular

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeni Mahalle’de 
bir binanın üzerine 
kurulan baz 
istasyonu, çevrede 
oturanların 
tepkisine yol açtı. 
Alemdar Caddesi’nin 
sonundan başlayan 
Güven Sokak 
üzerindeki Avcı 
Apartmam’mn 
çatı katına kurulan 
baz istasyonu, 
bakıldığında 
güneş enerjisine 
benzediğinden 
kimsenin dikkatini 
çekmiyor.
Yaklaşık 10 gün 
önce çalışmalara 
başlayan GSM 
firmasının ekipleri 
binanın zemin 
katında bulunan boş 
depoda yaptıkları 
çalışmayı soranlara 
"Zeytin depoları için 
beton döküyoruz" 
cevabını vererek 
onları yanılttılar. 
Güneş enerjisinde 
kullanılan cam 
-aynalarla gerçekten 
deposu olan güneş 
enerjisi görüntüsü 
veren baz istasyonu

bu nedenle kurulana 
kadar kimsenin 
dikkatini çekmedi. 
Mahallede başlayan 
dedikodular ve 
televizyonların net 
görüntü vermemesi 
nedeniyle yapılan 
araştırma sonunda 
binanın üzerine 
baz istasyonu kurul
duğu ortaya çıktı. 
Bir anda şok olan 
mahalle halkı, arala 
rında imza topla
yarak Kaymakamlık 
ve Savcılık'a h 
suç duyurunda 
bulundular.
Binanın zemin katın

da bulunan depo
larında kurulan 
baz istasyonu ener
jisinin tam üstünde 
evi olan Aysel 
Çanga isimli bayan 
ise evinin tabanının 
sürekli ısınmasıyla 
korku içinde bir 
yaşam sürdürdüğü 
nü söylüyor. 
Binanın diğer 
bölümünü oluşturan 
Ezgi Apartmam’nda 
oturanlara sorul
madan ilgili firmayla 
yapılan anlaşma 
ile gizlice kurulan 
ve soranlara 
güneş enerjisi

kuruyoruz diyerek 
yalan söylenmesini 
öğrendiklerinde 
ne yapacaklarını 
şaşıran mahalle 
sakinlerinin 
huzursuzlukları 
sürüyor.
Gemlik'in içlerinde 
bir süredir baz 
istasyonu kura
bilmek için yer 
arayan, ancak 
vatandaşlar 
tarafından sert 
tepkiyle karşılaşan 
firmaların baz 
istasyonunu 
güneş enerjisi 
görüntüsüyle 
kamuflaj etmeleri, 
bundan sonra da 
bir çok baz 
istasyonunun 
binalara kurulacağı 
sinyalini veriyor. 
Geçici olarak 
ruhsat verilen 
ve özellikle yerleşim 
bölgelerinde 
kurulan ve 
cep telefonlarının 
iletişim 
sağlamasına 
yarayan baz 
istasyonlarına 
mevcut yasalar 
engel olamıyor

Ayak sesleri!....
"Türkiye İran olur mu?"
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başba 

kan Tayyip Erdoğan "Kadınlar korkmasın" 
diyor.

Buna karşılık, tarafsızlığından kimsenin 
şüphe duymadığı, hukuk adamları, bilim 
adamları, tarafsız yazarlar;

"Kadınlar geleceklerinden korkmaya 
devam etmeli" diyor.

Hangisine güveneceğiz?
Siyasilere mi?
Bilim adamlarına mı?
O zaman yargıya gidelim.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu 

yanlış olur diyor..
Yüksek yargı mensupları da "Kadınlar 

korkmalı" diyor.
Acaba ben çok saf mıyım?
Olacakları göremiyor muyum ?
Çünkü şu şüphe içimde giderek güç 

leniyor.
Türban serbest bırakıldığı takdirde, Ana 

dolu üniversitelerinde türbansız kızların, 
çevreye, mahalle baskısına nasıl direne 
bileceğini biliyor muyuz?.

İyi ama, onlara ne kadar güvenebiliriz?
Hele hele seçim meydanlarında verilen 

"uzlaşma" sözünün, ikinci gün unutul
duğunu bizler unutmatık..

Yine de devletin en tepesindeki iki in 
sanın aile yaşamına bakıyorum içime bir 
ürperti geliyor..

Cumhurbaşkanının eşinin geldiği maka 
mı düşünerek gereğinde bir jest yapıp, bir 
çare bulunarak (Başını protokol gereği 
açmak gerekiyor diyebilir, peruk takabilir. 
şapka giyebilir, vs.) bu gerginlik ortadan 
kaldırılabilirdi.

Türkiye şimdi bir metrelik bir bez parça 
sı yüzünden nereye sürüklendiği bilinme 
yen bir yöne gidiyor.

Yarın tarih bu gülünç durumu ayıpla
yarak yazacaktır.

Ama beni korkutan, zaten onların tavrı 
değil.

Onları bile aşabilecek bir "mahalle ikli
minden" korkuyorum.

İsterseniz daha açıkça söyleyeyim.
Yarın bu şehirlerde türban muhafızlığı 

yapacak "Ogün"lerin, "Yasin"lerin ortaya 
çıkmasından korkuyorum.

Bakın o "ulusalcı" mahalle ortamı bizi 
bugün nerelere getirdi.

Vatandaşlarımıza yönelmiş cinayetleri 
öven şarkılar yazılıyor, daha da vahimi, bu 
gayri insani tutum, İzmir Baro Başkanın 
dan bile destek bulabiliyor.

Hadi bakayım, bir siyasi lider, bir Baş 
bakan, bir Cumhurbaşkanı çıkıp bunu ön 
leşin...

Sosyal iklim böyle bir şeydir. Siz bir se 
çim başarınızı "Anadolu ihtilali", "inanan 
halkın devrimi" gibi sunmaya kalkar, ikti
dar yanlısı yazarlarınız bunun etrafında 
tamtam çalıp, göbek atıp zafer ayinleri yap
maya başlarsa, sessiz bir faşizmin ayak 
sesleri de duyulmaya başlar.

Darbe denen şey budur ve bu askeri 
darbeden çok daha tehlikeli bir şeydir.

Sonra da toplumu en az 70 yıl sürün 
dürecek bir "dini karanlığa" götürür.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Muhtarlık Binası yeri Meclis kama Sı'
S AKP İlçe Başkanı Enver Şahin ve Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Kurt, dün Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’u makamında ziyaret ettiler. Dün yapılan görüşmelerde Muhtarlık Binası yeri için anlaşma sağlana
mazken, AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, eski itfaiye binasının kullanılmayan bölümünün onarım yapılarak uygun 
hale getirilebileceğini belirterek, Bahkpazarı Mahallesi’nin boş alanlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Başkan 
Turgut, ‘Meclis ne karar verirse saygılıyım. Alsınlar karan nasıl yapıyorlarsa yapsınlar, onların istediği Mehmet 
Turgut’un dediği olmasın da ne olursa olsun zihniyetidir” diyerek eski itfaiye binasının olduğu yer için yeşil ışık 
yakmadı. Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Kurt ise, “Bizim istediğimiz sadece bir yer, neresi olursa olsun bizim 
için fark etmez” dedi. AKP’li meclis gurubunun konuyu Meclisin Ekim ayı ilk toplantısına getirmeleri bekleniyor.
Seyfettin SEKERSOZ

Belediye Başkanı ile 
Muhtarlar ve AKP'li 
meclis üyeleri 
arasında kaos 
haline dönüşen 
Bahkpazarı 
Mahallesi’nde 
yapılması düşünülen 
Muhtadık Hizmet 
Binası yeri için 
dün yapılan son 
görüşmede anlaşma 
sağlanamadı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret eden 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt 
ve mahalle muhtarları 
arasında mutabakata 
varılamadı.
Toplantıda Başkan 
Turgut, "Meclis 
ne karar verirse 
saygılıyım. Alsınlar 
kararı nasıl yapıyor
larsa yapsınlar, 
onların istediği 
Mehmet Turgut'un 
dediği olmadın da 
ne olursa olcun 
zihniyetidir" 
diyerek eski itfaiye 
binasının olduğu yere 
yeşil ışık yakmadı. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
eski itfaiye binasının 
kullanılmayan 
bölümünün yapılacak 
tadilat ile uygun hale 
getirilebileceğini

belirterek, 
Başkan Turgut'tan 
destek istedi.
NE OLDUDA 
KABUL EDİLMEDİ 
Başkan Turgut, ise 
daha önce yapılan 
çalışmalardan 
bahsederek meclisin 
şimdi neden aldığı 
kararın aksine 
karar aldığını 
anlayamadığını 
önceden belirlenen 
yer için imar tadilatı 
istediğini ve 
komisyona havale 
edilmesini beklerken 
engel olunduğunu 
söyleyerek, 
"Zamanında bütün 
meclis üyeleri kabul 

etti, şimdi ne 
değişti de uygun 
bulunmadı" dedi. 
Enver Şahin ise 
nefes alacak yeri 
kalmayan Bahkpazarı 
semtinin boş alanlara 
ihtiyacı olduğunu 
ve daha önce belir
lenen yerin yeşil alan 
olarak ayrıldığından 
böyle kalmasının 
daha iyi olacağını 
anlatmaya çalıştı.
BENİM İSTEKLERİM 
KABUL EDİLMİYOR 
İsteklerinin özellikle 
AKP'li meclis üyeleri 
tarafından kabul 
edilmediğinin altını 
çizen Başkan Turgut, 
"Ben olduğum için 

kabul edilmiyorsa 
bu nasıl particilik, 
sanki ben bu partiden 
değilim, yeter ki 
Mehmet Turgut'un 
dediği olmasında 
kimin dediği olursa 
olsun zihniyetindeler. 
Buranın bir reisi var, 
meclis nasıl istiyorsa 
öyle karar alsın, 
bu işin tadı kaçtı. 
Alınmış kararı 
değiştirmek olmaz. 
Nereye isterseniz 
oraya yaptırın, böyle 
politika olmaz. 
Başkan ile meclis 
üyelerinin arasına 
nifak sokmak fayda 
getirmez. Önce 
Çukurbahçe dendi, 

şimdi eski itfaiye 
binası gösteriliyor. 
Oraya gitmeden önce 
bana gelecektiniz, 
buranın belediye 
başkanı var" 
diyerek gelişen olay
lara tepki gösterdi. 
MUHTARLAR 
BEĞENDİ 
Muhtarların yeri gez 
dikten sonra olumlu 
görüş bildirdiklerini 
söyleyen Enver 
Şahin, Başkan 
Turgut'un mecliste 
yaptığı ve üyeleri 
suçladığı "Rant" 
sözlerinin yanlış 
olduğunu ve bu 
şekilde konuşmanın 
ise doğru olamaya
cağını söyledi. 
Şahin, Başkan 
Turgut'a "Başkanlıkta, 
babalıkta sizde 
kalsın, büyütmeye 
gerek yok, karar 
alalım, muhtarlara 
yer bulalım" deme
sine Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt'ta 
"Bizim istediğimiz 
sadece bir yer, neresi 
olursa olsun bizim 
için fark etmez" 
sözleriyle katıldı.
MUHTARLARI 
TOPLAMADIM 
Muhtarları kendisinin 
toplamadığını 
sadece gelişen 
durumdan bilgi 
vermek için görüştük
lerini ifade eden

Başkan i urgut, 
yapılanın tamamen I 
bir engelleme 
olduğunu söyleyerek, 
"Benim oyum bir 
tane, meclisin oyu 
25 tane. Kararı 
alsınlar nasıl 
yapılıyorsa yapsınlar] 
Ben muhtarlara 
bilgisayar ve yer 
için söz vermiştim. 
Birincisini yaptım, 
ikinci sözümü de 
yapacaktım ama 
engelleniyorum " 
şeklinde konuştu. 
OLAN BİZE OLUYOR 
Toplantıda bulunan 
mahalle muhtarları 
ise iki tarafın 
anlaşmazlığından 
kendilerinin zarar 
gördüğünü 
belirterek, "Biz 
muhtarlar olarak 
bir türlü rahata 
çıkamıyoruz.
Hizmet vermek için 1 
yine kira vermeye 
mahkumuz" 
diyerek konunun 
biran önce çözüme I 
kavuşturulmasını 
istediler.
Muhtarlara 
yapılacak hizmet 
binası için AKP'li 
meclis gurubunun 
konuyu önümüzdeki 4 
Pazartesi günü 
yapılacak olan 
Ekim ayı meclis 
toplantısına 
getirmeleri 
bekleniyor.
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GSM cihazı kullanıcılarına 
kaliteli hizmet verebilmenin yolu 
ana uydudan sinyalleri baz istas
yonlarıyla kullanıcıya ulaştırma 
dan geçer.

Bunun için pazara yeni giden fir
malar güçlü baz istasyonları kur
mak zorundadırlar.

TELSİM in satılarak bu firmanın 
haklarını alan Vodafone tüm 
şebeke ağını yeniliyor.

TURKCELL ondan aşağı kalma
mak için o da dev baz istasyonları 
kurma peşinde.

Dev firmalar pazardan pay almak 
için çarpışa dursun, dün ilginç bir 
olaya tanık olduk.

Çukurbahçe mevkiinde bir apart
manın çatı katına konan ve çevre 
sakinlerine güneş enerjisi takıyo 
ruz diyen firma yetkilileri, güneş 
enerjisi görünümünde baz istas
yonu kurmuşlar.

Sahtekarlığında böylesi görül 
müş şey değil.

Vatandaş kandırılmıştır.
Muhabirimize mahallelinin 

anlattığına göre, apartmanın depo 
bölümüne konan cihazlar için 
harç karılırken de “havuz depo
larını tamir ediyoruz” denmiş.

Vatandaş baz istasyonlarından 
tedirgin.

Türkiye’nin her yerinde baz istas 
yonlarına karşı halkın tepkisi var.

Bunun nedeni Baz İstasyon-

Baz istasyonları

Güne Bakış | 
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

larının çıkardığı sinyallerin 
kansere neden olduğuna inanıl
masıdır.

İnternetten “Baz İstasyonları” 
diye konuya girdiğinizde Türk 
Tüketiciler Birliği Derneği’nin 
derlediği bilgiler gelir karşınıza.

Vikipedi Özgür Ansikleopedi- 
si’ne göre Baz İstasyonu şöyle 
tanımlanıyor:
“İki yönlü bir mobil ağ siste

minde yayın yapan birim. Radyo 
sistemindeki bir antenden farklı 
olarak, baz istasyonu hem sinyal 
alır, hem sinyal gönderir. (Yani iki 
antenden oluşur.)

Günümüzde bas istasyonları de 
ğişik yönlere doğru değişik güç 
lerde yayın yapma kabiliyetine 
sahip olan tevcihli antenler kul
lanır. İnsanların dikkatini çekme 
mek için, değişik boy ve şekil 
lerde olabilir.”

Bir başka açıklamada şöyle: 
“Baz istasyonları, iletişimin kap

sama alanını genişletmek için 
binaların çatılarına kurulan, genel

L
likle beyaz renkli ve kutu şeklinde 
4 metre boyunda, iki çubuk anten
le bir çanak antenden oluşan ve 
mikrodalga yayan cihazlardır.

Mikrodalga boyu 0.1-100 cm., 
frekansı 0.3-300 gigahertz(Ghz) 
(10’ Hz= 1 Ghz) olan elektroman 
yetik dalgalardır.

Çubuk antenler mikrodalgaları 
toplayıp çanak antenlere verir ve 
bu dalgalar çanak anten aracılı 
ğıyla 16 farklı frekanstan ve UHF 
(utra-high frequeney) üzerinden 
yayınlanır.

Çevreye zararları:
Vücudumuzdaki manyetik alan

lar, doğal çevremizdeki yer 
kürenin manyetik alanı ile uyum 
içindedir. Baz istasyonlarının 
çevresinde elektromanyetik alan 
oluşmaktadır ve oluşan bu elek
tromanyetik alan insan vücudun
daki ve doğal çevredeki eletro- 
manyetik alandan fazla olması 
nedeniyle mevcut uyum bozulur. 
Bu da, elektromanyetik kirlilik adı 
verilen bir tür çevre kirliliğine

neden olur.
Baz istasyonlarının sağlığa 

zararları:
1. Baz istasyonlarından yayın

lanan mikrodalgaların dokularda 
iki temel etkisi bulunmaktadır.

Mikrodalga dokuları ısıtır. 
(Termal etki)

2. Mikrodalgalar hücrelerin kim 
yasını bozar,

Hücrelerin kimyasının bozulması 
şu sonuçları doğurur.

a. Hücrelerde büyük moleküller 
deforme olur.

b. Hücre zarları birbirine yapışır.
c. Hücre zarında delikler açılır.
ç. Ca-ATPaz ve Na-K-ATPaz em 

zimlerinin bozulması hücre dışına 
Ca”, Na” veK” kaçışı

d. Sinir zarının bozulması bu 
rüya görmeyi azaltır, uykusuzluk, 
sinirlilik, unutkanlık, depresyon, 
başağrısı, başdönmesi, aizheimer, 
parkinson, multipi skleroz gibi 
beyin hastalıkları meydana gelir.

e.Hücre emzimlerinin bozulması 
f. DNA tahribi.” 
işte halkın korkusu bu.
Bir apartmanda kat 

maliklerinin rızası olmadan 
hiçbir değişiklik yapılmadığı 
halde, bazı uyanık parazadeler 
baz istasyonlarına geçit veriyor
lar. Sırf para için.

Halk istemiyorsa, baz istasyonu 
kurulmamalı diyorum.

ÖZDİLEK İNSAN KAYNAKLARI

ELEMAN ARANIYOR

Sektöründe lider kuruluşumuzun 
Gemlik Hipermarketi nde 

çalışacak
Askerlik hizmetini tamamlamış 

BAY EKMEK USTALARI 
aranmaktadır.

Başvurular gizli tutulacaktır.
Başvuruların 1 adet fotoğraf ile aşağıdaki 

adrese yapılması rica olunur.

GEMLİK ÖZDİLEK
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

Hisar Mah. Ilıca Mevkii GEMLİK
Tel: (0.224) 513 68 00

Vali Canpolat; “Kayıt 
dışı önemli bir sorun”
Bursa İl İstihdam 
Kurulu 2007 yılı 
toplantısını Bursa 
Valiliği toplantı 
salonunda yapıldı. 
Bursa Valisi Nihat 
Canpolat'ın 
başkanlık ettiği 
toplantıda işadamları, 
sanayiciler, esnaflar 
ve işçi temsilcileri 
sorunlarını dile 
getirdi.
Vali Canpolat ise, 
istihdamın önündeki 
en büyük engeller
den birinin kayıt dışı 
olduğunu söyledi. 
Toplantıya Türkiye İş 
Kurumu Müdürü 
Kazım Yiğit, Bursa 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odalar Birliği Başka 
nı Arif Tak, Türk 
Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu 
Başkanı Celal 
Beysel, Milli Eğitim 
Müdürü Reşat 
Kumbasar, Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
türk-lş, DİSK 
temsilcileriyle çok 
sayıda kurum 
müdürü ve esnaf 
temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
Bursa Valisi Nihat 
Canpolat, İl İstihdam

uygulanmalı.
Sanayici ve işverenin 
en büyük sorunların
dan biri olan

Kurulu'nun il 
düzeyinde istihdamı 
koruyucu, geliştirici 
ve işsizliği önleyici 
tedbirleri saptamak 
olduğunu açıkladı. 
İstihdamın artırılması 
için iş kurmanın 
önündeki engellerin 
kaldırılması 
gerektiğini belirterek; 
"öncelikle iş kurma 
maliyetleri düşürül 
meli. Gümrüklerdeki 
işlemler kolaylaş 
tırılmah, İşadamını 
cezbeden koşullar

SSK primlerinin 
düşürülmesi istih
damının artmasını 
sağlayacaktır. 
Kayıt dışı yine 
hem işverenin 
hem de işçinin en 
önemli nedenleri 
arasında yerini 
koruyor.
Kayıt dışında 
çalıştırılan işçinin 
başına gelecek 
kazalarda işveren 
daha ağır zararlar 
altına girecektir" 
dedi.

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Referandum partilerin 
gündemine henüz girmedi
Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından açıklanan 
takvime göre, radyo 
televizyondan siyasi 
partilerin propaganda 
konuşmaları için 
sadece iki hafta 
kalmasına rağmen, 
21 Ekim'de yapılacak 
anayasa referandumu 
henüz siyasi parti
lerin gündemine 
girmedi.
AKP ve muhalefet 
partilerinin, henüz 
kesin bir karar alma
malarına rağmen, 
seçim kampanyaların
daki gibi miting yap
mak yerine,14 Ekim - 
20 Ekim tarihleri ara 
sındaki resmi propa
ganda süresi içinde 
sadece radyo-tele- 
vizyon konuşmala
rıyla yetinebilecek
leri belirtildi.
MHP:“REFERANDUM 
İPTAL EDİLEBİLİR”
CHP'nin Cumhurbaş 
kanının halk tarafın
dan seçilmesine karşı 
olması nedeniyle 
“hayır” yönünde 
propaganda konuş
malarını yapması 
beklenirken, MHP 
bu konuda henüz 
yetkili kurullarında 
henüz bu konuyu 
değerlendirmedi.
Ancak MHP referan
dumun bu aşamada 
da iptal edilebileceği 
ihtimali üzeıinde 
duruyor. Adının açık
lanmasını istemeyen

Türkiye-lrak terör görüşmeleri kilitlendi
Terörle Mücadele 
Anlaşması yapmak 
için Ankara'ya gelen 
Irak İçişleri Bakanı 
Cevad Bolani ve 
beraberindeki heyet, 
Türk tarafının sıcak 
takibe ilişkin tale 
binde ısrarcı olması 
üzerine uzlaşmaya 
yanaşmadı.
Terör örgütü mensup 
larına yönelik ope 
rasyonlarda kaçan
ların Irak sınırların
dan sonrada takibini 
içiren, “sıcak takip” 
konusu görüş ayrı
calığı yarattı ve 
görüşmeler son 
gününde kilitlendi. 
Irak'ın Ankara Büyük 
elçisi Sabah Cemil 
Ümran, "Görüş ayrılık 
ları var" sözleriyle 
açıkladığı tıkanma

MHP'li bir yetkili, 
ANKA'ya, “Bir 
maddelik kanun 
çıkarılarak referan
dum iptal edilebilir. 
Bu noktada referan
dumun yapılması 
doğru değil” dedi. 
CUMHURBAŞKANI 
GUL'UN KONUŞMASI 
YSK tarafından açık
lanan takvime göre, 
28 Eylül'de radyo- 
televizyon konuşma 
isteklerini YSK'ya 
bildirecekler. Bu hak
tan sadece Mecliste 
grubu bulunan siyasi 
partiler yararlanabile
cek. Buna göre,AKP, 
CHP, MHP ve DTP rad 
yo televizyon konuş
ma hakkını kullana 
cak. AKP'nin 10'ar 
dakikalık üç, CHP, 
MHP ve DTP'nin ise 
10’ar dakikalık ikişer 
l«?n'işma yapma 
hakları bulunuyor.
y Eklm’dej konuşma 
yapmayı istemesi 
halinde Cumhurbaş 
kanı Abdullah Gül'ün 
yapacağı konuşmalar 
için yayın zaman ve 
sırası belirlenecek. 
Cumhurbaşkanı, di 
lerse, birisi en 
sonda yeralmak üzere 
10'ar dakikalık iki 
konuşma yapabilecek 
14 Ekim'de serbest 
propaganda dönemi 
ve buna ilişkin yasak
lar ile radyo-televiz- 
yon konuşmaları 
başlayacak. 20 Ekim

Terörle Mücadele 
Mutabakat Zaptı'nda 
devam ediyor.
Ziyaretin son günün 
de Türk ve Irak heyet
leri son defa İçişleri 
Bakanlığı'nda bir 
araya gelirken, Irak 
tarafının sıcak takibe 
şart koymaya 
çalıştığı bildirildi. 
Irak İçişleri Bakanı 
Cevad Bolani de 

saat 18.00'de propa
ganda dönemi 
sona erecek.
21 Ekim'de referan
dum yapılacak.
“AKP ‘HAYIR’ 
DİYECEĞİ İDDİASI 
DOĞRU DEĞİL” 
AKP Grup Başkanve 
killeri Sadullah Ergin 
ve Bekir Bozdağ, 
ANKA'ya yaptıkları 
açıklamada, AKP'nin 
referandumda “hayır” 
oyu kullanılması için 
el altından çalıştığı 
iddiasını reddettiler. 
Bağımsız Tunceli 
Milletvekili Kamer 
Genç, Cumhurbaş 
kanı Gül'ün 11.Cum 
hurbaşkanı olarak 
seçilmesinden sonra, 
referandumda da 11. 
Cumhurbaşkanının 
seçilmesine ilişkin 
hüküm bulunması 
nedeniyle AKP'nin el 
altından “hayır” 
oyu için çalıştığını 
savunmuştu.
Sadullah Ergin, 
“Bu konudaki görüş
lerimiz belli. Bu tip 
beyanlar, kampanya 
başladığında karşı 
lığını bulacaktır” dedi. 
Ergin, referanduma 
sunulacak maddeler
den, 11. Cumhurbaş 
kanının seçimine 
ilişkin Geçici 19. 
maddenin, Abdullah 
Gül 11. Cumhurbaş 
kanı olarak seçildiği 
için, “ölü doğmuş bir 
madde” olacağını 

gelişmeleri kaldığı 
Swiss Otel'den takip 
ederken, heyetlerin 
uzlaşma sağlanama 
dığı için siyasi irad
eye danışmak üzere 
dün akşam çekildik
leri öğrenildi. Bu 
sabah tekrar 
başlayan görüşme 
lere katılan Irak he 
yeti, dün öğle saat
lerinde Swiss Otel'e

söyledi.
Ergin, referandumla 
ilgili kampanyanın 
parti kampanyası gibi 
olmayacağını ve bü 
yük bir ihtimalle rad 
yo televizyon konuş
malarıyla yetinilebile- 
ceğini belirterek, Baş 
bakan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın ABD gezi 
sinden dönmesinden 
sonra bu konunun 
netleşeceğini bildirdi. 
AKP Grup Başkan 
vekili Bekir Bozdağ 
da,"Partimizin ‘hayır” 
demesi gibi birşey 
olabilir mi? Geçici 19, 
konusu ortadan kalk
mış,ölü bir madde 
olacaktır. Bu nedenle 
bu maddenin uygula
ma imkanı yok” dedi. 
CHP:"SADECE TV 
KONUŞMALARI
CHP Yönetimi de 21 
Ekim'de yapılacak 
referandumu “poli- 
tize” etmeme kararı 
almıştı. Partinin dün 
yapılan MYK'de alı
nan karar uyarınca 
referandum sürecin 
de YSK'nın öngördü 
ğü televizyon propa
gandaları dışında bir 
çalışma yapılmaya
cak. CHP yönetimi, 
Cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilmesinin 
sakıncalarını 
anlatarak halktan 
referandumda 
hayır oyu kullan
masını isteyecek 

geldi. Irak'ın Ankara 
Büyükelçisi Sabah 
Cemil Ümran, 
"Görüş ayrılıkları 
var, halletmeye 
çalışıyoruz" derken, 
anlaşmanın bugün 
imzalanıp imzalana- 
mayacağına ilişkin 
olarak da, 
"Belli değil" dedi. 
Anlaşmada tıkan
maya neden olan 
madde, Türkiye'nin 
uluslararası anlaş
malar çerçevesinde 
kayıtsız şartsız terör 
operasyonlarda 
sıcak takibin 
mutabakat zaptında 
yer almasını 
isterken, ırak tarafı 
bunun ancak Irak 
hükümetinin izni 
şartı ile izin ve
rilmesini istiyor.

CHP, Gül’ü Meclisle 
dinleyecek

CHP Grup Başkan 
vekili Kemal Kılıçdar 
oğlu, Cumhurbaşka 
nı Abdullah Gül'ün 1 
Ekim'de Meclisin 
yeni yasama yılını 
açış konuşması 
sırasında Genel 
Kurul'da bulunarak 
konuşmasını 
dinleyeceklerini 
söyledi. 
Kılıçdaroğlu, 
Mecliste gazeteci
lerin sorusu üzerine 
şunları söyledi:

CHP’de kurultay 
takvimi 1 Ekim’de

başlayacak

CHP'de olağan kurul
tay takvimi 1 Ekim 
2007'de başlatılacak. 
CHP Merkez Yönetim 
Kurulu (MYK), 
Genel Bakan Deniz 
Baykal'ın başkan
lığında parti genel 
merkezinde toplandı. 
MYK toplantısında 
olağan kurultay 
takvimi ele alındı. 
Takvimin 1 Ekim 
2007'de başlatılması 
ve 27 Ocak 2008'de 
sona erdirilmesi, 
buna bağlı olarak da 
Şubat ayı sonu ya 
da Mart ayı ortaların
da kurultayın 
gerçekleştirilmesi 
kararlaştırıldı.
Toplantıda, 21 Ekim 
2007'de yapılacak

"Biz Sayın Abdullah 
Gül'ün seçilme 
sürecinde Cumhur 
başkanı olmasını 
istemedik. Ama par
lamento kendisini 
seçtikten sonra da 
meşruiyetini de 
tartışmayacağımızı 
söyledik. Dolayısıyla 
Sayın Cumhurbaş 
kanı Meclise gelip 
konuşma yapacak. 
Doğal olarak biz de 
parlamentoda 
yerimizi alacağız.” 

halk oylaması da 
görüşüldü.Referandu 
mda cumhur
başkanını halkın 
seçmesine "evet" 
denilmesi durumun
da CHP'nin bir 
cumhurbaşkanı 
adayı belirleyebile
ceği görüşleri 
dile getirildi. 
Referanduma ilişkin 
bir kampanya 
yürütülmeyeceği 
ancak partilerin 
gerçekleştireceği 
televizyon konuş
maları aracılığıyla 
CHP'nin anayasa 
değişikliğine ilişkin 
düşüncesini ve 
gördüğü sakıncaları 
aktarması karar
laştırıldı.
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Alacak verecek 
davasında 
kan aktı

V

Husumeti! olduğu genci sokak ortasında bıçakladı

Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde 2 taraf 
arasındaki alacak- 
verecek kavgası 
kanlı bitti.
Olayda bıçaklanan 
bir kişi hastaneye 
kaldırıldı.
Olayın zanlısı 
olduğu belirlenen 
üç kişi ile polis 
arasında yaşanılan 
kovalamacayı 
polis kazandı.

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

Edinilen bilgiye 
göre, Ömebey 
Mahallesi 
Üstün Sokak'ta 
meydana gelen 
olayda Akın K. (55) 
ile Serdar S. (27), 
Yemen D. (29) ve 
Alparslan : (30) 
arasında alacak 
verecek meselesin
den tartışma 
çıktı.

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir genç henüz açık 
kimliği tespit edile
meyen bir kişi

Park halinde iş makinasını çaldılar
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
park halindeki 
bir iş makinası

Çifte cinayete 27 yıl hapis Sa

Bursa'da kendisinden 
2 yıl önce ayrılan dini 
nikahlı eşini birlikte 
yaşadığı dostuyla bir
likte sokak ortasında 
bıçaklayarak öldürdü 
ğü öne sürülen sanık, 
27 yıl 6 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde "2 
ayrı adam öldürmek" 

tarafından bıçakla
narak hastanelik 
oldu.
Eidinilen bilgiye göre, 
Bahar Mahallesi 

çalındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa- 
Orhaneli yolunda 

suçundan çifte mü 
ebbet hapsi istenen 
Selahattin T. (40) son 
kez hakim karşısına 
çıktı. Geçen yıl 
Altıparmak Mahalle 
si'nde 4 yıl dini 
nikahla yaşadığı Filiz 
Karaosmanoğlu'nu 
(39) birlikte yaşadığı 
erkek arkadaşı 
Tuncay Bahçebakan

Cami Sokak'ta 
yürüyen Hurşit 
A.'nın (27) yanına 
gelen ve isminin 
Kadir olduğu öğre

park halinde olan 
Abdurrahim Y.'ye 
ait 34-2005-2998 
plakalı iş makinası

(40) ile birlikte bıçak
layarak öldürmekle 
suçlanan sanık Sela 
hattin T., son sözün 
de pişman olduğunu 
söyledi. Başta iki ayrı 
müebbet hapis ceza
sına çarptırılan sanı 
ğa indirim maddeleri
ni uygulayan mahke 
me, Filiz Karaosman 
oğiu'nu öldürmek su 

nilen bir kişi, daha 
önce aralarında bir 
husumet bulunan 
genci sol bacağından 
bıçaklayarak kaçtı. |

(kepçe), kimliği 
belirlenemeyen kişi 
veya kişilerce 
çalındı.

çundan 15 yıl hapis, 
Tuncay Bahçebakan'ı 
öldürdüğü için de 12 
yıl 6 ay hapis cezası
na çarptırdı. Öldür 
düğü dini nikahlı 
eşinden 7 yaşında 
bir de kız çocuğu 
olduğu öğrenilen 
sanık Selahattin T., 
toplam 27 yıl 6,ay 
hapis yatacak.

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

I%
%

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ
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

s

I 
İ

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
MâcîdeÖZÂLP

Tel: 513 24 74 Fax:51410 21

Türkiye, yolsuzluk 
listesinde 64. ncü sırada
Uluslararası Saydam 
lık Örgütü'nün 
(Transparency 
International) 2007 
yılı Yolsuzluk Endek 
si listesi açıklandı. 
Listeye göre Somali, 
Irak ve Myanmar 
yolsuzluğun en çok 
yaşandığı ülkeler 
olarak öne çıkarken, 
180 ülke üzerinden 
yapılan değer
lendirmede Türkiye 
64. sırada yer aldı. 
Berlin merkezli 
Uluslararası 
Saydamlık Örgütü 
tarafından her sene 
hazırlanan Yolsuzluk 
Endeksi listesine 
göre, dünyanın en 
fakir ülkelerinden 
olan Somali, Irak ve 
Myanmar en fazla 
yolsuzluk olayının 
yaşandığı ülkeler 
arasında yer alıyor.

10 üzerinden yapılan 
değerlendirmede en 
az yolsuzluk yapılan 
ülkeler Danimarka 
(9.4), Finlandiya (9.4) 
ve Yeni Zelanda (9.4) 
olarak belirtilirken, 
Ingiltere 12. (8.4), 
ABD 20. (7.2), 
Yunanistan 56. (4.6), 
Türkiye ise 64. (4.1) 
sırada yer alıyor. 
2006'da yayınlanan

listede en fazla 
yolsuzluk görülen 
ülkeler Haiti, 
Myanmar, Irak ve 
Yeni Gine iken, 
rüşvet ve yolsuz 
luğun en az olduğu 
ülkeler sıralamasında 
ise Finlandiya, 
İzlanda, Yeni Zelanda 
ve Danimarka 
birinciliği 
paylaşmıştı.

TE1A A “SUYUNU BOŞA HARCAMA" I
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” L
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın .■ Ij

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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SSK işveren 
payı indirilecek

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Zafer 
Çağlayan, işgücü 
maliyetlerinin 
azaltılması kap
samında SSK 
primlerinde 5 
puanlık indirimin 
4 milyar YTL mali 
yük getireceği 
gerekçesiyle erte
leneceği yönünde 
basında Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik'e atfen yer 
alan haberlerle 
ilgili olarak, “Bu 
konu hükümet 
programına, seçim 
beyannamesine 
girmiştir. Başbakan 
tarafından da 
deklare edilmiş 
bir konudur" dedi 
Çağlayan, indirimin 
getireceği

yükün bu tutarın 
yarısı kadar 
olduğunu da belirtti. 
Türkiye'nin bu 
maliyeti karşılayacak 
kaynaklarının 
fazlasıyla olduğunu 
belirten Çağlayan, 
"Bunun geri 
dönüşü kayıt dışının 
engellenmesiyle 
zaten sağlanacaktır. 
Ben Çalışma 
Bakanının böyle 
bir beyanının 
olduğunu bilmiyo
rum. Böyfe bir 
şey söyleyeceğini 
de zannetmiyorum. 
Hükümet programın
da çok net 
işveren payının 
5 puan indirileceği 
ve indirime 
devam edileceği 
kesin olarak 
mevcuttur” dedi

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Gemlik KBrfez

8 YAŞ

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

CUMAN ARANIVOA KİRALIK DAİRE İ

Umurbey Düğün Salonları’nda 
çalışmak üzere 

Şef Garson, Garson, 
Komi, Temizlik Elamanı alınacaktır. 

Süren Zeytincilik 
satış mağazasında çalışmak üzere 
bayan satış görevlisi aranıyor. 

t^^fcatrel.'52517Û0 
5. Zeytnft Soft 1k Ltd. ŞU.

SATILIKVİLLA
Cumhuriyet Mahallesî’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

MM ABONEOLDUNUZMU?
■ıııımııııiMlllhiM ABONE OLUN OM OKUTUN

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

■■Ih HIM
Kendi özel besimiz tabanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

mZOEÛOlEnİZItBİNHİfflmvm
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İftar sofralarının vazgeçilmezi 
hurmanın kalbin gerçek dostu

ELEMAN ARANIYOR

olduğu ortaya çıktı
Ramazan ayının 
vazgeçilmez meyvesi 
olan hurmanın kalp 
ve damar hastalık
larından korunma ve 
kansere karşı 
koruyucu olma gibi 
bir çok faydalı 
özelliği bulunuyor. 
İftar sofralarının 
aranılan meyvesi 
olan ve Arap 
ülkelerinden getirilen 
hurmanın özellikle 
kalp ve damar 
hastalıklarına iyi 
geldiği bildirildi. 
Uzmanlar hurmanın 
lif, mineral ve 
fenol açısından 
zengin bir meyve 
olduğunu ve birçok 
meyveden daha fazla

minerale ve vitamine 
sahip olduğunu 
belirtti.
Düzenli tüketilmesi 
halinde özellikle kalp 
ve damar hastalıkları 
riskini azaltan hur
manın boğaz ağrısı
na, bronşit, öksürük

ve soğuk algınlığı 
gibi şikayetleri de 
giderdiğini vurgu
landı. Orucun hurma 
ile açılması halinde 
insanın açlık 
nedeniyle hissettiği 
yorgunluğun da 
geçeceğini ifade

eden uzmanlar, 
meyvenin kabuğuyla 
birlikte yenilmesi 
tavsiyesinde bulundu 
Israilli bilim 
adamlarının 
yaptıkları araştırma
da ise hurmanın 
ihtiva ettiği mineral 
ve vitaminin yüzlerce 
meyveden daha fazla 
olduğu belirlenirken, 
düzenli tüketildiği 
taktirde kemik 
zayıflığını ve kemik 
erimesini engellediği 
ve hamilelerin 
tüketmesi halinde 
bebeğin gelişiminde 
önemli rol oynayan 
alyuvar dengelen
mesini sağladığı 
bildirildi

Orhangazi Döhtaş Fabrikası’nda 
İç Taşeron (Miiteuhit firmada) 

çalışacak elemana ihtijıaç vardır.
NET $00.00 YTL Maaşı 
SSK+Servis+Yemek
GSM:0.5337680645

TEL:0.224 5?34263DahİIİ:(135J

2007 
sonu 
açıla 
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Ramazan ayı “Zam ayı” oldu
Türk-İş'in araştırması 
na göre Ramazan ayı 
ile birlikte birçok te 
mel gıda maddesinin 
fiyatı arttı. Kutsal ay 
Ramazan ayı fırsat 
bilinerek yapılan fiyat 
artışları aile bütçesini 
olumsuz etkiledi.
Vatandaşlar sadece 
temel gıda maddele 
rine geçmiş aya göre 
28 YTL daha fazla 
harcama yapmak 
zorunda kaldı. Mutfak 
enflasyonu Eylül 
2007 itibariyle aylık 
yüzde 4.46 cranında 
artarken, son 12 ay 
itibariyle fiyat artışı 
yüzde 12.29 olarak 
hesaplandı.
TÜRK-İŞ tarafından 
20 yıldan bu yana her 
ay düzenli olarak 
yapılan 'Açlık ve 
Yoksulluk Sınırı' 
araştırmasının Eylül 
2007 ayı sonuçları 
açıklandı. Buna göre, 
Eylül 2007 itibariyle, 
4 kişilik bir ailenin 
'mutfak' için yapması 
gereken harcama 
tutarı (açlık sınırı) 
655.65 YTL olurken, 
gıdanın yanı sıra 
konut, giyim, ulaşım, 
sağlık, eğitim, kültür 
gibi diğer zorunlu 
harcamaların karşıla 
nabilmesi için eve 
girmesi gereken 
toplam tutar 
(yoksulluk sınırı) 
2.135.65 YTL 
olarak hesaplandı. 
Gıda maddelerine 
Ramazan ayı fırsat 
bilinerek yapılan fiyat 
artışları, aile bütçesi
ni olumsuz etkiledi. 
Sadece temel gıda

maddeleri nedeniyle, 
geçmiş aya göre 28 
YTL daha fazla har
cama yapmak duru
munda kalındı. 2006 
yılının aynı ayında 
sadece gıda harca
masının 583.90 YTL 
olduğu dikkate 
alındığında, son bir 
yıl itibariyle mutfağa 
gelen ek yük 71.75 
YTL olarak hesap
landı. Asgari ücretin 
halen net 419.50 YTL 
olduğu dikkate 
alındığında, 4 kişilik 
bir ailenin sadece 
beslenme ihtiyacının 
karşılanabilmesi için 
1.5 asgari ücret 
gerektiği ortaya çıktı. 
Ankara'da yaşayan 4 
kişilik bir ailenin gıda 
için yapması gereken 
asgari harcama tutarı 
bir önceki aya göre 
yüzde 4.46 oranında 
arttı. Böylece yılın ilk 
8 ayında meydana 
gelen fiyat artışının 
yaklaşık iki katı bu 
ayda gerçekleşmiş 
oldu. Gıda harcaması 
çalışmasına temel alı

nan beslenme kalıbın 
da yer alan bazı 
ürünlerin fiyatlarında 
Eylül 2007 itibariyle 
gözlenen değişim şu 
şekilde oldu: 
"Süt, yoğurt, peynir 
grubunda; ürünlerin 
hemen tümünde fiyat 
artışı tespit edildi. 
Yoğurtta fiyat artışı 
yüzde 10 olurken, süt 
ve peynirde artış 
oranı yüzde 3 düze 
yinde kaldı. Et, tavuk, 
balık, sakatat, bakli 
yat gibi ürünlerin 
bulunduğu grupta; 
kıyma et fiyatı arttı, 
sakatat ve tavuk 
fiyatı aynı kaldı. 
Balık mevsiminin 
başlamasıyla tezgah
ta satışına başlanan 
istavrit, hamsi gibi 
nispeten ucuz türler 
beslenme harca
malarında nispeten 
ucuz alternatif oldu. 
Okulların açılmasıyla 
birlikte yumurta 
fiyatı yüzde 5 
oranında arttı. 
Bakliyat ürünlerinden 
(kuru fasulye, nohut,

mercimek, barbunya 
vb.) mercimek fiyatın
da artış, nohut fiy
atında gerileme 
gözlenirken diğer
lerinin fiyatının aynı 
kaldığı belirlendi. 
Meyve-sebze grubu 
ortalama fiyatı bu ay 
fazla değişmedi. 
Ancak ortalama 
sebze fiyatı geçen 
aya göre artarken, 
meyve fiyatı geriledi. 
Geçtiğimiz ay fiyatı 
kilogramda 10 YKr 
gerileyen patates ve 
kurusoğanın fiyatı bu 
ay aynı tutarda zam- 
landı. Ekmek, pirinç, 
un gibi ürünlerin 
bulunduğu grupta; 
genelde bu ay 
'Ramazan pidesi' 
tercih edildiğinden, 
300 gram pidenin 
75 YKr fiyatı harca
maları kısmen yük
selten unsur oldu. 
Makarna ve bulgur 
fiyatı artarken, pirinç 
ve irmik fiyatı ise 
değişmedi. Son 
grup içinde yer 
alan gıda mad
delerinden; tereyağı 
ve zeytinyağı fiyatı 
değişmedi, ayçiçek 
yağı ve margarin 
fiyatı ise arttı.
Siyah ve yeşil zeytin, 
şeker, reçel ve tuz 
fiyatı aynı kalırken, 
bal ve pekmez fiyatı 
bazı marketlerde 
geriledi. Çay fiyatı 
artarken, yeni ürün 
ıhlamur fiyatı yüzde 
30 oranında artışla 
raflarda yerini aldı, 

' salça fiyatında da v 
bu ay artış 
meydana geldi."

MANASTIR’DA DENİZ
MANZARALI 3 +1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.533) 255 65 66

ie

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel 513 96 83
ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda 

çalışacak
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç 
bayan eleman aranıyor 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.

Tel: 513 47 39 
Gemlik yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km. i

Gemlik / BURSA

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.comJ:

http://www.gemlikkorfezgazetesi
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2007 ÖSS yerleştirme 
sonuçları ve yeni 
açılan programlar ile 
önlisans program
larında toplam 48 bin 
753, lisans program
larında ise 18 bin 
954 boş kontenjan 
bulunuyor.
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
nin (ÖSYM), 2007- 
2008 öğretim yılı için 
merkezi yerleştirme 
sonuçlarına göre 
yapacağı ek yer
leştirme kontenjanları 
belli oldu.Boş kalan, 
yerleştirilen adayların 
kayıt yaptırmaması 
nedeniyle boşalan ve 
2007-ÖSYS Yükseköğ 
retim Programları 
ve Kontenjanları 
Kılavuzu yayınlandık
tan sonra açılan yük
seköğretim program
larının kontenjanları 
için yapılacak ek yer
leştirmede, önlisans- 
ta 48 bin 753 ve 
lisansta 18 bin 954 
olmak üzere toplam 
67 bin 707 boş kon
tenjan bulunuyor. 
28 üniversitede, 42 
fakülte, yüksekokul 
ya da meslek yük
sekokulunda, 101

yeni açılan ön lisans 
programında toplam 
4 bin 725 kontenjan 
bulunuyor.
Yerleştirmeden boş 
kalan 44 bin 28 kon
tenjan ile önlisans 
programlarındaki boş 
kontenjan sayısı 48 
bin 753'e ulaşıyor. 
Yeni açılan lisans 
programlarında ise 
23 üniversitede, 34 
fakülte,yüksek okul 
ya da meslek yük
sekokulunda, 49 pro
gramda toplam bin 
896 kontenjan yer 
alıyor. Yerleştirmede 
boş kalan 17 bin 58 
kontenjan ile lisans 
programlarında bulu
nan eK yerleştirme 
kontenjan sayısı 18 
bin 954'e çıkıyor. 
BAŞVURU SÛRESİ 
UZATILMAYACAK

Üniversitelere ek yer
leştirme tercih başvu
ruları, 1-4 Ekim 2007 
tarihleri arasında 
internet üzerinden 
yapılacak. Bu süre 
kesinlikle uzatılmaya
cak. Adaylar, "2007- 
ÖSYS Yükseköğretim 
Programlarına Ek 
Yerleştirme 
Kılavuzu"nu belirtilen 
tarihler arasında 
ÖSYM'nin Sınav 
Merkezi 
Yöneticiliklerinden 
3 YTL karşılığında 
satın alabilecekler ve 
ÖSYM'nin internet 
sitesinde de göre 
bilecekler. Adaylar, 
kılavuz ücreti ile ter
cihlerini başvuru 
Merkezi aracılığıyla 
yaptıklarında ödeye
cekleri 3 YTL tutarın
daki hizmet ücreti 

dışında başka bir 
ücret ödemeyecek. 
Posta ile merkeze 
gönderilen tercih 
formları işleme alın
mayacak. ÖSYM Sı 
nav Merkezi Yöneti 
cilikleri ile kılavuz 
satış noktalarının 
adresleri ayrıca 
gazete ilanında ve 
ÖSYM'nin internet 
sitesinde 
yayınlanacak.
EK YERLEŞTİRMEYE 
KİMLER 
BAŞVURABİLECEK 
2007-ÖSYS merkezi 
yerleştirmede bir 
yükseköğretim prog 
ramına yerleştirilmiş 
olan adaylar (Açıköğ 
retim Fakültesinin 
kontenjansız prog 
ramlarına yerleşenler 
hariç) ek yerleştir 
mede tercih yapma 
hakkına sahip 
olmayacak. Ek yer
leştirme de tercih 
yapabilmek için, 
2007-ÖSYS merkezi 
yerleştir mede hiçbir 
yere yerleştirilmemiş 
(veva Açıkoğretim 
Fakülte sinin konten- 
jansız programlarına 
yerleştirilmiş) 
olmak gerekiyor.

Ortaöğretime 
kayıtlar bugün
“Tercihte Yükselme” 
uygulaması sonucu 
kayıt hakkı kazandığı 
okula belirlenen ta 
rihlerde kayıt yap
tıramayan öğrenciler 
bugün mesai 
bitimine kadar kayıt 
yaptırabilecek.
Ortaöğretim kurum- 
larında OKS sonuç 
larına göre yapılan 2. 
yerleştirmenin ardın
dan da boş kalan 
kontenjanlar için 
uygulanan “tercihte 
yükselme” yöntemiy 
le öğrencilerin önce
ki tercihleri esas alı
narak üst tercihlerine 
yerleştirilmeleri 
amaçlanıyordu.
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'ndan yapılan açık
lamaya göre, “terci
hte yükselme” uygu
laması sonucu kayıt 
hakkı kazandığı 
okula daha Önce 
belirlenen tarihlerde 
kayıt yaptıramayan 
öğrenciler bugün

mesai bitimine 
kadar kayıtlarını 
yaptırabilecek. 
Ayrıca Anadolu 
meslek ve sağlık 
meslek liselerine 
kayıtları yeniden 
yapılması gerekirken 
çeşitli sebeplerle 
kayıtlan yapılamayan 
öğrenciler de bugün 
mesai bitimine kadar 
kayıtlarını yaptıra
bilecek. Öğrencilerin 
mağduriyetlerinin 
önlenmesi açısından 
tercihinde yükselme 
sonucu kayıt hakkı 
kazandığı okula kayıt 
yaptıramayan öğren
ciler ile Anadolu mes 
lek ve sağlık meslek 
liselerine kayıtları 
yeniden yapılması 
gereken öğrencilerin 
de, bu okulların 
kontenjan durumu 
dikkate alınmaksızın, 
bugün mesai 
bitimine kadar kayıt 
yaptırabileceği 
duyuruldu

DAVETİYE

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

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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Gözler Hakan Şükür’de
Galatasaray'ın, 
Beşiktaş ile 29 Eylül 
Cumartesi günü 
yapacağı derbi 
maçta sarı-kırmızılı 
takımda gözler 
Hakan Şükür'ün 
üzerinde olacak. 
Sezonun ilk lig derbisi 
öncesi Hakan Şükür, 
ezeli rakibinin fileleri
ni daha önce 13 kez 
havalandırdı. Sarı-kır- 
mızılı forma altında 
mevcut kadroda, 13 
golle, Beşiktaş'a en 
çok gol atan futbolcu 
unvanına sahip Hakan 

Şükür, ezeli rakibinin 
filelerine son golü ise 
7 maç önce attı.
Hakan, Beşiktaş'a son 
golünü 5 Mart 2005 
tarihinde Ali Sami Yen 
Stadı'nda yapılan lig 
maçında kaydetti. 
Galatasaray'da bu 
sezona iyi bir 
başlangıç yapan 
Hakan Şükür, geride 
kalan 6 haftada 
4 kez fileleri 
havalandırdı.

Geçen sezon attığı 
toplam gol sayısına 
bu sezon başında

ulaşan deneyimli fut
bolcu, aynı zamanda 
Metin Oktay'a ait 217 
gollük Galatasaray 
formasıyla en çok gol 
atan futbolcu ve Tanju

Çolak'a ait 240 
gollük lig tarihinin 
en çok gol atan 
futbolcusu unvan
larını teker teker 
eline geçirdi.

Beşiktaş derbide 0
dalya peşinde j

Beşiktaş, derbi 
maçta Galatasaray 
önünde "dalya" 
demek istiyor. 
Ezeli rakibi ile 
şimdiye dek ligde 
yaptığı 96 karşılaş
mada toplam 99 kez 
fileleri havalandıran 
siyah-beyazlılar, Ali 
Sami Yen Stadı'ndaki 
sessiz derbide ata
cağı ilk golle, "dalya"

diyecek. Beşiktaş ile 
Galatasaray lig tari
hinde şimdiye dek 96 
kez karşı karşıya 
gelirken, Galatasaray 
33, Beşiktaş ise 26 
kez sahadan galip 
ayrıldı. Taraflar 37 
maçta da eşitliği 
bozamazken, "Cim J 
Bom"un 111 golüne, 
"Kara Kartallar" 99 
golle karşılık verdi.

Gaz 
iMüd 
Ziya 

İ200Î 
seze 
bug 
sağ! 

İtin 
tiıh 

lOkı 
k 
itil 
Isoı

Filede perde açılıyor j
Fortis Türkiye 
Kupası 2. Kademe 
maçında kendi 
sahasında 
karşılaştığı 
Boluspor'u Veli 
Acar'ın golüyle 
1-0 mağlup eden 
Bursaspor

Halterde hayal kırıkhgı
Milli haltercilerin 
podyumlarda 
varlık gösterememe
si hayal kırıklığı 
yarattı.
Milli halterciler 
Halil Mutlu ve 
Sedat Artuç'un 
numuneleı inin 
pozitif çıkmasının 
ardından 
Uluslararası Halter 
Federasyonu'nun 
(IWF) Türkiye'yi 
9 ay uluslararası 
organizasyonlardan 
men etmesiyle 
başlayan düşüş, 
Tayland'ın Chiang 
Mai kentinde yapılan 
Dünya Halter 
Şampiyonası'nda da 
devam etti.
Şampiyonaya toplam 
15 sporcuyla katılan 
Türkiye, 69 kiloda 
mücadele eden Mete 
Binay ve 48 kiloda 
podyuma çıkan 
olimpiyat madalyalı 
Nurcan Taylan'ın 
kazandığı bronz 
madalyalarla 
şampiyonayı nokta
larken, 2003 yılından 
sonra mücadele 
edilen ilk dünya 
şampiyonasında 
büyük hayal kırıklığı 
yaşattı.
Türkiye, Dünya 
Şampiyonası'nda ilk 
6 dereceye 
giremediği için gele

gruplara kaldı. 
Maçtan sonra 
konuşan Bursaspor 
Teknik Direktörü 
Bülent Korkmaz, 
ilk yarıda maçta 
istediklerini yapa
madıklarını söyledi. 
İkinci yarıda iyi

cek yıl Çin'in 
başkenti Pekin'de 
düzenlenecek 
olimpiyat oyunlarına 
takım halinde katılma 
şansını kaybetti. 
Olimpiyat, dünya ve 
Avrupa şampiyon
alarında bugüne 
kadar en başarılı 
spor dallarından biri 
olan halter, 
Tayland'da yapılan 
Dünya 
Şampiyonası'nda 
son yılların en kötü 
sonuçlarını aldı. 
Türkiye, 1995 yılında 
Çin'in Guangzhou 
kentinde yapılan 
dünya şampiy
onasında 5 altın, 3 
gümüş ve 4 bronz 
madalyayla genel 
klasmanda 
dördüncü, 1997'de 
Tayland'ın Chiang 

mücadele ettiklerini 
anlatan korkmaz; 
"İlk yarıdaki oyun 
bize yakışmadı, 
ikinci yarıdaki 
oyunumuzdan dolayı 
arkadaşlarımı kutlu 
yorum. Boluspor da 
genç bir ekip." dedi.

Mai kentinde düzen
lenen şampiyonada 4 
gümüş ve 2 bronz 
madalya ile ikinci, 
1999 yılında 
Yunanistan'ın 
başkenti Atina'da 
gerçekleştirilen 
şampiyonada 3 altın 
ve 1 bronz madalyay
la dördüncü, 2001'de 
Antalya'da yapılan 
şampiyonada 5 altın, 
2 gümüş ve 1 bronz 
madalya ile ikinci, 
2003 yılında ise 
Kanada'nın 
Vancouver kentinde
ki şampiyonada 3 
altın, 4 gümüş ve 9 
bronz madalyayla 
ikinci olma başarısını 
gösterdi, 2005'te 
Katar'daki Dünya 
Şampiyonasına ise 
cezası nedeniyle 
katılamadı

Voleybolda lig 
heyecanı erkekler 
müsabakalarıyla 
başlıyor.
Erkekler Birinci 
Voleybol Ligi'nde 
2007-2008 
sezonu, 29 Eylül 
Cumartesi günü 
yapılacak ilk 
hafta karşılaş
malarıyla 
başlayacak.
Ligde bu sezon 
13 takım yer alacak. 
Çift devreli lig 
usulüne cöre 
yapılacak maçların 

ardından, 1. etabı 
ilk 8 sırada 
tamamlayan 
takımlar play-off 
oynamaya hak 
kazanacaklar.
Play-off müsaba 
katarında 
takımlar (1-8), (2-7), 
(3-6), (4-5) şeklinde 
eşleşerek, eleme 
usulüne göre 
karşılaşacaklar.
1. etap müsa 
bakaları sonunda 
ligde son 3 sırayı 
alacak takımlar 2.

‘Gemlik Körfez' internette m.

GEM1İK SİNEMA G

TFMAâ “SUYUNUB0§A 
HARCAMA”

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

VENÜS SİNEMASI 

filmin Adı
IİARRY POTTER 5

Lig'e düşecek. 
Erkekler Birinci 
Voleybol Ligi'nde 
29 Eylül Cumartesi 
günü yapılacak ilk 
hafta maçlarının 
programı şöyle:

13.00 Polis 
Akademisi ve Koleji- 
Fenerbahçe (Selim 
Sırrı Tarcan)
14.00 Manavgatspor- 
Konya Meram 
Belediyesi (Manavgat 
100. Yıl)
14.00 Tokat 
Belediyesi

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
12.00-14.00 16.00- 20.45

Plevnespor- 
Ankara Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(Hüseyin Akbaş) 
15.00 Ziraat Bankası-] 
Galatasaray (Selim ] 
Sırrı Tarcan) J 
15.00 Malatya 
Belediyesi- 
Kastamonu Bozkurt I 
Belediyesi (Malatya i 
Atatürk) 
18.00 İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi- 
ARKAS Spor 
(Haldun Alagaş
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Gaziantep Sağlık 
Müdürü Dr. Yusuf 
Ziya Yıldırım, 2007- 
2008 eğitim öğretim 
sezonunun başladığı 
bugünlerde okul 
sağlığı konusunda 
bir dizi uyarıda 
bulundu.
Okula başlayan 
çocukların büyük 
bir kısmının ilk kez 
sosyalleştiğini, bu 
nedenle hastalıklarla 
da yoğun bir şekilde 
bir araya geldiklerini 
belirten Gaziantep 
Sağlık Müdürü Dr. 
Yusuf Ziya Yıldırım, 
aşıları okula başlama 
yaşına kadar tamam
lanan çocukların 
kızamık, kızamıkçık, 
kabakulak, çocuk 
felci, difteri ve boğ
maca gibi hastalıklar
dan korunduklarını 
açıkladı. Okul döne
minde özellikle 
bulaşıcı üst solunum 
yolu enfeksiyonların 
çocukları tehdit 
ettiğini; bademcik, 
faranjit, nezle, grip 
gibi hastalıkların 
okulların açılmasıyla 
birlikte arttığını 
belirten Yıldırım, 
ailelere şu 
uyarılarda bulundu: 
"Çocuk doktoru,

çocuğunuzun 
hastalığını teşhis 
edebilir ancak bir
takım temel bilgiler 
yardımıyla anne ve 
babalar da olasılıkları 
belirleyebilir ve ne 
zaman tıbbi yardıma 
gereksinim duyacak
larını öğrenebilirler. 
Hastalıkların nasıl 
bulaştığı her zaman 
tam olarak bilinmeye
bilir ancak çoğu 
zaman mikroplar, 
hastalığı taşıyan 
kişinin hapşırık veya 
öksürüğündeki 
damlalar yoluyla 
sağlıklı kişilere 
bulaşır veya mikro
plar havadaki tozlara 
asılı kalır. Doğrudan 
temasla (el teması), 
dolaylı temas 
(hasta kişinin 
temas ettiği nesne 
veya eşyalara dokun
mak), solunum 
salgıları veya dışkı 

yoluyla bulaşma 
olabilir. Çocuğun 
genel sağlık durumu
nun iyileştirilmesiyle 
birçok hastalığa 
maruz kalınması 
riski azaltabilir. Bu da 
aşılarının tam olarak 
yapılması, düzenli 
doktor kontrolleri, iyi 
beslenme ve genel

hijyen kurallarına 
uyarak (tuvalet ve 
bez değiştirme son
rası her seferinde 
ellerin yıkanması, 
kirli bezin uygun 
biçimde çöpe atıl
ması) sağlanır. 
Bulaşıcı hastalığı 
olan kişilerle temasın 
önlenmesi de çok 
önemlidir." 
Okul çocuklarının 
bulaşıcı hastalık 
tehlikesi ile karşı 
karşıya kaldıklarını 
vurgulayan Dr.
Yıldırım, okul bina 
sının fiziksel özellik
lerinin bulaşıcı 
hastalık tehlikesini 
an aza indirecek şe 
kilde olması gerek
tiğini ifade ederek 
bu özellikleri şöyle 
sıraladı: Okul binası 
pavyon şeklinde 
inşa edilmiş olmalı, 
sınıflar yeterli geniş
likte olmalı, sınıflarda 
yeterli havalandırma 
ve güneş ışığından 
yararlanma 
olanakları bulunmalı, 
yeterli sayıda ve 
içinde akan suyu 
bulunan tuvaletler 
ve el yıkama yerleri 
olmalı, yeterli sayıda 
fıskiyeli su içme 
musluğu olmalı,

sınıflar kalabalık 
olmamalı, okul 
binasında her gün 
ıslak yöntemle 
temizlik yapılmalı." 
Aşıyla önlenebilir 
bulaşıcı hastalıklara 
karşı çocukların mut
laka aşılarının yap
tırılması gerektiğini 
ifade eden Sağlık 
Müdürü Dr. Yusuf 
Ziya Yıldırım, "Aşı 
ile korunulabilen bu 
hastalıkların okul 
döneminde ortaya 
çıkmasını önlemenin 
diğer bir yolu ise 
okul öncesi dönemde 
yeterli ve yaygın bir 
sağlık hizmeti veril
erek tüm çocukların 
bağışık hale geti 
rilmelerinin sağlan
mış olmasıdır. Eğer 
bu hizmet verile
memiş ve çocuk 
okul çağına geldiğin 
de aşı ile korunula
bilen altı hastalığa 
(tüberküloz, boğ
maca, difteri, tetanos, 
polio ve kızamık) 
karşı bağışık değilse 
çocuğun yaşına göre 
uygulanabilecek olan 
aşılar derhal yapıl
malı daha sonra da 
rapel niteliğindeki 
aşılar uygulan
malıdır" dedi.

Mevsim itibariyle 
nezle ve gripten 
korunmanın 
önüne geçmek 
amacıyla grip 
aşısının yanında 
bitkisel çözüm
lerde öneriliyor. 
Sonbahar ayların
da vücudun bağışık
lık sistemini koruyu
cu ve güçlendirici 
bitkilerin başında 
Kızılderililerin kul
landığı şifalı bitkiler
den ekinezya (Koni 
çiçeği) geliyor. Şifalı 
bitkilerden oluşan 
ürünleri satan Tahir 
Sayın, bu anlamda, 
üst solunum yolu 
rahatsızlıklarından 
grip, nezle, öksürük 
için önce vücudun 
bağışıklık sistemini 
güçlendirme adına 
ürünler verdiklerini 
kaydetti. Bunlarda 
ilk başı çeken 
ekinezya bitkisi 
olduğunu belirten 
Sayın, "Ekinezya 
vücudun 
savunma sistemini 
güçlendiriyor. Nezle, 
grip gibi bulaşıcı 
enfeksiyonlara karşı 
bünyenin savun
masını sağlayan 
interton maddesinin 
üretimini de arttın 
yor. Üst solunum 
yolları enfeksiyon

larını tedavi ediyor. 
Bu anlamda gıda 
takviyesi, olarak 
yemeklerde 2-3 defa 
1 kapsül alınabilir. 
Bunun yanında 
halkımızın bildiği 
ıhlamur, zencefil, 
karanfil, hatmi 
çiçeği, nar çiçeği, 
kuşburnu gibi 
bitkisel ürünleri iyi 
bir harman yapıp 
bitkisel çay olarak 
tüketmeli" dedi. 
Sayın, grip aşına 
karşı olmadıklarını 
ama zaman yeterli 
olmaya bileceğini 
belirterek, "Bu tür 
ürünlerle destek 
leyici ürünlerde 
kullanmakta fayda 
var. Grip veya 
nezleye yakalan
madan vücudun 
savunma sistemini 
güçlendirmeli.
Hastalığı kaptıktan 
sonrada bitkisel 
ürünler kullanılabilir. 
Şuan ıhlamur satışı
na yoğun talep var" 
diye konuştu.

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 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 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

DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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 4521 -111
Su Arıza Yalnyz 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

por
Jagaş

ıbul 
ir

iu Boztoll 
i (Malatya! 256 77 84

544 30 60
(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226)811 13 23 
İDO İmam Aslan

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

AKCAN PETROL 
MAR-PET 
TUNCAY OTO GAZ

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00
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Ahmet Dural Meydanı No: 18 
Tel:5135682- GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2866 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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“^So
Belediyeye ait yapılmakta olan Modern Çarşı inşaatında duvar çöktü, doğalgaz 11 

borusundan çıkan gaz kaçağı mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. II

Sonunda duvar çöktül

Ercüment ESEN

Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Modern Çarşı 
inşaatının çöken 
duvarı büyük faciaya 
neden olacaktı. 
300 gün aradan 
sonra kısa bir 
süre önce inşaatın 
yeniden başlamasın
dan sonra üst yola 
bitişik istinat duvarı 
dün akşam saatlerin

de gürültüyle yıkıldı. 
Mahalle sakinlerinin 
aylarca Gemlik 
Belediyesi’ni Modern 
Çarşı’nın inşaat 
alanında bulunan 
ve yolun kaymasını 
önlemek amacıyla 
yapılan istinat 
duvarının çökeceği 
şeklindeki korkuları 
sonunda gerçek oldu. 
Mahalle sakinleri 
dün akşam saat 18.15 
sıralarında duvarın

ani çökmesini dep 
rem oluyor sanarak, 
korkuyla bir anda 
sokağa fırladılar. 
Mahalleli sokağa 
çıkınca gördükleri 
manzara karşısında 
şoka girerlerken, isti
nat duvarı altından 
geçen doğalgaz 
borusunun patlaması 
ise korkulu 
dakikaların yaşan
masına neden oldu. 
Doğalgaz borusun

dan sızan gaz, mahal
leyi sararken, yakla 
şık 15 dakika sonra 
olay yerine gelen 
GEMDAŞ yetkilileri 
gaz kaçağına ait hattı 
keserek önlem 
aldılar. Olay sırasında 
istinat duvarını 
olduğu yolun boş 
olması can kaybını 
önlerken, mahalle 
sakinleri ise 
Belediye’yi ve inşaat 
firmasını suçladı.

KEBAP ■ LAHMACUN ■ BAKLAVA VE YEMEK SALONU
RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ

KIYMALI PİDE <

AYRAN I

ADANA VEYA URFA 
KEBAP+FINDIK 
LAHMACUN+SALATA

İSKENDER
AYRAN

DÖNER DÜRÜM
AM M

ADANA 4] 
DÜRÜM

10 ADET U| 
LAHMACUN 1.1
1 LT. KOLA*

Ramazan boyunca her gün 
İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖFTE

Kurum, kuruluş ve ailelere 
iftar yemekleri verilir

24 /Açığ12

TEREYAĞLI SADE 4 A AA Vfl
BAKLAVA lOfOO I11
BAKLAVALARIMIZDA SÜRPRİZ ARMAĞANLAR

İSTİKLAL CAD. NO: IS GEMLİK 
SİPARİŞ TEL :Sİ2 20 02 J



m
‘Sonbahar’ adı verilen operasyonda bir Gemlikli de gözaltına alındı

^Uyuşturucu operasyonuna 13 gözaltı
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile Orhangazi İlçe Komutanlığının 6 aydır sürdürdüğü izleme sonucu 

Orhangazi ve çevresinde 6 ayrı noktada yapılan eş zamanlı operasyonda 10,5 kilogram esrar ele geçirildi. 
“Sonbahar” adı verilen operasyonda, torbacı diye adlandırılan 13 kişi gözaltına alınırken, bunlardan birinin 
de Gemlikli olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri 76 kişinin de esrar içici olduğunu belirledi. Haberi sayfa 5’de

Gemlik KSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

30 Eylül 2007 Cumartesi
1 &JI *

www.gemlikkorfezgazetesi.com info(Ş gcmlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

'"'I Çöken duvar üzerindeki apartmanlara tehlike yaratıyor

l“lntam gibi olmasın”
■ « > miU 1. *"" t ~ ÂT _ .ınıu"

] $ İ 
ı v I 1 1 t.

firması, insanların geçmesi için 
bir metrelik geçiş yeri bıraktı.

Belediyenin 
yaptırmakta olduğu 
Modern Çarşı 
inşaatındaki duvarın 
çökmesi sonucu 
büyük tehlikenin 
atlatılmasına karşın, 
bu kez de yolun 
üzerinde bulunan 
apartmanların yıkıl
ma tehlikesi üzerine 
daire sakinleri 
sonlarının Bursa’da 
çöken İntam İş 
Merkezi gibi olma 
sından korkuyorlar. 
Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çöküntünün ardından
Belediye tarafından yaptırılan Çarşı 

İnşaatında, önçeki gün çökme yaşandı.
i Şans eseri göçen toprağın altında kalan 
olmadı, üzerinde oturanlar da bir süre önce 

I yerlerinden kalkmışlardı.
Doğalgaz borusunun kopup, gazın açığa 

çıkmadan gerekli önlemlerin alınmış olması 
büyük bir faciayı önledi.

Belediyenin inşaatında yaşanan bu kaza 
göz göre göre ‘geliyorum’ dedi ve geldi.
t Şimdi ise başka bir korku başladı apartman 
sakinlerinde. L

Bursa Intam'lş Merkezi’ndeki gibi, ‘ya evleri 
miz çökerse' korkusu. Devamı Sayfa 5'de

B€VHANLAR fl.Ş. OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ

Tecrübe, özgüven ve "Müşteri Her Zaman 
Önceliklidir" tezinden yola çıkarak 

kurulan ve size özel çözümler sunan 
Beyhanlar A.Ş. Otomotiv Trafik 

Müşavirliği her zaman hizmetinizde...
İbrahim Akıt Cad.

Şirin Plaza No:7 - GEMLİK 
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

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

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

Tel: 0.224 513 11 75

^fFfOTİ
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Sokak 
köpekleri 
toplanıyor 
Sokak ve caddelerde 
başıboş gezen kö
pekler, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
Yunuseli’nde bulunan 
Hayvan Hastanesi’ne 
götürülerek aşılanıp 
kısırlaştırılacak.* 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gcmlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Sokak köpekleri toplanıyor
Dünyada Türklerle sorulan 

ilginç sorular..
Türkler bulundukları yurt dışı ortam

larında ilginç sorularla karşılaşıyorlar..
Aşağıda okuyacaklarınız da biraz ironi 

kokan türde sorular..
Ama sorular gerçek..
Demek Türkiye hala kendisini hak ettiği 

biçimde tanıtamamış..
Bunun nedenleri çok ve değişken..
Ulusal, toplumsal, bireysel etkenler çok.
Eğitime verilen önemin ve ilginin azlığı

Türkiye'nin tanıtımına olumsuz etki ediyor..
Şimdi sorulara bakalım..
Bakalım ve ağlanacak halimize gülelim..

- Sizin ülkede kızlar okuyabiliyor mu?
- Yok ben Türkiye'de okuyabilen ilk Türk 

kızıyım!

- Evlerinizde elektrik var mı?
- Hayır, televizyonu mum ışığında izli 

yoruz maalesef.

- Neredensin?
- Türkiye.
- Usame bin Ladin Türkiye'de saklanı 

yormuş, doğru mu?
- Hayır.. Amerika'da şimdi.. Beni biraz 

önce aradı.. Yengenle berabermiş.

- Sizde niye beyzbol vok?
- Sizde de üç top bilardo yok naber?

- Siz orda deveye mi biniyorsunuz?
- Evet Türkiye'de herkes deveye biner, 

deve taksileri falan vardır. Deve kullanma 
ehliyeti almak için de 18 yaşında olmak 
gerekir. Ben 18 yaşına girince babam bana 
deve alacak.

Alman: - Türkiye'de itfaiyeci var mı?
Türk : - Hayır dev battaniyeler var 

onlardan örtüyoruz biz yanan binalara ve 
ormanlara..

Siz kız çocuklarını gömüyorsunuz değil 
mi?

Hı hı ben toprakta yetiştim kök vermem 
uzun sürdü.

- Aa siz Türk müsünüz?
- Evet.
- Sizin ülkenizde gece sokağa çıkan 

insani kesiyorlarmış doğru mu?
; Senin gibi layuksa keserler doğru....
İngiliz hatun: İnanamıyorum! Sabah 

kahvaltısında hem zeytin hem de kızarmış 
sucuk mu yiyeceksin? Nasıl oluyor da 
yiyebiliyorsun bunları hem de büyük bir 
iştahla?

Ben: Peki ya sen; Sabah kahvaltısında 
yağda pişmiş yumurtanın yanında, nasıl 
haşlanmış fasulye yiyebiliyorsun?

- Sizin ülkede "maşallah" diye bi kam 
yon şirketi mi var?

- Yoo neden ?
- Her gelen Türk arabasında "maşallah' 

yazıyorda ?..

- Sizde kitap var mi?
- Ne gibi?
- Yani okulda diyorum, kitaplarınız var 

mi? Nereden öğreniyorsunuz bilgileri?
- Valla kitap yok, hocalar ezberlerinden 

anlatıyorlar.
Zaten hocaya bi şey olursa biz de okulu 

»bırakıyoruz.

Sokak ve caddelerde başıboş gezen köpekler, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yunuseli’nde bulunan 

Hayvan Hastanesi’ne götürülerek aşılanıp kısırlaştırılacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
tarafından sokaklarda 
başıboş gezen 
köpekler, Bursa 
Yunuseli'nde bulunan 
tedavi merkezine 
götürülmek üzere 
toplanıyor. 
Sokak ve caddelerde 
başıboş gezen ve 
insanların korkmaları
na sebep olan başı 
boş köpeklerin tedavi 
edilmek üzere toplan
ması vatandaşları 
memnun etti.
Köpeklerin insanlara 
saldırmamasına rağ
men özellikle mahalle 
aralarında okullarına 
giden çocukların 
korkulu rüyası 
haline gelen sokak 
köpekleri Büyükşehir 
Belediyesinin 
Yunuseli'nde bulunan 
Hayvan Hastanesi'ne 
götürülerek aşılanıp 
kısırlaştırılmaları 
hayvanseverler tara 
tından da sevinçle 
karşılandı. Belediye 
aracında yapılan özel

bölmelere konan 
sokak köpekleri 
çiftleşme dönemi 
olduğundan kontrol 
edilerek çoğalmaları 
engellenecek.
Hayvan Hakları 
Derneklerinin büyük 
tepkisini alan sokak 
köpeklerinin itlafının 
bu sayede önüne 
geçilmesi beklenir 
ken, aşılanıp kısır-

taştırılan köpekler 
yeniden doğal 
ortama bırakılıyorlar. 
Gemlik'te bir hayvan 
barınağının bulunma
ması nedeniyle sokak 
larda gezen köpekler 
de her geçen gün 
artma gözlenirken, 
aşılanan ve bakımları 
yapılan kopeklere 
hayvan hastanesinde 
kulaklarına küpe

takılıyor. İçlerinde 
daha önce evlerde 
bakılan ancak çoğal 
dığı için sokaklara 
bırakılan köpekle 
rinde bulunduğu 
dikkat çekerken bir 
çoğunun da hayvan 
hastanesine gelen 
hayvanseverler 
tarafından alınarak 
evlerinde bakıldığı 
bildirildi.

baytaş’ www.baytasinsaat.com
----- YENİ PROJEMİZ--------  

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Bahkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri

V' Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
tZ Otoparklı, ^Asansörlü, 
v Hazır Mutfak, 
S Dış kapı çelik kapı, 
’Ziç kapılar amerikan kapı, 
v Salon ve odalar laminant parke, 
y Islak zeminler seramik

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler ve müstakil bahçeli dublex daireler. 
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İNCİ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Otoparklı, 
2+1 deniz manzaralı normal daire ve 4+1 dublex daire. 

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

www.baytasinsaat.com Tel:5134221-Fa!f515VW
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Belediye tarafından yaptırılan Modern Çarşı inşaatında 
yıkılan duvar su hattında da hasar yaptı

Su hattı da parçalandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeni Çarşı alanının 
arka duvarlarının 
yapımı için başlanan 
kazının ardından 
önceki akşam 
aniden başlayan 
toprak kayması 
sonucu doğalgaz 
hattında çıkan 
kaçağı önlemek 
isteyen ekipler, 
yanında bulunan su 
hattını parçaladılar. 
İnşaat alanında 
tarihi eserlerin 
çıkması nedeniyle 
uzun bir süre 
durdurulmasının 
ardından yarım 
kalan istinat 
duvarının hemen 
yanında bulunan 
doğalgaz ve 
içme suyu hattı 
kayma 
nedeniyle

borularda kaçak 
meydana geldi. 
Olası bir tehlikeyi 
önlemek için olay 
yerine gelen 
GEMDAŞ arıza 
ekibi yolu kazarken, 
aynı hattın yanında 
bulunan içme

suyu hattına zarar 
verince iki arıza 
birden yaşandı. 
Dün sabah saat
lerinde BUSKİ 
ekipleri tarafından 
başlatılan çalışmalar 
sonucunda içme 
suyu hattı onarıldı.

Kayan toprağın 
içinde kalan 
doğalgaz hattına 
ise tehlike yaratma
ması için gaz 
verilemeyince 
bazı bölgeler 
de doğalgaz 
kesintisi yapılıyor.

Mahalleli “Intam gibi olmasın”

[geçiş yeri bırakıldı. Mahalle sakinleri tedirgin.

Ercüment ESEN

Önceki akşam çöken 
^Gemlik Belediyesi 
Modern Çarşı inşaat 
sahası istinat duvarı 
'karşısında bulunan 
binalarda panik 
'yaşanıyor.
Mahalle sakinlerinin 
aylardır çökecek 
uyarısı yaptığı ancak 
gerekli önlemlerin 
alınmadığı Yeni Çarşı 
istinat duvarı önceki

I akşam saat 18.15 
sıralarında çökerken, 
şantiye karşısında 
bulunan 6'şar katlı 
binalarda oturanlar 
ise evlerinin toprak 
kayması sonucu 
yıkılacağı korkusunu 
yaşıyorlar.
Evlerine birkaç metre 
uzakta olan duvarın 
her an çökebileceği 
şeklinde yetkilileri 
defalarca uyarmaları
na karşın, korktukları 
başına gelen mahalle

sakinleri, facianın 
evlerine 1 metre kala 
durmasında şimdilik 
sadece dua etmekle 
kalıyorlar. Kazı çalış
malarının yapıldığı 
Çarşı'nın bulunduğu 
Demirşubaşı Taksim 
Sokak sakinleri, 
aylardır korku içinde 
yaşadıkları geceler
den birini ölüm 
olmadan geçirdikleri 
için dua ederlerken 
tehlikenin henüz 
geçmemiş 
olmasından da 
endişe ediyorlar. 
Önceki gün çöken 
duvarın önünde 
önlem alan inşaat fir
ması, insanların 
geçmesi için evlerin 
yakınında bir metrelik 
geçiş yeri bıraktılar. 
Kayan duvarla evler 
arasında üç metrelik 
bir uzaklık kalan ve 1 
zeminin dolma toprak 
olması nedeniyle her 
an çökme tehlikesi

gösteren evlerde, 
Bursa'da Intam İş 
Merkezinde yaşanan 
facianın yaşanma
masını istiyorlar. 
Kazı alanının iki 
kenarında yapılan 
istinat duvarının orta 
kısımda tarihi eser 
buluntuları nedeniyle 
durdurulması 
nedeniyle orta kısım
dan kayan toprağın 
ani zemin oynamasıy
la yeniden kayması 
durumunda ise arka 
kısımda bulunan 
yüksek katlı evlerin 
in şaat alanına kay- . 
masından korkuluyor. 
GEMDAS’TA 
UYARILMIŞTI

Olası bir toprak kay
ması sonucu GEM
DAŞ yetkililerini de 
uyaran mahalle 
sakinleri, doğalgaz 
şebekesinin çökme 
ihtimali yüksek 
bölümden geçtiğini 
olası bir çökmede 
doğalgaz patlama 
sının da yaşanabile
ceğine dikkat çekerek 
yetkilileri uyarmışlar 
di. Evlerin hemen 
önünden geçen ve 
kayan toprak 
nedeniyle ortaya 
çıkan doğalgaz hattı 
tehlike yaşanmadan 
ilgili elemanlar 
tarafından kapatılarak 
sokağa gaz verilmedi.

Vicdanca
Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Bulutun gözyaşları gözbebeklerinde kaldı
Şöyle şakır şakır yağmur yağmadan, sarı sarı 

yapraklar dökülmeden, ahmaklar bile ıslanmadan kış 
geliverdi.

"Gök kubbede bulutlar görünüp geçecek, yağmur 
yağmayacak. İnsanlar neden yağmadığına anlam ve 
remeyecek. İşte o zaman ahir zamandır' diye 
konuşurdu babaanne.

İşte o gün bugündür gökyüzüne bakarım.
Bulutlu iki günün ardından çiseleyen yağmurun 

tadı tuzu yok artık. Babaanne'nin sözleri kulaklarım
da küpe... Toprağın babaannesi... Peki nereden bildi 
Babaanne o günün bugün olacağını...

Kimyasal gıdalarla beslenen bazı insanların 
cesetleri toprak tarafından kabul edilmiyor, 
çürümüyor ölüler... Toprağın cesetlerle gübrelendiği 
o gün değil bugün.

İyi de sen nereden bildin babaanne...
"Toprak insanı kabul etmeyecek" derdi... Kinin, 

nefretin, hırsızlığın, tecavüzün, bebeleri yok eden 
George W. Bush ve diğer canavar ruhluların çıka
cağını nereden bildin...

'İnancım gereği-müslümanım' diyen kadınlar 
süslü püslü, şallı ipekli şimdilerde... 'Türban' denilen 
sıkma başlı oldular... Sen Müslüman değil miydin 
babaanne... Kandırdın mı bizi! Onca namaz, oruç, 
fitre, yardımlarınla... Ama şöylesine örtüverdiğin 
başınla sen neredesin babaanne...

O beyaz kıvırcık saçlarını, vişne çürüğü iğne 
işlemeli yemeninden çıkıverirdin, bazen de örtünü 
bile atıverirdin, yabancı bir erkek yoksa...

Köyde kullandığınız feracelerin yerine kara 
çarşaflar geldi babaanne...Sadece gözleri görünen 
kadınların sayısı alabildiğine arttı bugünlerde...

Kadının kafese girdiği, kuşların çöplerde 
beslendiği günleri yaşıyoruz...Dualarını her daim 
armağan ettiğin milletvekilleri için 'toprağımızın, 
insanımızın, fakirimizin yararı için Allah onlara güç 
versin' derdin,- ’ «Ah babaanne ah, o milletvekillerinin oazııarı 
cübbeli kravatlı artık... Bunu bilemedin işte!...

İyi de, sen küressel ısınmayı bilmiyordun ki...
Zeytin köyünde yaşadığın halde, zeytinlerin para 

etmeyeceğini, susuzluk yüzünden ve kirlilikten yok 
olacaklarını söylerdin. Rahmet derdin yağmura... 
"Rahmet kesilirse, çöller olacak", sözün kulağımı 
çınlatıyor...

Ninem nereden bildin, bulutların görünüp yağ
murların yağmayacağını...

Ramazan ayında iftar davetleri de değişti. Fukara 
olduğu belli olmasın diye iftarlarda birlik mesajları 
verilirdi. Şimdilerde fukaralar 29 harfin içinde yer 
alıyor.. .

İftar sofraları beşyıldızlı otellerde... Zengin, zengi
ni ağırlar oldu. Aşevleri var babaanne, fakirlerin ra 
mazanda karnını doyurmak için belediyeler çadırlar 
kurdular. Ankara'da Başbakan, kentlerde belediye 
başkanları 'bu ramazan aşevi sayısını artırdık" diye 
rek övünüyorlar.

Suyu ve yeşili ile ünlü Bursa'yı Priştina'ya benze
tirdin ya... Susuzluk var şimdi... Bir aylık suyumuz 
kalmış... Kocaman bez afişleri kentin en işlek cad
delerine çarşaf asar gibi ipe gerdikleri bez afişlerde 
'dişlerinizi fırçalarken sularınızı açık bırakmayınız" 
uyarısı var.

1 damla suyun bile önemini anlatıyorlar şimdiler 
de-

Sen nereden bildin babaanne... "Sular seller gibi 
gelecek. Ama kıymeti olmayacak" derdin de bile
mezdik... Yağmur yağmıyor boca ediliyor sanki. 
Sonrası da sel...

Yağmur yağdığında kazanlara su biriktirirdin, 
banyo yapınca saçlarınız güzel olacak diye... 
Yağmur bile gazyağından beter leke bırakıyor 
pencerelere. Suyun ruhu kalmadı babaanne.

Su da korktu...
Senin dediğin 'ahir günü' bu muydu...
Başucu kitabındı siyah deriden ciltli musafın 

(Kur'an-ı Kerim)... Canın ne zaman okumak isterse 
okurdun. Yanı başında da Yaşar Kemal'in İnce 
Mehmet'i vardı. İkisi yan yana... Hiç okula gitmeden, 
Arnavut olarak Türkçe'yi öğrendin, sonra Arapça ve 
Musaf... Ne müthiş bir kadınmışsın sen babaanne...

Tanrının kitaplarından Incil'i de okumadın, 
Tevrat'ı da... Zaten yoktu... Nereden bildin 
babaanne...

Hristiyanlar insanlığın sonu yıkımlar ve savaşlar
la gelecek diyor. Dinden uzaklaşma ve coğrafi yıkım
lar, depremler, seller... İnsanların benliklerini, paraya, 
gurura, kendini beğenmişliğe, sövgüye çatacaklarını 
söylüyor İncil...

<http://tr.wikipedia.org/wiki/Hristiyanl%C4%B1k> 
adresini tıklayanların karşısına çıkan sözler bunlar.

Yağmur ise göz bebeklerinde kuruyor.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hristiyanl%25C4%25B1k
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Büyükşehir Belediyesi Gemlik İtfaiye Teşkilatı Amiri Abdullah Sal önderliğinde Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu’na gelen itfaiye ekibi tatbikat yaptı

Yangın söndürmeyi öğrendiler
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İtfaiye Teşkilatının 
Belediyeler 
tarafından kuruluşu
nun 84. yıldönümü 
nedeniyle Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Teşkilatı tarafından 
İlköğretim okullarında 
başlatılan yangın 
söndürme ve tahliye 
tatbikatı gösterildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik 
İtfaiye Teşkilatı 
Amiri Abdullah Sal 
önderliğinde Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu’na gelen 
itfaiye ekibi tatbiki 
olarak yaktıkları 
gaz tüpünün nasıl 
söndürüleceğini 
öğrencilerin 
meraklı bakışları 
altında onlara 
anlatarak gösterdiler. 
Tatbikatın öncesinde 
öğrencilere bilgi 
veren İtfaiye 
Amiri. Abdullah Sal, 
yangına "karşı

I nelerin yapılması
gerektiği, yangın

alınacağı ve olası bir 
yangında 110 Nolu 
telefonu arayarak 
kesinlikle doğru 
adres vermeleri 
konusunda aydın* 
latıcı bilgiler verdi. 
İtfaiye teşkilatının 
24 görev yapan bir
kuruluş olduğunu

hatırlatan Sal, yanlış 
bilginin yanı sıra 
bazı kişilerin itfaiyeyi 
arayarak dalga 
geçmelerinin ise 
doğru olmadığını 
ve bu gibi insanların 
yanlış yaptıklarını 
söyledi.
Okul bahçesinde

yakılan piknik 
tüpü öğrenciler
tarafından üstüne 
ıslak battaniye 
atılarak nasıl 
söndürüleceği 
öğretilirken, özel 
kap içinde yakılan 
ateş öğrenciler 
tarafından

söndürüldü. alınması gerekli
Tatbikatta öğrencilere önlemleri içeren
itfaiye ekibi tarafın- broşürler

Ç 
ön

af» 
far 

G 
hiç

B 
bel 
inş

B 
çöl

E 
yol 

lap; 
ku

G 
kir 
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| anında nasıl önlem öğrencilere_________ hazırlanan bölümde yangın tüpü ile_________ dan yangına karşı dağıtıldı. I

Can Meridyen Alışveriş Merkezi’ne büyük ilqij|

rSHMBBB

istiklal Caddesi’nde 
Solaksubaşı 
Ailesi’ne ait 
eski Lastik Bayi 
ve Yağ Fabrikası’nın 
bulunduğu yere 
kurulan ‘Can 
Meridyen Alışveriş 
Merkezi’ açılışı 
yapılmadan 
Gemliklilerden 
büyük ilgi gördü. 
Bursa Heykel 
semtinde bulunan , 
Meridyen Alışveriş 
Merkezi’ne bir 
benzerinin ilçemizde

ilk kez kurulması 
için aylar önce 
başlatılan çalışmalar 
son noktaya geldi. 
Açık halk pazarı 
şeklinde halka ucuz 
giyim, kozmetik, takı, 
ayakkabı, mutfak 
araç ve gereçleri 
gibi ürünlerin satıla
cağı Can Meridyen 
Alışveriş Merkezi’nde 
85 adet birim 
bulunuyor. , 
6 metrekaresi 
bir birim olarak 
düzenlenen alışveriş merkezinde kiraya 

verilen yerlerin sahipleri hazırlıklarını 
yaparak iki gün

önce ürünlerini 
tezgahlarına 
yerleştirdiler. 
Yüzde 50 doluluk 
görülen alışveriş 
merkezinde 
mallarını tezgahlara 
yerleştiren esnaf, 
satışlara başladı. 
Gemlik’te ilk 
kez değişik bir 
alışveriş merkezinin 
açıldığını gören 
Gemlikliler 
alışveriş merkezine 
akın ediyorlar. 
Alışveriş Merkezi

sorumluları, 
bayram öncesi 
kiraya verilen 
tüm 
birimlerde 
Gemliklilere 
hizmet vermeye 
başlanacağını, 
bu nedenle son 
hazırlıkların 
tamamlanmakta 
olduğunu, ancak bu 
arada alışveriş 
merkezine gösterilen 
ilgiden dolayı mutlu* 
luK duyduklarını 
belirttiler.
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Çöken toprak sanırım bir süre 
önce Anıtlar Kurulu’nun arkeolo
jik araştırma yaptığı yerdi.

inşaat alanı ile yıkılan sokak 
arasında yaklaşık 6 metre kot 
farkı var.

Göçen duvarda inşaat firması 
hiçbir önlem almamış.

Belediye’nin karşısında, yine 
belediye tarafından yaptırılan 
inşaat ise hiç denetlenmemiş, 

ilginç değil mi?
Bu duvarın çökeceği belliydi ve 

çöktü.
Eğer, bir yağmur yağarsa, çöken 

yolun yanında bulunan 6 katlı 
apartmanların da çökme ihtimali 
kuvvetli.

Geçtiğimiz yıllarda Bursa Çe 
kirge Semti’nde bulunan ünlü 
Intam iş Merkezi nasıl çökmüştü?

Yamaçlardan gelen sular, drenaj 
yapılmadığı için, temel altına girin 
ce toprak kayması meydana gel 
miş ve koca inşaat ‘Güm’ diye 
yıkılmıştı.

Çökmeden sonra çekilen fotoğ 
rafları inceledim.

Yolun altındaki topraklar çok 
gevşek.

Çok acil teknik önlemler alın
ması zorunlu, yoksa üzerindeki 
koca apartmanlar günün bir sa 
atinde inşaat alanına inebilir.

Bu evlerde oturan insanlar işte 
bu nedenle korkuyorlar.

Çöküntünün ardından

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Bir Allahın kulu da gelip, o 
insanlara korkularını giderecek iki 
kelime etmiyor.

Böyle bir durum olur mu?
Hatta bu çökmeden sonra inşaat 

Mühendisleri Odası ve Mimarlar 
Odası olay yerinde inceleme 
yapıp, bir rapor hazırlamalı.

Gerekirse Bayındırlık İl Müdürlü 
ğü devreye girmeli.

Çöken alandan geçen doğalgaz 
ve su boruları hasar gördü.

Doğalgaz borusu patlayıp bir 
kıvılcımla yangın çıksaydı büyük 
bir facia yaşanırdı.

Kopan su şebekesi basınçla 
toprağa karışsaydı, daha büyük 
bir toprak kitlesi inşaat alanına 
devrilirdi.

Bu ise yolun üzerinde bulunan 
apartmanların da yıkılmasına ne 
den olurdu.

Tehlike bitmiş değil.
Tehlikenin kıyısından döndük 

ama çok acil önlemler alınmalıdır.
Vatandaş da evlerimiz yıkılacak 

korkusuyla yaşamamalıdır.

HAREKET VAR
Küresel ısınma etkisini göster 

meye devam ediyor.
Eğer böyle devam ederse, bu yıl 

da şiddetli kış yaşanmayacak gibi 
görünüyor.

Aylardır doğru dürüst yağmur 
yağmadı.

Bu da kuraklığı kamçılıyor.
Dün yaşanan sıcaklık, bir sonba

har havası mıydı?
Belli ki değildi.
Oysa benim evin bahçesindeki 

sarmaşıklar yeşilliğini kaybedi 
yor.

Doğa, sarı ve kızıl bir örtüyle 
boyanıyor.

Balıkçı tezgahlarında palamutlar, 
lüferler boy boy uzanmaya başla 
dı.

Cevizler dokundu, pazara satışa 
sunuldu.

Hatta sonbaharın meyvesi olan 
turunçgiller -mandalina, portakal
da manavların tezgahlarını doldur
du. ।

Böylesi bir değişimde sonba

harın insanın içini gıdıklayan rüz
garları esmiyor.

Bu ılık havada, ramazanın reha 
vetini üzerlerinde taşıyan insanlar, 
kaldırımlarda bir o yana, bir bu ya 
na gidip geliyorlar.

İstiklal Caddesi’nde mahşeri ka 
labalık var.

Bu kalabalıkta trafik de yürümü 
yor.

Ana caddede araçlar zor gidip 
geliyor.

Gemlik büyüyor, nüfusu artıyor.
Bu kalabalığın cazibesi, yeni iş 

yerlerinin ardı ardına açılmasına 
neden oluyor.

Oysa her açılan işyerinde, bir 
kapanan iş yeri vardı.

Anayol İstiklal Caddesi olunca, 
bu caddeki işyerlerinde kiralar arz 
talep dengesiyle belirleniyor.

Ve tabii yüksek kira ücretleri iste 
niyor.

Cazibeye kapılanlar, kirayı ödeye 
meyince, bir gece aniden kaçıp gi 
diyorlar.

Arkadaşlarla konuşuyoruz.
Çok geriye değil, 1980’li yıllarda 

İstiklal Caddesi’nden çok rahatlık
la birçok işyeri ucuz fiyata satın 
alınabilirdi.

Alınsaydı, şimdi gece yarılarına 
kadar çalışmaya gerek kalmazdı 
diyorlar!

Evet, Gemlik’te görülmemiş bir 
hareketlilik yaşanıyor.Ama içi boş.

g ÖZDİLEK İNŞAM KAYNAKLARI? Uyuşturucu operasyonunda
Gemlik’ten 10rhangazi’den 

12 kişi gözaltına alındı
Sektöründe lider kuruluşumuzun 

Gemlik Hipermarketi'nde 
çalışacak

Askerlik hizmetini tamamlamış 
BAY EKMEK USTALARI 

i aranmaktadır.
Başvurular gizli tutulacaktır.

Başvuruların 1 adet fotoğraf ile aşağıdaki 
adrese yapılması rica olunur.

GEMLİK ÖZDİLEK
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

Hisar Mah. Ilıca Mevkii GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 00

Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ve 
Orhangazi İlçe 
Jandarma 
Komutanlığı ekip
lerinin altı aydır 
sürdükleri takip 
sonucu Orhangazi 
ve çevresindeki altı 
ayrı noktada yapılan 
eş zamanlı operas 
yonlarda 10.5 kilo 
esrar ele geçirildi. 
Sonbahar ismi 
verilen operasyonda 
torbacı diye 
adlandırılan 13 kişi 
esrar satmaktan 
gözaltına alınırken, 
76 kişinin de 
esrar içicisi olduğu 
tespit edildi. 
Jandarmanın Orhan 
gazi’de yaptığı eş 
zamanlı operasyon
larda içilmeye 
hazır esrar maddeleri 
ve bunları satan 
kişiler yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ve 
Orhangazillçe

Jandarma Komutan 
lığı ekipleri yaklaşık 
altı ay önce belirli 
kişiler üzerinden yola 
çıkarak uyuşturucu 
kullanıcıları ve satıcı 
larını takip altına aldı. 
Sonbahar ismi 
verilen operasyonu 
startı verildi.
Bursa ve Orhangazi 
jandarma ekipleri, 
dün sabah saat 
06.00’da Orhangazi 
merkezdeki Arap 
zade, Muradiye ve 
Hürriyet mahalleri, 
Orhangazi'ye bağlı 
Yeniköy ve Ortaköy 
ile Yalova yolu 
üzerindeki 
Süpürgelik mevki
inde önceden 
belirlenen noktalara 
operasyon yaptı. 
Eş zamanlı 
operasyonda 
10.5 kg esrar, 2 adet 
7.65, 1 adet 6.35, 
2 adet kurusıkıdan 
bozma tabanca 
bir miktar ekstazi 
hap, 1 adet maske, 

ele geçirildi. 
Altı aydır takip 
edilen şahıslardan 
biri Gemlikli, 
diğerleri 
Orhangazi'den 
olmak üzere 
13 kişi gözaltına 
alındı.
Diğer yandan 
'Sonbahar' operas 
yonu kapsamında 
Orhangazi 
bölgesinde 
yaşayan 76 kişi de 
içici olarak tespit 
edildi.
Yetkililer, bu 
içiciler hakkında 
yasal işlem başlatıla
cağı kaydedildi.
Ayrıca, operasyonda 
ele geçirilen bir 
adet maskenin de 
hırsızlıkta kullanılmış 
olabileceğinden 
şüpheleniliyor.
Gözaltına alınan 
kişiler hakkında 
hırsızlık suçundan 
da yasal işlem 
başlatılacağı 
bildirildi.

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MU HMD HIDİİ
Okula başlayan 
çocuğunuzu 
Cdsper ile 
hareketlendirin!

Devi

LOGITECH S- 220 
2+1 Ses Sistemi

AXESS KREDİ KARTINA PEŞİN FİYATINA 
12 TAKSİT + SENETLİ SATIŞLARIMIZ VARDIR

CASPER Mikrofonlu kulakık

HP Renkli 
Yazıcı

CASPER 5.2 MP ır
Webcam İSTEYENE

AYRICA

NOWOXBİLGİSfiYflR

MP 3 & MP 4 ÇEŞİTLERİ 
Aradığınız uygun fiyatlarla...

Ayrıca 
UYGUN FİYATLARLA 

D-SMART ABONELİĞİ
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSU

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

http://www.gemliknowox.com
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Memura erken maaş müjdesi
Devlet memurları, sözleşmeli personel, işçiler ve diğer 

kamu personelinin Ekim ayı maaşları, Ramazan 
Bayramı nedeniyle 5 Ekim'de avans olarak ödenecek.

Trafik kazaları
Meclis gündeminde

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan imzasıyla 
yayımlanan Maaş 
Genelgesine göre, 
aylıklarını personel 
kanunlarına göre 
almakta olan kamu 
görevlilerine 
15 Ekim 2007 tari
hinde ödenmesi 
gereken tüm 
hakedişleri, 
657 sayılı Devlet 
Memurları 
Kanunu'nun ek 
24 üncü maddesine 
göre, 5 Ekim 2007 
tarihinde avans

olarak verilecek. 
Kamu kuruluşlarında 
çalışan sözleşmeli 
personel, işçi ve 
diğer personel 
hakkında da aynı 
şekilde işlem 
yapılacak.
Avansın hesabında 
ele geçen net tutarlar 
esas alınacak ve 
aylıkları banka 
hesaplarına aktarılan 
personelin avans 
tutarlarının ilgili 
bankalarca zamanın
da ödenmesi 
sağlanacak.

"Parti örgütlerine dönük tasfiye 
süreci başlatılmıştır"

CHP Ankara 
Milletvekili Yılmaz 
Ateş, trafik 
kazalarını Meclis 
gündemine taşıdı. 
Ateş, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yanıtla
ması istemiyle 
TBMM Başkanlığına 
sunduğu soru 
önergesinde, 59 
ve 60. Hükümet 
dönemlerinde mey
dana gelen trafik 
kazaları ile bu 
kazalarda yaşamını 
yitiren, yaralanan ve 
sakat kalan kişi 
sayısı ile oluşan

maddi kaybı sordu. 
Söz konusu 
dönemde yapılan 
karayollarının (duble 
ve oto yol) uzunluğu 
ve maliyetini öğren
mek isteyen Ateş, 
59 ve 60. Hükümet 
dönemlerinde yapımı 
gerçekleştirilerek 
açılışı yapılan 
demiryolu ile bakım 
ve onarımı yapılan 
demiryollarının açık
lanmasını istedi. 
Ateş, Şeker 
Bayramında trafik 
kazası faciası yaşan
maması için alınan 
önlemleri sordu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve CHP MYK Üyesi 
Güldal Okuducu, yönetiminin parti tüzüğüne aykırı 

görevden almalar ve atamalar yaptığını söyledi
CHP Kadın Kolları 

Genel Başkanı ve 
CHP MYK Üyesi 
Güldal Okuducu, 
CHP yönetiminin 
örgütlere “z’ilüm” 
yaptığını öne sürdü. 
Okuducu, yöneti
minin parti tüzüğüne 
aykırı görevden 
almalar ve atamalar 
yaptığını belirterek, 
“Bu zulme ortak 
olmadığımı ifade 
etmek istiyorum” 
diye konuştu. 
Güldal Okuducu, 
CHP İstanbul örgüt
lerinde yaşanan 
görevden almalar ve 
atamalara ilişkin CHP 
Genel Merkezi'nde 
bir basın toplantısı 
düzenledi. Genel 
Merkez yönetiminin 
“örgütlere dönük tas
fiye süreci” başlat
tığını söyleyen 
Okuducu, “Sadece 
yetersiz örgütlere 
dönük bir uygulama 
yapılabilirdi bundan 
daha doğal bir şey 
yok. Yapılan bu değil. 
Seçimden önce 
CHP'de varolan il 
başkanı bugün kaç 
tanedir diye 
sorarsanız iki elin 
parmaklarını geçmez

o sayı” dedi.
İzmir ve İstanbul 
örgütlerinden örnek
ler veren Okuducu, 
İzmir'de seçimlerin 
örgütün başı 
olmadan yapıldığını, 
seçimlerden sonra 
ise, kongreyle gelen 
yönetimin seçim yap
masının engellendiği
ni kaydetti. Okuducu, 
İstanbul'da görevden 
alınan yönetimlerin 
22 Temmuz seçim
lerinde CHP'ye en 
fazla oy getiren ilçe 
ler olduğunu söyledi. 
Okuducu, “Kendi 
ilçesinde oyların 
İstanbul genelinde 
dibe vurmasına engel 
olamayan bir parti 
yöneticisi, partinin en 

yüksek oy aldığı 
ilçelerde haksız ve 
adaletsiz bir tasarru
fun vücut bulması 
için gereken çalış
maları yapmıştır” 
iddiasında bulundu. 
Görevden alınan ilçe 
örgütleri için geçici 
kurulların atamadığını 
ifade eden Okuducu, 
atamaların MYK tara 
fından yapılmasının 
parti tüzüğüne aykırı 
olduğunu belirtti. 
“ÖRGÜT KANIYOR” 
Parti yönetiminin 
CHP tüzüğünün 
neredeyse tamamın 
ayaklar altına aldığını 
belirten Güldal 
Okuducu, “Bundan 
sonraki süreci 
yapılandırırken ne 

kadar adil olabilecek
tir yönetim, ne 
kadar sorumlu 
davranabilecektir 
ve durmadan 
kanayan ve artan bu 
kanamayı nasıl 
durdurmayı planla
maktadır. Eğer bu 
kanama durdurul
mazsa, eğer örgütün 
kalbine nişan alan ve 
hedeften vuran bu 
uygulamalar sona 
erdirilmezse çok 
kanamalı bir CHP 
örgütü ile baş 
başa kalacağız” 
uyarısında bulundu. 
“İSTİFA 
ETMEYECEĞİM” 
Okuducu, bir soru 
üzerine Merkez 
Yönetim Kurulu 
üyeliği ve Kadın 
Kolları Başkanlığın 
dan istifa etmeye
ceğini belirtti. 
2002'den bu yana 
parti yöneticisi olarak 
yapılan olumsuzluk
ların sorumluluğunu 
kendisinin de üstlen 
diğinin altını çizen 
Güldal Okuducu, 
son dönem
yapılan değişikliklerin 
CHP'nin 
dokusuna zarar 
verdiğini belirtti.

“Anayasa milletin 
dışında hazırlanıyor”
Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Grup 
Başkan Vekili ve 
İzmir milletvekili 
Oktay Vural, Türki 
ye'de "Anayasa'nın 
milletin dışında hazır 
landığını" iddia etti. 
Vural, İzmir Selçuk'ta 
MHP ilçe teşkilatını 
ziyaretinde yaptığı 
açıklamada, bütün 
siyasi partilerin 
anayasada birtakım 
değişiklikler yapıl
ması hususunda, 
görüş ve talepleri 
bulunduğunu ifade 
etti.
Vural, şöyle devam 
etti:"Bugün bu 
anayasa konusunda 
Avrupa Birliği 
büyükelçilerinin, 
Talabani'nin bilgisi 
var, ama bizim mil
letimizin, bilgisi yok. 
Bu anayasa kimin 
için hazırlanıyor? Bu 
millet için mi hazır
lanıyor? Yoksa 
yabancılar için mi 
hazırlanıyor? 
Milletimiz bunu 
merak etmektedir. 
Dolayısıyla bu 
anayasa çalışmaları 
devletin ve milletin 

içini boşaltan bir
takım hukuki düzen
lemelerin aracı 
olarak kullanılma
malıdır. Süratli bir 
şekilde anayasa 
hazırlık çalışmaları 
parlamentoya getir
ilmeli ve bu çalış
malar sonuçlandırıl
malıdır." 
Milli iradenin parla
mentoda oluştuğunu 
belirten Vural, 
"Sapanca Gölü 
kenarında, Rich 
mond Otel'de oluş
maz. AKP'nin MYK' 
sında da oluşmaz, 
yabancı büyükelçi
lerin odalarında da 
olmaz" dedi.
Seçimin yapıldığını, 
milletin 22 Temmuz' 
da milletvekillerini 
seçtiğini hatırlatan 
Vural, "Milletten kaç
manın faydası yok
tur. Parlamentoya 
getirsinler. Kapalı 
kapılar ardında 
Anayasa hazırlığı 
yapmaktan vazgeç 
sinler. Bu konuda 
TBMM başkanlığına 
yazılı müracaatta 
bulunduk" şeklinde 
konuştu
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Dolandırıcılara 
rekor ceza talebi Bursa’da kaçak mazot operasyonu

Bursa'da 99 euroya 4 
gece tatil kampan 
yası sloganıyla 348 
kişiyi dolandırdıkları 
iddia edilen 4'ü tu 
tuklu toplam 6 şüp 
heli hakkında toplam 
10 bin 440 yıla kadar 
hapis talebiyle dava 
açıldı.
Edinilen bilgiye göre, 
2 ay önce tatil yapa
bilmek için başvur
dukları turizm firma 
lan tarafından dolan 
dırıldıklarını söyle 
yen kişilerin artması 
üzerine, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Yan Kesicilik ve 
Dolandırıcılık ekipleri 
alarma geçti. Fatih 
Sultan Mehmet Bul 
varı ve Darmstad 
Caddesi üzerinde 
faaliyette bulunan 
Turbül ve HT turizm 

firmalarının kendi
lerini dolandırdığını 
iddia eden mağ
durlar 99 euroya 4 
gece tatil vaadiyle 
kandırıldıklarını 
söylediler.
Olayla alakalı 
Cumhuriyet Savcılı 
ğı'nın soruşturması 
sona erdi. Savcılık, 
tutuklu I.A.E. (35), 
T.Y. (34), B.K. (39), 
A.A. (22) ile tutuksuz 
H.l. (33), H.C.K. (29) 
hakkında, 348 ayrı 
dolandırıcılık suçun
dan kişi başına bin 
740'ar yıldan toplam 
10 bin 440 yıla kadar 
hapis talebiyle dava 
açtı. Sanıklar önü 
müzdeki günlerde 
5. Ağır Ceza
Mahkeme si'nde 
hakim karşısına 
çıkacak.

Bursa'da polisin gece 
yarısı bir TIR parkına 
yaptığı operasyonda, 
kaçak mazot sattıkları 
belirlenen 3 kişi 
yakalandı. Zanlıların 
kaçak mazotu 
dikkat çekmemesi 
için bebek arabası 
üzerine konulan 
pompa düzeneği ile 
transfer ettiği 
belirlendi. İçinde 
mazot tankları bulu
nan özel donanımlı 
bir minibüse de 
operasyonda el 
konuldu.
Yapılan ihbarı 
değerlendiren 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, Geçit 
Mahallesi Gönül 
Sokakta bulunan ve

Elektrik trafosundan kabloları çaldı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
iki ayrı elektrik 
trafosundan toplam 
125 metre

TIR'ların park ettiği 
arazide, kaçak 
mazotların ucuz 
fiyata alınıp 
satıldığını tespit etti, 
önceki gece saat 
01.00 sıralarında, 
İstanbul'da bir şir
kette TIR şoförü 
olarak çalışan Davut 
K.'nın (43) 150 litre 
mazotu, 247 YTL 
karşılığında Erol Ç. 
(29) ve Aşkın A.'ya 
(31) sattığını 
belirleyen polis, 
düzenlediği baskın ile 
şahısları suçüstü 
yakaladı. Davut K., 
Erol Ç. ve Aşkın A.'yı 
gözaltına alan 
polis, ilginç bir 
düzenekle karşılaştı. 
Zanlıların dikkat çek
memek için bebek 

kablo çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Sırameşeler 
Mahallesi çevre 
yolunda bulunda iki 

arabası kullandıkları, 
bunun üzerine kur
dukları pompa 
düzeneği ile bir 
minibüs içerisindeki 
tanklara akülü pompa 
ile aktarım yaptığı 
belirlendi.
Gözaltına alınan 
zanlılar; "Piyasaya 
kaçak akaryakıt 
sürmek"suçundan 
adliyeye sevk edildi. 
Öte yandan Ankara 
yolu üzerindeki 
bir benzinlikten 
Mercedes marka lüks 
minibüsle mazot alan 
3 şahıs ise polisin 
amansız kovala- 
macası sonrasında 
yakalandı. Ankara 
Caddesi üzerindeki 
bir benzinlikten 
mazot aldıktan sonra 

ayrı elektrik trafo 
suna giren kimliği 
henüz belirleneme 
yen kişi veya kişiler, 
maddi değeri 8 bin 

parasını ödemeden 
kaçan şahıslar 
çevre yolu üzerinde 
polise takıldı. 
Polis ekiplerinden 
uzun süre kaçan 
şahıslar, önlerini 
kesmek isteyen bir 
polis otomobiline 
çarpmalarına 
rağmen durmadı. 
Zanlılar Mudanya 
Yolu üzerinde 
biber gazı sıkılarak 
yakalandı.
İstanbul'dan Mersin'e 
gitmek için yola 
çıktıklarını söyleyen 
şahıslar, paraları 
olmadığı için 
kaçtıklarını 
belirterek, 
"Polis aracına 
kasıtlı çarpmadık. 
Pişmanız" dedi.

YTL olan 125 metre 
kabloyu çalarak kaçtı 
Olayla ilgili polis 
tarafnıdan başlatılan 
soruşturma sürüyor.
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I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

«s

I

I

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

MLMveMMLMIZ 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 m2

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

İki esnafın müşteri 
kavgası kanlı bitti

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde iki esanfın 
müşteri kavgasında 
bıçakla yaralanan bir 
kişi hastanelik oldu. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, Orhangazi 
Mahallesi Alanyurt 
yolu üzerindeki Kum

Pazarı'nda meydana 
geldi. Gültekin K. 
(42) ile Kemal A. 
arasında müşteri 
meselesinden 
tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede 
kavgaya dönüşünce 
Kemal A. eline aldığı

bıçakla Gültekin 
K.'yi bıçakladı. 
İnegöl İlçe Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralının 
sağlık durmunun iyi 
olduğu öğrenilirken 
olayın ardından 
kaçan zanlı aranıyor.

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

Macide ÖZALP

Parmağını konfeksiyon 
sarma makinasına kaptırdı
Bursa'nın merkez 
Nilüfre ilçesinde 
çalıştığı fabrikada 
parmağını 
konfeksiyon 
sarma makinasına 
kaptıran işçi 
tedavi altına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Nilüfer

Organize Sanayi 
Bölgesi (NOSAB) 
114. Sokak'ta 
faaliyet gösteren 
bir plastik fabrikasın
da çalışan Kenan K. 
(31), isimli işçi bir 
anlık dalgınlık 
sonucu sağ el 
başparmağını

konfeksiyon 
sarma 
makinasına kaptırdı. 
Mesai arkadaşları 
tarafnıdan
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan işçinin 
sağlık durumunun 1 
iyi olduğu öğrenildi. 11

I Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
TEMA “SUYUNU BOŞA HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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İkinci el otomobilde
talep patlaması

Bursa ikinci El Oto 
Galericileri Çarşısı 
(Oto-Koop) Başkanı 
Sebahattin Seyit, 
yaptığı açıklamada, 
ikinci el otomobil 
satışlarında, genel 
seçimler öncesi 
belirsizlikler 
nedeniyle büyük 
bir düşüş 
yaşandığını hatırlattı. 
Yaz aylarında etkili 
olan aşırı sıcakların 
da müşteri 
sirkülasyonunu 
olumsuz etkilediğine 
işaret eden Seyit, 
"Fakat seçimlerin 
ardından piyasada 
yaşanan rahatlama 
yla birlikte, 
talep patlaması 
yaşandı" dedi.
Seyit, talep artışının 
beraberinde arz 
sıkıntısını getirdiğini 
ifade ederek, şöyle 
konuştu: "Yaşanan 
talep patlaması 
nedeniyle stok
larımızda çok az

otomobil kaldı. 
Sattığımız 
otomobillerin yerini 
dolduramıyoruz. 
Çünkü vatandaşlar 
elindeki otomobili 
ramazan bayramının 
yaklaşması 
nedeniyle satmıyor. 
Bayramın ardından 
arzda da bir sıkıntı 
yaşamayacağımızı 
düşünüyorum." 
Bursa Oto-Koop'ta 
bazı modellerin "ikin
ci el" fiyatları şöyle: 
Ford Connect 2004 
20.000-22.000 
Ford Focus 2002 
16.500-17.500 
Opel Astra 1.4 2004 
20.000-21.000 
Opel Astra 1.6 2000 
17.000-18.000 
Fiat Palio 1.4 1999 
10.000-11.000 
Fiat Albea 1.2 2005 
15.000-16.000
Fiat Doğan SLX 1994 
7.500-8.500 
Renault Broadvvay 
1995 7.000-7.500

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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
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CUMAN ARANIYOR
Umurbey Düğün Saioniarı’nda 

çalışmak üzere 
Şef Garson, Garson, 

Komi, Temizlik Elamanı alınacaktır. 
Süren Zeytincilik 

satış mağazasında çalışmak üzere 
bayan satış görevlisi aranıyor.

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

STOfl ABONE OLDUNUZ MU?
»Hllİ’ll I» ılııh lltlll llllllll ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

■H ıı HIM
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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Oruç vücudu CUMAN ARANIYOR
toksinlerden arındırıyor

Mübarek Ramazan 
Ayı’nın başlamasıyla 
beraber, İslam alemi 
oruç tutmaya başlar. 
Oruç Islamiyetle 
beraber diğer din
lerde de bir ibadet 
şekli olarak 
karşımıza çıkmak
tadır. Oruç tutmakta
ki amaç sadece 
nefsimizi köreltmek 
değildir. Bu bir aylık 
dönemde ibadet 
ederek ruhumuzu 
besler ve yenilerken, 
kötü alışkanlıklardan 
uzak durarak vücud
umuzu da yenileriz. 
Oruç tutmak aslında 
bilinen en eski 
detoks yöntemidir. 
DETOKS NEDİR? 
Detoks, vücudumuzu 
zehirli maddelerden 
ve parazitlerden arın 
dırmak için yapılan 
diyet, egzersiz ve 
yaşam tarzı değişik
liklerinin tamamına 
verilen isimdir.
Toksin denen bu 
zehirli maddeler ve 
parazitler, vücudu
muza başlıca bilinç
siz beslenme yoluyla 
girerler. Bu besinleri 
kullanıp zehirlerden 
etkilenen organ
larımız yorgun düşer. 
Bir de büyük şehir 
hayatının stresi işin 
içine girince, ruhu
muz da yorulur.
Çeşitli kronik hasta 
lıklar boy gösterme 
ye başlar. Bu durum
daki hastala. doktor 
doktor gezerler, fakat 
şikayetlerine çare 
bulamazlar. Detoksa 
başlayarak bu şika 
yetlerden kurtulmak 
mümkün olabilmekte
dir. Ramazan ayı ve 
oruç tutmak bunun 
için çok güzel 
bir fırsattır.
Kimler Oruç 
Tutmalıdır? 
İlaç kullanan, şeker 
hastalığı, kalp ve 
damar hastalığı, sara 
hastalığı, hipertansi 
yonu olan ve gebe 
olan, süt veren birey
lerin oruç tutmaya

başlamadan önce 
mutlaka doktoruna 
danışması gereklidir. 
Aksi taktirde geri 
dönüşü olmayan 
sağlık problemleri 
oluşabilir. Hastalığı 
olmayan kişiler bile 
oruç tutarken rahat- 
sızlanabilmekte, gizli 
hastalıklar su yüzüne 
çıkabilmektedir. 
Bu yüzden sağlıklı 
veya hasta herkezin, 
oruç tutmaya karar 
verdiğinde sağlık 
durumunu gözden 
geçirmesi gerekir. 
Detoks Ne Zaman 
Yapılmalıdır?
ı'aeaî oıaraA', oıF 
detoks planının oruç 
öncesi başlaması 
gerekir. Bunun nede 
ni bireyin vücudunun 
ve ruhunun bu 
yaşam tarzına daha 
önceden adapte ola
bilmesidir. Aynı za 
manda başlanan 
oruç ve detoks prog 
ramı, bireyde ibadet- 
sağlık ikilemi yarata
bilir. Ruh ve beden 
sağlığı için başlanan 
bir ibadet, hastalıkla 
sonuçlanabilir. Bu 
yüzden ramazandan 
en az bir ay önce 
detoks programları 
başlatılmalı, birey 
nasıl yiyip içeceğini 
planlayabilmelidir. 
Daha sonra yıl 
içerisinde geliştirilen 
sağlıklı beslenme 
alışkanlığı, vücudun 
zehirlerden ve para 
zitlerden uzak tutul
ması, bir sonraki 
ramazanda oruç tut
mayı keyifli ve ruhu 
besleyen bir ibadet

haline getirecektir. 
Oruç Tutmanın ve 
Detoksun Sağlığımız 
İçin Faydaları 
Nelerdir?
Sindirim organlarının 
dinlenmesi, allerji- 
lerin azalması, ilaçlar 
dan arınmak, hastalık 
lara dayanıklı hale 
gelmek, daha fazla 
enerji, duygusal ve 
zihinsel netlikte artış, 
alışkanlık ve beslen
me tarzında 
değişme, saflaşma, 
gençleşmek ve can
lanmak oruç tutmak 
ve detoksun fay
dalarından sadece 
uinlciçıuiiT
Oruç Tutarken Nasıl 
Daha Rahat Ederiz? 
Oruç tutarken çek
tiğimiz başlıca sıkıntı 
sebepleri şunlardır: 
- Ramazan öncesi 
kötü hazırlık: Detoks 
yapmadan, vücudu
muzda birçok zehir, 
parazit ve birikmiş 
fazlalıkla oruç tut
maya başlamak. 
Detoks, detoks, 
detoks.
-Kötü Zamanlama: 
Sahurda son 
dakikaya kadar 
bekleyip, tıka basa 
karnımızı doyurup, 
yeterli sıvıyı alma
mak veya çok erken 
kalkıp, uykusuz 
kalmak. Zamanlamayı 
iyi yapıp, bir iki grey
furtla ve suyla sahur 
yapmak, uykuymuzu 
alarak uyanmak akıl
lıca olacaktır.
- Kötü Gıda: Çok şek
erli, ve yağlı gıdalar 
almak. Bu şekilde 
beslenmek açlık

hissimizi arttıracaktır. 
Kafein ve şeker vücu 
dumuzu susuz 
bırakır.
-Yeterli taze yeşil 
sebze ve meyve 
yememek.
Ramazanda esas art
tırmamız gereken 
besin grubu bun
lardır. Oruç tutmak 
kolaylaşır.
- Sahurda yanlış 
beslenmek: Sahurda 
aldığımız yüksek şe 
kerli gıdalar insülin 
seviyesini yükselte
cek ve daha fazla 
açlığa sebep olacak
tır. Bunu yerine yeşil 
sebze ve meyve mik
tarını arttırmak hem 
sıvı ihtiyacımızın bir 
bölümünü kapsar 
hem de uzun süre 
tok tutar.
Bol greyfurt yiyin 
Neleri Yememeli?, 
Neleri Yemeli? 
Kızarmış ve yağlı 
gıdalar, şekeri çok 
olan gıdalar ve hay
vansal gıdalardan 
uzak durmakta fayda 

var. ıTetoks aîyet
lerinde balık ve tavuk 
eti, süt ve süt ürün
leri dahi kısıtlanır. Bu 
gıdaların toksik etki
lerinden şakınmak 
gerekir. Özellikle 
sahurda çok yemek 
yenmemeli ve çok 
çay içilmemelidir. 
Gün içinde sıvı ihti 
yacımız artabilir. 
Ramazan özellikle 
sigarayı bırakmak 
için çok iyi bir fırsatt- 
tır. Sahurda kom
pleks şeker içeren 
gıdalar kullanılmalı ki 
açlık hissi rahatsız 
etmesin. Badem, 
hurma ve muz lif, 
potasyum ve mag
nezyum yönünden 
çok zengin birer 
kaynaktır. İftarda 
karnımızı tıka basa 
doldurmamak, yeşil 
sebze ve meyvelere 
ağırlık vermeliyiz. Üst 
üste sigara ve çay 
tüketmek yerine su 
tüketmeliyiz.

Orhangazi Dö'htaş Fabrihası’nda 
İç Taşeron (Müteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır, 
NET 500,00 YTL Maaş + 
SSK t Servis+Yemek
GSM: 0.533 768 06 45

TEL:0.22457342 63DahİIİ:(135l

SATILIK DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ
MANZARALI 3 +1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.533) 255 65 66
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İkinci Kordon’da

Anıl Gümrükleme yanından 
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işyeri kiralıktır.

Cep: 0.542 593 61 51

ELEMANARANIYOR

TEMA^ “SUYUNU BOŞA 
m * laMyHARCAMA”

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

Mermer Fabrikamızda 
çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 
Mutfakta çalışacak 
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bayan eleman aranıyor 
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»Kayapa Yolu’na kavuştu

bursa

dan

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 'ulaştıran 
ulaşım' hedefini 
sadece ana arterlerde 
değil, sınırları 
içindeki ilçe, belde 
ve köylerde de 
gerçekleştiriyor. 
Yıllardır toz-toprak 
içinde ulaşımın 
sağlandığı Kayapa 
Sanayi Bölgesi'nin 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
asfaltlanan yolu 
sade bir basın 
toplantısıyla açıldı. 
Kayapa Sanayi

Bölgesi İşadamları 
Derneği Başkanı 
Ayhan Korgavuş, 
sanayi bölgesi 
girişinde gerçek 
■eştirilen toplantıda, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin sanayi
cileri, toz-topraktan 
kurtardığını söyledi:: 
Bir sohbet ortamında 
dile getirilen yol 
talebinin Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin 
tarafından dikkate 
alındığını belirten 
Korgavuş, kısa

zamanda yolun 
asfaltının gerçek
leştirildiğini kaydetti. 
Korgavuş, Kayapa 
sanayicileri adına, 
hizmetlerinden 
dolayı Başkan 
Şahin'e bir de 
teşekkür plaketi 
sundu.
4 bölgenin 
alternatif yolu 
Kayapa Belediye 
Başkanı Ahmet 
Sarı ise Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
asfaltlanan yolun, 
Kayapa sanayi böl-

Hasanağa, Akçalar ve 
Mustafakemalpaşa 
yollarını İzmir 
Yolu'na bağlayan 
alternatif bir 
güzergah olduğunu 
söyledi. Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
hizmetteki hızını 
bir kez daha gözler 
önüne sergilediğini 
ifade eden Sarı, 
"Yolun asfaltlan
masını 2 ay önce 
talep etmiştik. 
Başkan Şahin, 
2 aylık süre 
dolmadan, yolun 
asfaltını yaptı. 
Bu yol Kayapa ile 
birlikte, 3 yerleşim 

bölgenin ulaşımına da 
nefes aldıracak" 
diye konuştu. 

Sarı da Şahin'e 
beldesine yaptığı 
hizmetlerden dolayı 
teşekkür plaketi 
verdi.
5 yıllık çile bitti 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin de, 
Türkiye'nin kalkın
masında elini 
taşını altına koyan 
işadamlarının 
en iyi hizmete layık

olduğunu söyledi. 
5 yıldır toprak olarak 
kullanılan, 
Kayapa Sanayi 
Bölgesi’ni İzmir 
Yolu'na bağlayan 
yolu söz verdikleri 
gibi kısa sürede 
asfaltladıklarını ifade 
eden Başkan Şahin, 
"Söz vermek zordur. 
Ama biz ağzımızdan 
çıkan sözün her 
zaman arkasında 
olduk. Yalnızca 
merkez ilçelerde değil 
30 kilometrelik çap 
içerisinde tüm alan
lara hizmetlerimizi 
götürüyoruz. 
BursalIlarla el ele 
verip, Bursa'yı gurur 
abidesine haline 
getirmek için çalışıy
oruz. Bursa'nın hem 
bugününe hem de

geleceğine hizmet 
ediyoruz" dedi. 
Konuşmaların 
ardından, 
Kayapa Sanayi 
Bölgesi’ni İzmir 
Yolu'na bağlayan 
6 kilometrelik 
yolun kurdelesi 
açılaşa gelen 
sanayicilerin 
alkışlarıyla kesildi. 
Açılış törenine, 
Çalı Belediye 
Başkanı Ali 
Karamık, AKP 
Bursa İl Başkanı 
Cafer Yıldız, AKP 
Nilüfer İlçe Başkanı 
Metin Düvencioğlu, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Nilüfer Meclis 
Üyeleri'nin yanı 
sıra çok sayıda 
sanayici katıldı.

da

ŞTİ.
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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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Bursaspor’da İbrahim Yazıcı başkan adayı
Bursapor'da devam 
eden kongre 
sürecinde eski 
başkanlardan İbrahim 
Yazıcı, 8 Ekim'de 
yapılacak olan kong 
rede yönetime res
men talip olduğunu 
ve divan kuruluna 
adaylığını imzalayıp 
verdiğini söyledi. 
Basın toplantısı 
düzenleyen başkan 
adayı İbrahim Yazıcı, 
Bursaspor'un büyük 
bir çıkmazın içinde 
olduğunu ve bütün 
spor kamuoyundan 
kendisine destek 
geldiğini söyledi. Bir 
hafta içinde Bursa ve 
Bursa dışında bir çok 
temaslarda bulun
duğunu kaydeden 
Yazıcı, "Çok büyük bir 
teveccüh aldığımı his
settim. Tek bir kişi 
etrafında ittifak

Süper ligde dev
buluşma bugün

Galatasaray ile Beşiktaş sezonun ilk devresinde karşılaşacak.
Galatasaray ile 
Beşiktaş, bugün 
saat 20:30'da 
yapacakları ve 
sarı kırmızılı takımın 
cezası nedeniyle 
tarihte ilk kez 
seyircisiz oynanacak 
sezonun ilk lig 
derbisiyle birlikte 
Ali Sami Yen 
Stadı'nda 49. kez 
karşı karşıya gelecek. 
Ezeli rakipler 
arasında Ali Sami 

yaparak Bursaspor'u 
daha iyi yerlere taşı
mak için yaptığım 
temaslar neticesinde 
herkesten ve her kes
imden büyük bir des 
tek gördüm. Bu çağrı 
lara kayıtsız kalmam 
mümkün değildi. 
Uzun seneler Bursa 
spor'da yöneticilik 
yaptım. Başkanlığa 
adaylığımı açıklıyo
rum" dedi.
Bursaspor'un düştü 
ğü durumun yönetim 
zaafiyetinden çıktığını 
anlatan Yazıcı, "Bugü 
ne kadar hiç yaşan
mayan şeylerin Bursa 
spor'da yaşandığını 
gördük. Bu yönetime 
talip olurken gezdi 
ğim, yaptığım temas 
larda bu işin sadece 
yönetimle olmaya
cağını, yönetimin 
sadece bu işin kibriti

Yen Stadı'ndaki 
randevularda 
beraberliklerin 
fazlalığı göze 
çarparken, 
Galatasaray 15, 
Beşiktaş ise 10 kez 
galip geldi, 23 
karşılaşma da eşitlik
le sonuçlandı. 
Mecidiyeköy'de 
yapılan maçlarda 
Galatasaray'ın 54 
golüne, Beşiktaş 53 
golle yanıt verdi.

ni çakacağını gördüm. 
Bütün kesimlerden 
alınan destekle özle
nen Bursaspor geri 
gelecektir. Bursa 
spor'dan kimse mem
nun değil. Bursaspor, 
layık olmadığı yer
lerde. Hedefimiz 
Bursaspor'u sadece 
düştüğü durumdan 
çıkartmak değil. Nasıl 
lider bir Bursaspor 
olur, zirvede nasıl 
yarışır? Bunun 
hesabı içindeyiz. 
Bursaspor'u Bursa'ya 
layık bir yere getir 
mek için yönetime 
talip oluyorum. Bu 
birlik ve beraberlik 
devam ettiği sürece 
Bursaspor da layık 
olduğu yere gelecek
tir" diye konuştu.. 
En ana konunun 
ekonomik kriz 
olduğunu dile getiren

Yazıcı, şunları söyle
di: "Bununla ilgili 
çalışmalar yaptık. Bu 
yönetimin problemi 
değil tüm Bursa'nın 
problemi. Biz güve
nilir bir yönetim ola
cağız. Yönetim, üzer
ine düşeni yapacak 
herhalde. Bursa da 
üzerine düşeni 
yapacaktır. Doğru 
karar, tek aday olması 
tabi ki. Bursaspor tar
ihinde, hiç bir dönem, 
antrenmana çıkmama 
gibi olayla karşılaşıl 
eliğini duymadım. 
Bursaspor Kulubü'n 
de oynayan futbolcu
ların bazıları, kulübe 
haciz göndermiş, 
bunun izah edilebilir 
bir tarafı yok. Bunun 
nedeni güvensizlik. 
Güvenilir bir yönetim 
olursa bunlar 
giderilecektir"

TFF 3.ligde 
haftanın hakemleri; 

belli oldu
TFF 3. Lig'de haf
tanın maçlarını 
yönetecek hakemler 
belli oldu.
Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) 
Merkez Hakem Kuru 
lu (MHK) tarafından 
yapılan açıklamaya 
göre, TFF 3. Lig'de 
haftanın maçlarında 
görev alacak hakem
ler şöyle: 
BUGÜN
1. Grup: 
Nusaybin Demirspor 
- Mezitlispor: Mustafa 
Aydın
4. Grup: 
Anadolu Üsküdar 
1908Spor- 
Beylerbeyi A.Ş.: 
Fahri Var
30 Eylül Pazar:
1. Grup:
Kilis Belediyespor - 
Belediye Vanşpor: 
Öncer Duru Özel 
Aksarayspor - 
Kayapınar 
Belediyespor: Ferdi 
Uludağ
Bingöl Belediyespor 
- Malatya 
Belediyespor: Volkan 
Şeker
Batman Petrolspor - 
Ceyhanspor: İbrahim 
Telci
Antakyaspor - 
Siirtspor: Adem 
Sarıtaş
2. Grup: 
Bulancakspor - 
Gümüşhanespor: 
Cenk Özgümüş 
Sürmenespor- 
Ankara Demirspor: 
Çetin Demirhan 
Tokatspor - 
Kastamonuspor: 
Nurettin Çiçek 
Artvin Hopaspor - 
Ünyespor: 
Abdulkadir Bitigen

Bafra Belediyespor* 
Gazi Belediyespor: 
Serhat Tekgöz 
Bağlum Belediyespor 
- Demir Çelik 
Divriğispor: Özgür 
Pişkin
Tarım Kredispor - 
Ofspor: İbrahim 
Erdoğan 
Keçiörengücü - 
Çorumspor: Mehmet 
Türk
3. Grup: 
Aydınspor - 
Altınordu: Mustafa 
Aldemir 
Muğlaspor - Nazilli 
Belediyespor: İlhan 
Akşakar
Tavşanlı Belediyesi 
TKİ Linyitspor - Yeni 
Ereğlispor: Osman 
Koca 
Konya Şekerspor - 
Ispartaspor: Gökhan 
Ercan
Akhisar Belediye 
Gençlik ve Spor- 
Nilüfer Belediyespor: 
Polat Mersin
Yeni Burdur 
Gençlikspor - 
Kütahyaspor: Bülent 
Uludoğan 
Torbalıspor - Denizli 
Belediyespor: Baki 
Yiğit
Oyak Renaultspor - 
Aliağa Belediyespor: 
Mustafa Köseoğlu 
4. Grup: 
Lüleburgazspor - 
Yıldırım Bosnaspor: 
Kamil Çetin 
Biiecikspor - 
Beykozspor1908 
A.Ş.: Uğurcan 
Gökler
Danca Gençlerbirliği 
Küçükçekmecespor: 
Abdurrahman 
Lale Orhangazi 
spor - Gölcükspor: ş 
Atilla Ünlü

PFDK ceza yağdırdı
Futbol Federasyonu 
Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulu 
(PFDK), Beşiktaş'a 
ceza yağdırdı. 
Kurul, Beşiktaş 
Kulübü Başkanı 
Yıldırım Demirören'e 
3 ay hak mahru
miyeti ve 15 bin YTL 
para cezası, genel 
şekreter Kenan 
Öner'e 10 gün hak 
mahrumiyeti, 
Beşiktaş Kulübü'ne 
ise 2 bin YTL para 
cezası verirken, 
kulüp menajeri Sinan 
Engin'e de yine aynı

gerekçeyle ihtar 
cezası verilmesini 
karara bağladı. 
PFDK, Konyaspor 
Başkanı Ahmet Şan'a 
16 Eylül tarihinde 
oynanan Galatasaray 
müsabakasında, 
görsel ve yazılı basın 
yoluyla spor ahlakı
na aykırı ve Türkiye 
Futbol Federasyo 
nu'nun saygınlığını 
zedeleyen beyanlar
da bulunmaktan 20 
gün hak mahrumiyeti 
verdi. Ankaraspor'a 
15 Eylül tarihinde 
yapılan Beşiktaş

maçında yaşanan 
çeşitli aksaklıklardan 
dolayı 3 bin 500 YTL 
para cezası veren 
kurul, Kayserispor 
futbolcusu Gökhan 
Ünal'ı 22 Eylül'de 
oynanan Ankaraspor 
karşılaşmasında 
rakip takım futbol
cusuna tekme vur
maya teşebbüs 
etmekten ve ayrıca 
ihraç sonrası sport
menliğe aykırı davra 
nışta bulunmaktan 
dolayı 2 resmi müs
abakadan men ceza
sıyla cezalandırdı.

TFMA < “SUYUNU BOŞA 
m HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
IİARRY POTTER 5
PİNOKYO

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
14.00-16.00-20.45 J
12.00 ■ 14.00 -16.30
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Çocukları sonbaharda 
görülen beş

Zeytinyağı 
şifa kaynağı

hastalıktan koruyun
Sonbahar mevsi
minde özellikle de 
çocuklarda sıklığı 
artan hastalıklar 
arasında gribal 
enfeksiyonlar, faren
jit, sinüzit, bronşit ve 
zatürre geliyor. 
Acıbadem Kocaeli 
Hastanesi'nden 
Çocuk Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Ali Kaya, 
bu hastalıkların 
mevsim geçişlerinde 
ısı farklarının çok 
olduğu sonbahar 
aylarında arttığını 
söyledi.
GRİBAL 
ENFEKSİYON 
SONBAHARDA 
BAŞLIYOR 
En sık rastlanan 
üst solunum yolu 
enfeksiyonudur. 
Mevsim geçişlerinde, 
kapalı ortamlarda 
hızla yayılırlar.
Çocuklarda 
ortaya çıkan 
şikayetler 2-3 
haftaya kadar 
uzayabilir.
Gribal enfeksiyonlar 
şu belirtilerle ortaya

çıkıyor:
-Burun tıkanıklığı 
-Kuruma
-Önce şeffaf sönra 
yeşilimsi hale gelen 
burun akıntısı
-Önceleri hafif ateş 
-Halsizlik, kırgınlık
-İştahsızlık, yorgun- 
I..I, 
IUK

-Eklem, kas ağrıları 
-Balgamlı öksürük 
EYLUL-EKİM 
AYINDA GRİP 
AŞISI YAPILMALI 
Viral bir hastalık 
olduğundan gribal 
enfeksiyonlarda 

antibiyotik kullan
manın bir faydası 
yok. Tedavi de 
şikayetlere göre 
yapılıyor. Ateş 
düşürücüler, ağrı 
kesiciler, vitamin 
takviyesi, buhar 
banyoları? 
dinlenme öneriliyor. 
Ateş çok yüksek 
seyrederse, koyu 
burun akıntılarında 
şikayetler uzun 
sürerse antibiyotik 
kullanmak gere 
kebiliyor. Bunun 
dışında temel tedavi, 

vücut direncini 
yüksek tutmaktan 
geçiyor Asıl 
tedavinin koruyucu 
tedavi olduğunu 
belirten Dr. Ali 
Kaya, grip aşısının 
grip sezonu açıl
madan eylül-ekim 
aylarında tez doz 
olarak altı aylıktan 
büyük her çocuğa 
yapılabileceğini 
belirtiyor. Eğer 
çocukta çok sık 
gribal enfeksiyon 
görülüyorsa, 
şikayetler uzun 
sürüyorsa, her 
seferinde antibiyotik 
kullanılması 
gerekiyorsa, 
farenjit, bronşit 
gibi komplikasyonlar 
gelişiyorsa 
veya anne babanın 
eve gribal 
enfeksiyon 
getirme ihtimali 
yüksekse, (anne 
baba hemşire, 

doktor, öğretmen 
gibi) grip aşısı 
mutlaka öneriliyor.

Ülkemizin en önemli 
geçim kaynaklarının 
başında gelen zeytin 
ve zeytinyağı üreti
minin henüz sağlık 
açısından fay
dalarının yeterince 
kavranamadığı 
bildirildi.
Dünyada en fazla 
zeytin üretimi yapan 
ülkelerden biri 
olmamıza rağmen 
tüketimin buna 
paralel olmadığı 
tespit edildi.
Uzmanlar tarafından 
sürekli tüketimi 
tavsiye edilmesine 
rağmen zeytinyağını 
ülkemizdeki vatan
daşların bazılarının 
fiyat olarak yüksek 
olması bazılarının 
ise damak tadına 
uygun bulmadığı 
için tüketmediği 
öğrenildi. Akdeniz 
mutfağında önemli 
yeri bulunan 
zeytinyağı, sadece 
lezzetiyie değil 
faydalarıyla da 
anılıyor. Büyüleyici 
bir antioksidan 
deposu olan 
zeytinyağının, ilti- 
habi rahatsızlıkları 
önlediği gibi 
hücreleri tehdit 

eden moleküllere 
karşı da vücudu 
koruduğu bildirildi. 
Aydın Adnan 
Menderes Üniver
sitesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Didem Evci 
zeytinyağının 
insanın vücudunda 
donmayan nadir 
yağlardan biri 
olduğunu kayde 
derek, aynı zamanda 
kanser riskini de 
azalttığını belirtti. 
Bir kalp dostu olan 
zeytinyağını her 
yaşta herkesin 
güvenle tüketebile
ceğim ifade eden 
Evci, "Zeytinyağı 
iyi kolesterolü yük
seltir kötü koles
terolü düşürür. 
Kandaki yağ oranını 
dengeler. İltihabi ve 
diğer kalp hastalık
larına neden olan 
sağlık sorunlarını 
önier dedi. Diyet 
yapanlar için de 
çok önemli bir 
besin kaynağı olan 
zeytinyağının aynı 
zamanda kilo 
vermeyi kolay
laştırdığı 
kaydedildi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86 
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Şicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49

.A’hıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 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 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

NÖBETÇİ ECZANE29 Eylül 2007 Cumartesi ONUR ECZANESİ-513 73 9430 Eylül 2007 Pazar ENGİN ECZANESİ-513 3716
Gemlik Körfez

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2867 

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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İpek Yolu'nda engeller kalkıyor
İpek Yolu Film Festivali’nde görme ve işitme engelliler sinema ile buluşturulacak

Tarihi eserler 
cep telefonuyla 

tanıtılacak I

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
bu yıl 7-13 Aralık tar
ihlerinde İkincisi 
düzenlenecek olan 
Uluslararası Bursa 
İpek Yolu Film 
Festivali’nde farklı bir 
projeye imza atılacak. 
Türkiye’de ilk defa 
gerçekleştirilecek 
“Yedinci Sanat Engel 
Tanımaz” adlı proje 
ile görme ve işitme 
engellilerin sinemayla 
tanıştırılması 
hedefleniyor.

Yüzyılın en gözde 
sanat dallarından, en 
yaygın iletişim ve 
eğlence araçlarından 
biri olan sinemanın, 
görme ve işitme 
engelliler için de 
izlenebilir, ulaşılabilir 
olmasını sağlayacak 
proje ile sinemayı 
toplumun tamamı 
için engelsiz bir 
sanat dalına 
dönüştürülecek. 
Engellilerden kısa 
film denemeleri 
Film gösterimlerinin

yanı sıra engellilerin 
sinemayla daha fazla 
yakınlaşmasını sağla
mak amacıyla atölye 
çalışmalarının da 
yapılacağı festivalde, 
görme ve işitme 
engellilerden oluşan 
bir ekip ile bir kısa 
film çalışması yapıla
cak ve bu film festi
val sonunda göste 
rime sunulacak. 
Öte yandan işitme 
engelliler için açıla
cak olan fotoğraf atö
lyesinde “Sessiz

Dünyanın Dili” adlı 
bir dijital fotoğraf 
sergisi düzenlenecek. 
Proje kapsamında 
ayrıca, yönetmenliği
ni Çağan Irmak’ın 
yaptığı “Babam ve 
Oğlum” ve Tomris 
Giritlioğlu’nun 
“Salkım Hanım’ın 
Taneleri” isimli film
ler, özel olarak hazır
lanan bir gösterim 
sistemi sayesinde 
işitme ve görme 
engelli seyircilere 
sunulacak.

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı cep tele
fonları üzerinden 
Türkiye’nin tanıtıl
masını sağlayacak 
olan projenin pro
tokolünü Avea, Türk 
celi ve Vodafone tem 
silcileriyle imzaladı. 
Yerli ve yabancı tur
istlerin Türkiye'de 
seyahat ederken bil
gilendirilmelerine 
yönelik “Mobil Bilgi 
lendirme Sistemleri 
Altyapı Çalışmaları 
Protokolü” Avea, 
Turkcell ve Vodafone 
temsilcilerinin 
katılımları Kültür ve 
Turizm Bakanlığı'nda 
imzalandı. Konuyla 
ilgili açıklama yapan 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Hikmet 
Kaçdıoğlu, Türki 
ye'nin üç GSM oper
atörünün işbirliğiyle 
kuracakları altyapı 
sistemi ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
Mobil Bilgilendirme 
Sistemlerinin 

başlangıçta 100 
turizm noktasını I 
kapsayacak şekilde' 
uygulanmaya 
başlanacağını 
kaydetti.
Yurt içinde seyahat 
eden Türk vatan- 1 
daşlarına ve yurt f 
dışından gelen 
turistlere hizmeti î 
hedefleyen siste 1 
sayesinde kul
lanıcıların tarihi 
yapılar, Türk musi 
kişinden örnekler, 
müzeler ve ören 
yerleri ile ilgili 
tanıtıcı bilgilere 
cep telefonlarından 
ulaşabileceklerine 
işaret eden 
Kaçdıoğlu, ilk 
etapta devreye 
girecek olan 
servislerin Türkçe, 
İngilizce olmak 
üzere iki dilde 
hizmet vereceğini, 
sonraki aşamalarda 
bu dillere Rusça ve 
Fransız ca'nın da 
ekleneceğini 
kaydetti.

KEBAP- LAHMACUN - BAKLAVA VEYEMEK SALONU
RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ 'Hayıftı '/ZamazanİM Diltf -

Karna zan boyunca her gün
KIYMALI PİDE

AYRAN

ADANA VEYA URFA 
KEBAP+FINDIK 
LAHMACUN+SALATA

İSKENDER
AYRAN

DÖNER DÜRÜM 
ayran j,H PgFgJ kebÂKmdb PBPgl 

LAHMACUN BAKLAVA 
- »AI-ONM .OTD .

ADANA, M 
DÜRÜM VJ

10 ADET IAI 
LAHMACUN J
1 LT. KOLA*

İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖFTE 

Kurum, kuruluş ve ailelere 
İftar yemekleri verilir 

24 /Açığız

TEREYAĞLI SADE 
BAKLAVA

I BAKLAVALARIMIZDA SÜRPRİZ ARMAĞANLAR

İSTİKLAL CAD. NO: 15 GEMLİK
SİPARİŞ TEL: 512 20 02
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