
»007 yılının sekiz ^ylık bölümünde Bursa’dan 22 bin 353 kişi iş başvurusunda bulundu

Türkiye İş Kurumu Gemlik’e şube açacak
İL Türkiye İş Kurumu Müdürü Kazım Yiğit, BUrsa Valiliği’nde yapılan İl İstihdam Kurulu 2007 yılı toplan

tında yaptığı açıklamada; Türkiye İş Kurumu'nuh Gemlik'te bir şube açmayı planladığını, bunun için en 
tZ 10 personele ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Açılacak şubenin Gemlik'in yanı sıra Orhangazi ve İznik 
çelerine de hizmet vereceği öğrenildi. Yiğit, 2006 yılında Bursa’dan 32 bin 450 kişinin iş müracaatında 
olunduğunu belirterek, 8 bin 10 kişinin işe yerleştirildiğini, 2007 yılının sekiz aylık bölümünde ise iş 

^ Müracaatında bulunan 22 bin 353 kişiden 5 bin 611 kişiye iş bulduklarını söyledi. Haberi sayfa 4’de
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Hayırlı Ramazanlar
İbrahim Akıt Cad. Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Terminal arsasında düzeltme çalışmaları yapılıyor

Terminal yapımına başlandı

ı Bizim de Terminalimiz oluyor
Oh be!

< Sonunda Gemlik bir Terminal’e kavuşuyor.
Yıllardır Çarşı Deresi üzerini garaj ve termi

nal olarak kullanan minibüsçüler ve oto
büsçüler artık itilip kakılmaktan kurtuluyor.

Ç Şehir içinde hizmet veren Gemlik Bursa 
arasında çalışan otobüsler de oradan kalkınca 

ınar ağaçları da kurtulacak..

ri İlçe trafiği biraz da olsa nefes alacak.
Artık, Gemlik’in de bir terminali olacak.

। V Bilen bilmeyen duysun.
i Gemlik bayram yapmalı.
’ f Devamı sayfa 5’de

Bursa’nın büyük ilçele 
rinin tümünde bulunan Termi 
nal Gemlik’te imar planında
ki yerin Belediye tarafından 
değiştirilmesi istendiği için 
yıllardır yapılamadı. Eski ala 
nın ise neden beğenilmediği 
kamuoyuna açıklanmadı. 
Bu da tartışmalara neden 
oldu. Sonunda yeni yer 
bulundu ve ihalesi yapılarak 
inşaata baş landı. İhaleyi 
alan firma arsa üzerindeki 
toprak yığınlarının kaldırılma 
sından sonra temel atma , 
çalışmalarına başlanacak. 
Terminalin 4 ay içinde bitiril 
mesi planlanıyor. Sayfa 3’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

^âJEBlCA

1 EKİM 2007 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
PAZARTESİ 05.27 06.52 13.01 16.17 18.57 20.15

Rektör 
Yurtkuran 

önemli 
açıklamalar 

yapacak
Gemlik Üniversite Yap 
tırma Yaşatma ve Ko 
ruma Derneği yöneti
cileri, Uludağ Üniver
sitesi Gemlik Yerleş 
keşi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Genç ve De 
kan Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran’ı makamın
da ziyaret ettiler.
Yurtkuran’ın 9 Ekim 
günü önemli açıkla
malarda bulunacağı 
öğrenildi. Sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Demokrasi
Türkiye nelerle uğraşıyor..
Geçmiş yargılanıyor..
Gün sorgulanıyor..
Gelecek planlanıyor..
Sesini çıkarabilen bir avuç

Cumhuriyetçi özdeğerleri için savaşıyor..
Toplumsal enerjiyi harekete geçirmek 

istiyor..
Ancak...
Dış rüzgarlar...
İşbirlikçiler..
Mütareke Medyası..
Siyasal payandalar..
Engel oluşturuyor..
Geçit vermiyor..
Bir yanda bölücü terör..
Diğer yanda baskıya dönüşen dinsel 

girişimler..
Ülkenin geleceğinin önünü tıkamak 

için...
Bağımsızlık savaşıyla kazanılan aydın

lıkları karartmak için çıkarları uğruna 
direniyorlar..

Bireysel çıkarlar için...
Krediyle bağlanan göbeklerinin daha da 

şişmesi için... <
Kazançlı mı çıkacaklar ?

. Asla..
Çünkü ...
Aydınlık karartıldığında onlar da önlerini 

göremeyecekler..
Göbeğin de bir doyum noktası var..
Doyduğu zaman patlayacak..
Öngöremeyen şizofrenler tedaviyi red- 

derek bildiklerini okuyorlar..
Ulusunu seven herkes..
Yüreğinde umut olan yurttaş..
Türkiye...
Sesini çıkarıyor..
Emekçi sendikaları..
Meslek örgütleri..
Toplumsal enerjiyi harekete geçiriyor..
Ama yayacak olan yurttaş girişimleri..
Enerjiyi çoğaltacak olan yurt sevgisi.. 
"Ülküm yükselmek...
İleri gitmektir, varlığım Türk varlığına 

armağan olsun "
Diyen herkesin taşın altına elini sok

masının zamanı geldi..
Artık, Düşünceyi, Duyguyu yaşama taşı

ma dönemi geldi...
Daha iyi günler için..
Aydınlık bir gelecek için..
Bağımsızlık için..
Demokratik, laik, özgür Türkiye için..

KftŞCDC ft€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

Gemlik Üniversite Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneği yöneticileri, 
Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet t 

Genç ve Dekan Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran'ı makamında ziyaret ettiler.
Gemlik Üniversite 
Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derneği 
yöneticileri, ilçemizde 
bu yıl açılan Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi Hukuk Fa 
kültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Genç'i 
Uludağ Üniversite- 
si’ndeki makamında 
ziyaret ettiler.
Dernek Başkanı 
Hakkı Çakır ile birlik
te Bursa’ya giden 
Gemlik Üniversite 
Yaptırma Yaşatma ve 
Koruma Derneği 
yöneticileri Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakül 
tesi Dekanı Prof. Dr. 
Müfit Parlak ve Veteri 
ner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Haşan Bat 
maz tarafından karşı
landı. Birlikte Hukuk 
Fakültesi Dekanı 
Mehmet Genç’i 
makamında ziyaret 
eden Dernek yönetici
leri, daha önce kendi
lerini ziyaret eden 
Dekan Genç’e iade 
ziyaretinde bulunduk
larını belirterek, 
çalışmalar hakkında 
bilgiler aldılar. 
Ziyaretin olumlu 
geçtiğini söyleyen

Hukuk Fakülteşi’ne 
21 öğrenci alındı. 
YÖK’ten daha fazla 
öğrenci alımristendi 
ancak bu yıl yeni baş

öğrencilerin 
Gemlik’teki fakülte 
binasında birinci 
sınıfı okuyacaklar. 
Hukuk Fakültesi ’ne

da ziyaret ettiler. 
Hakkı Çakır Rektör 
Yurtkuran’ın 9 Ekim 
2007 günü saat 
10.oo’de Gemlik

Üniversitesi Yaptırma 
Yaşatma ve Koruma 
Derneği Başkanı 
Hakkı Çakır, dernek 
çalışmaları hakkında 
Dekan Mehmet 
Genç’e bilgi verdik
lerini belirterek, 
“Sayın Dekan bize bu 
yıl öğrenime açılan

langıç için 21 öğrenci 
ile kontenjanının 
açıldı. Gelecek yıl 
Bursa’da yabancı dil 
öğrenimi gören

SATILIK -KİRALIK LÜK DAİRELER 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 

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: 51342 21+aJ?r5^1794

gelecek yıl 80 öğrenci 
alınacak" dedi.
Dernek yöneticileri 
daha sonra Mustafa 
Yurtkuran’ı makamın-

Yerleşkesini ziyaret 
edeceğini, burada 
Gemlik halkına 
önemli açıklamalarda 
bulunacağını söyledi.

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, ^Asansörlü, 

Hazır Mutfak, 
▼ Dış kapı çelik kapı, 
^İç kapılar amerikan kapı, 

Salon ve odalar laminant parke, 
Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Terminal arsasında düzeltme çalışmaları yapılıyor

Terminal yapımına başlandı 
yf Bursa’nın büyük ilçelerinin tümünde bulunan Terminal Gemlik’te imar 

planındaki yerin Belediye tarafından değiştirilmesi istendiği için yıllardır 
yapılamadı. Eski alanın ise neden beğenilmediği kamuoyuna açıklanmadı. Bu 
da tartışmalara neden oldu. Başkan, bunun üzerine bu arazide kendisine ait 
payın olmadığını Mecliste arsa sahibinin tapusunu getirerek, kanıtlamaya 
çalıştı. Sonunda yeni yer bulundu ve ihalesi yapılarak inşaata başlandı. t

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

Diş Hekimi

Özcan VURAL

Ercüment ESEN
Uzun yıllar 
Gemlik gündemini 
adeta karıştıran 
Terminal yapımına 
sonunda başlandı. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kamulaştırılan 
yaklaşık 12 bin 
dönümlük arazide 
yapılacak Terminalin 
4 ay içinde bitirilme
si planlanıyor.
Yalova asfaltı 
üzerinde bulunan 
Akmanlar Kereste 
deposunun yanında 
bulunan Kemal 
Akıt'a ait arsa ile 

| Malgir ailesine 
I, ait arsaların

Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kamulaştırıl
masının ardından, 
Terminal ihalesi 

124 Ağustos 2007 
’ gerçekleştirilmişti.
Geçtiğimiz hafta 
Terminal yapılacak 
alanın müteahhit 
firmaya tesliminden 
sonra hafriyat 
çalışmaları 
başlatıldı.
İlçemizde 
Terminal bulunma
ması nedeniyle 
Gemlik'ten uzak 
illere kalkan oto
büsler Cami 
önüne gelerek 
yolcularını almak 
zorunda kalınca 
trafikte olumsuz 
yönde etkileniyordu. 
İKİNCİ TERMİNAL 
YERİ ARAYIŞI 
Daha önce Terminal 
olarak belirlenen 
ve imar planlarına 
işlenen çevre 
yolu arkasındaki 
eski hapishanenin 
bulunduğu yerin 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından terminal 
olmasına uygun 
olmadığı gerekçe
siyle değişik 
yerlerde Terminal 
yapılması 
Belediye Meclisi’ne 
getirilmişti. 
Bunlardan biri de 
eski Devlet

«sus

iınaıeyı aıan ıırma aracı umiiiiuc uuıuııaıı ıvpıaıt yığınım inin 
|kaldırılmasının ardından temel atma çalışmalarına başlayacak.

Hastanesi’nin 
bulunduğu yer idi 
ancak, AKP’li 
meclis üyelerinin 
de içinde bulunduğu 
grup, bu yerin 
uygun olmadığını 
görüşünde birleşin 
ce değişiklik 
meclisten 
geçmemişti. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
değişik bir yerde 
Terminal yeri 
araması söylentile 
rine neden olmuş, 
eski yerinde kendine 
ait hiçbir arsanın 
bulunmadığını, 
mecliste tapular 
göstererek 
ispatlamaya 
çalışmıştı.
Daha sonra ise, 
Umurbey Köprülü 
kavşağı altında 
kalan Kemal Akıt’a 
ait 6 dönümlük 
arsayı meclisi 

toplayarak plan 
değişikliği yap
tırarak imar 
planını ikinci bir 
terminal yeri işletti. 
Plan değişikliği 
Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde 
görüşülürken, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı arsanın 
terminal olarak 
yetersiz olduğunu 
savunarak yolun 
kaldırılarak Malgil 
ailesinin arsasının 
da kamulaştrılarak 
alanın 12 bin 
metre kareye çıkarıl
masını sağladı. 
Bu değişikliğe 
Bursa Şehir 
Plancıları Odası 
Başkanlığı dava 
açarak itiraz etti. 
Şehir Plancıları 
Odası’na göre, 
altında Termal alan 
bulunan bir yere 
otobüs terminali

yapılmasının 
plancılık açısından 
yanlışlığı 
belirtilmeşti. 
Bu dava 
devam ediyor. 
Daha sonra ise 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan 
25 binlik Nazım 
Planlarda bu 
alan yine terminal 
yeri olarak 
gösterildi ve ihalesi 
gerçekleştirildi. 
ARAZİ 
DÜZELTİLİYOR 
İhaleyi alan 
firmanın arsayı 
teslim alması 
üzerine, 
arsa üzerinde 
bulunan toprak 
yığınlarının 
kaldırılması ardın
dan temel atılarak 
Terminalin kısa 
sürede bitirileceği 
açıklandı.

Yeni Anayasa....
AKP, bir Anayasa hazırlattığını açıkla

yarak bana göre yanlış bir yöntemde ısrar 
edeceğini vurgulamış oldu.

Çünkü parlamentoların hazırladığı anaya 
salar çare değildir.

Anayasada ne yazıldığından çok, anaya 
sanın nasıl hazırlandığı hangi süreçlerden 
geçtiği ve toplumla ne kadar örtüştüğü ö 
nemlidir.

Anayasanın toplumun bütününü kucak
layan bir “toplumsal sözleşme” anlamı ta 
şıması, bütün yurttaşlar tarafından benim 
senmesi ve ona saygı duyulması gerekir.

Bunun için de toplum anayasanın hazır
lanış sürecine katılmalıdır.

Çok yetenekli on anayasa profesörünü 
bir odaya kapatsanız, önlerine de uygar 
dünyanın bütün anayasalarını yığsanız, 
size on günde harika bir anayasa yazabilir
ler.

Ama bu, “ulusun anayasası” olmaz.
Ona dayatılan bir metin olarak kalır.
Meclislerin anayasa yapmasının sakın

calı olduğunu pek çok yazar yazıyor..
Bugün de inancım bu.
Çünkü siyasi partiler, anayasayı kendi çı 

karları doğrultusunda oluşturmak için ora 
sından burasından çekiştirir ve o andaki 
oy oranlarına göre, her kuralı kendilerine 
yontmaya çal'ışırlar.

Bu işin tek çözümü “millet meclisi”ne 
paralel bir “Anayasa meclisi” seçmektir.

Deniyor ki;
Toplumun bütün kesimlerini temsil eden 

bu anayasa meclisi üyeleri iki yıllık bir dö 
nem için seçilirler.

Bu üyelerin bir daha siyasete girme hak
ları olmaz.

Sadece tek bir dönem görev yaparlar.
Çeşitli toplum kesimleriyle görüşerek, 

çalışma hayatının kurumlarından tutun da, 
sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kişi 
ve uzmanla, teknisyenle, bürokratla bir 
araya gelir, komisyonlarda tartışa tartışa 
maddeleri hazırlarlar.

Ortaya çıkan metin seçmen tarafından 
oylanır.

Böylece anayasada herkesin tuzu bulun 
muş olur.

Günlük siyasi çıkarlara odaklanmış par
tilerin böyle bir oluşumu gerçekleştirmeye
ceğini, kendi bildiği yolda anayasalar hazır 
(atacağını ve Meclis’teki parmak hesabına 
göre kabul ettirmeye çalışacağını biliyo
rum.

Sivil anayasa, sivil Meclis’in hazırladığı 
anayasa değil, yurttaşların hazırlanmasına 
katkıda bulunduğu bir anayasadır.

AKP’nin şimdi hazırlatmakta olduğu 
anayasa ise, bir kaç kişinin yazdığı bir 
kurallar bütünü olarak kalmaya mahkûm
dur.

Yurttaş olarak benim anayasam değildir.

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR
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Türkiye 1$ KurumuGemlik’e Şube açacal
Türkiye İş Kurumu Müdürü Kazım Yiğit, Bursa Valiliği’nde yapılan İl İstihdam Kurulu 

2007 yılı toplantısında yaptığı açıklamada; Türkiye İş Kurumu'nun Gemlik'te bir şube 
açmayı planladığını, bunun için en az 10 personele ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Açılacak 
şubenin Gemlik'in yanı sıra Orhangazi ve İznik ilçelerine de hizmet vereceği öğrenildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Valiliğinde 
yapılan İl İstihdam 
Kurulu 2007 yılı 
toplantısına Bursa 
Valisi Nihat Canpolat 
başkanlık ederken 
toplantıya işadamları, 
sanayiciler, esnaflar 
ve işçi temsilcileri de 
katılarak sıkıntılarını 
dile getirdiler.
Vali Canpolat, istih
damın önündeki en 
büyük engellerden 
birinin kayıt dışı 
olduğunu söyledi. 
Canpolat, İl İstihdam 
Kurulu'nun il 
düzeyinde istihdamı 
koruyucu, geliştirici 
ve işsizliği önleyici 
tedbirleri tespit ettiği
ni ifade ederek, 
"Öncelikle iş kurma 
maliyetleri düşürül 
meli. Gümrüklerdeki 

işlemler kolaylaştırıl
malı, iş adamını 
cezbeden şartlar 
uygulanmalı. Sanayici 
ve işverenin en bü 
yük sorunlarından 
biri olan SSK prim
lerinin düşürülmesi 
istihdamın artmasını 
sağlayacaktır. Kayıt 
dışı ciddi problem, 
kayıt dışında çalıştı 
rılan işçinin başına 
gelecek kazalarda 
işveren daha ağır 
zararlar altına 
girecektir" dedi. 
Türk Girişim ve İş 
Dünyası Konfederas 
yonu Başkanı Celal 
Beysel'de yaptığı 
konuşmada, meslek 
liselerinden çıkan 
elemanların 
sanayicinin direkt 
ihtiyacını karşıla
madığını belirterek, 
"İşsizliği azaltmak

için sürekli kafa 
yoruyoruz. Meslek 
kursları çok önemli" 
dedi.
Türkiye İş Kurumu 
Müdürü Kazım Yiğit, 
işsizliğe yönelik çalış
malarını anlattı.

Avrupa Birliği desin/ 
ğiyle düzenleneli sf 
garantili mesl&k/AI 
kurslarına büyüKW 

ilgi gösterildiğini 
kaydeden Yiğit; 
"Kuruntumuza 
Bursa'dan 2006 
yılında 32 bin 450 kişi 
iş müracaatında 
bulunmuş, 8 bin 10 
kişi işe yerleştirilmiş 
tir Bu yitin 8 âyı'ık 
bölümünde ise 22 bin 
353 kişi iş müracaatın 
da bulunmuş, 5 bin 
611 kişi işe yerleştiril 

miştir. Ayrıca 
Bursa'da 2006 Kasım 
ve Temmuz 2007 
döneminde kayıt 
dışı istihdamla 
mücadele projesi 
kapsamında 65 bin 
354 işyeri denetlen
miş bin 575 kişinin 
kayıt dışı çalıştığı 
belirlenmiştir." 
diye konuştu.
GEMLİK'E ŞUBE 
AÇILACAK
Yiğit, Türkiye İş 
Kurumu'nun 
Gemlik'te bir şube 
açmayı planladığını, 
bunun için en az 
10 personele ihtiyaç 
duyulduğunu 
söyledi. Açılacak 
şubenin Gemlik'in 
yanı sıra Orhangazi 
ve İznik ilçelerine 
de hizmet vereceği 
öğrenildi. Türk 
Girişim ve İş Dünyası 

Konfederasyonu 
Başkanı Celal 
Beysel ise, işsizliğin 
nasıl azaltılması 
konusunda sürekli 
kafa yorduklarını, 
bunun için ise meslek 
kurslarının önemli 
olduğunu kaydetti. j 
Beysel şunları 
söyledi: "Meslek 
Lisesi’nden çıkan 
eleman, sanayicinin I 
direkt ihtiyacını 
karşılamakta yetersiz 
kalıyor. Bunun 
için Bursa Eğitim 
Geliştirme Vakfı gibi 
kuruluşların verdiği 
meslek edindirme 
kursları son derece 
önemli. 38 bin 
dönümlük arazi 
üzerinde kurulu olan 
vakıf kalifiye elaman 
yetiştiriyor. Bu tür 
vakıfların artırılması 
gerekiyor."

Kaldırımları istedikleri gibi kullanıyorlar

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yayaların yürümekte 
zorluk çektiği İstiklal 
Caddesi kaldırımları 
seyyarlar tarafından 
işyeri gibi kullanılıyor. 
İnsanların geçmeleri 
gereken yaya 
geçitlerinin olduğu 
yerleri mekan 

tutan seyyar 
satıcılar, hiçbir engel 
görmeden satış 
yapabiliyorlar.
Kaldırımdan geçmek 
isteyen vatandaşların 
yürümek için yola 
inmeleri gerektiğinde 
ise yoğun trafikle 
karşı karşıya 
kalıp tehlike içinde 

kalıyorlar.
Çarşı Meydanı ile 
Eski TEKEL binasına 
kadar uzanan 
kısımda esnafın 
işyerlerinin önünde 
mallarını teşhir etmek 
için özel yerler 
yapmalarına kimse 
dur demezken, 
kısa aralıklarla hijyen-

4eyve!

den uzak yiyecek 
yaparak satmaları 
ise sahipsizliği 
açıkça gösteriyor. 
Hiçbir ilçede 
görülmeyen vurdum
duymazlık örneğiyle 
seyyarlarla kaldırımı 
işgal eden esnafa 
dur denilmezken 
rahatsız olan vatan

daş ise sadece 
tepki gösterebiliyor. 
Öte yandan kapatılan 
dere üstüne konan 
demir bariyerleri 
daraltarak park alanı 
yaratan sürücüler 
ise durumlarından 

memnunlar.
Hiçbir işe yaramadığı 
halde dere

üstünün 
kapatılması 
sonucu otopark 
sıkıntısı yaşanırke 
demir bariyerlerin 
tamamen 
kaldırılarak alanın 
sadece otopark 1 
için kullanılmasını 
uygun olacağı 
savunuluyor.
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Bizim de Terminalimiz oluyor
Gemlik çevre ilçelere göre her 

yönden geri kaldı.
1980’lere kadar Bursa’nın 

birçok ilçesinden daha gözde 
olan kasabamız, komşu kasa
balar büyüyerek modern
leşirken, bunu beceremedi.

Nüfus olarak büyüdük ama 
kentçilik açısından yerimizde 
saydık.

Kapalı Spor salonumuz 15 
yılda bitirildi.

Her ilçede birkaç tane futbol 
sahası var, biz de bir tane..

Aş evimiz ve huzurevimiz yok..
Ama, ramazanlarda büyük şir

ketlerin sponsorluğu ile yoksu
lunu da tokunu da doyuruyoruz..

Trafik sorunumuz başımıza 
bela..

Otopark sorununun çözümü 
ise Allah’a kalmış durumda..

Sokaklarda bozuk yollardan yü 
rümek zor..

Kaldırımlar felaket..
Yeşile ve çiçeğe hasretliğimiz 

sürüyor..
İlçe girişi mezbelelik..
Üniversitemiz oldu ama giriş 

yolu berbat..
Denizimiz var ama pis..
Lokantalarımız müşteri bulamı

yor..
Adam yaralama, silahlı olaylar,

ulusal cani yetiştirme, hırsızlık
ların artması, soygunlar ile 
çevrenin en ünlü ilçesi olduk..

1940’larda yapılmış park 
olmasa, doğru dürüst bir 
parkımız bile olmayacak..

Serbest Bölgemiz var, Gemlik’e 
faydası yok..

Sanayimiz var, çevreyi kirleti 
yor..

Limanlarımız var, ilçe içinde ge 
miler yük boşaltıyor, TIR’lar ton
larca yükü kent içinden taşıyor..

Eskiyi yarına taşıyacak hiçbir 
eserimiz yok..

Övüneceğimiz, ne ünlü bir şairi 
miz, ne yazarımız, ne sporcu 
muz, ne sanatçımız, ne de 
bürokratımız var..

Celal Bayar dışında tanınmış 
bir politikacımız da yok..

Denizimiz var, plajımız yok..
Bir zamanlar ovamız vardı 

şimdi o da yok..
Dünyaca ünlü sandığımız zey

tinimiz var para etmiyor..

Üst üste dizilmiş betondan bir 
kentte yaşamak zorunda kaldık.

Birinci derece deprem böl- 
gesindeyiz ama aldıran yok..

Nüfusu 80 bini aşmış, yolları 
araçların almadığı, kaldırımlarda 
birbirine çarparak yürüdüğünüz 
bu kent bizim..

Bizim dostlar..
İstesek de, istemesek de bi 

zim..
Yoklar içinde saymadığım Ter 

minal vardı.
Ama, artık yok diyemeye

ceğim..
Varlar arasına katılıyor çünki..
Bu ilçe büyümeye başladığı 

günden beri bir Terminal yeri 
arıyor kendine..

Biz değil, bizim temsilcilerimiz 
kent büyümeden çevre yolunda 
bir yer belirlediler.

Biz onlara, neden burayı seç
tiniz demedik..

Uygun buldular, plana koydu
lar..

Ama para bulamadıkları için 
Terminali yapamadılar..

Şimdi para var ama, 10 yıl bek
lemek zorunda kaldık.

Çünkü, yeni yönetim, o bizim 
seçmediğimiz yeri beğenmedi..

Eski Devlet Hastanesi’ni
Terminal yapmak istedi..

O da beğenilmedi.
Vatandaş, kent içinde trafiği 

rahatlatacak çözümler bekleyip 
durdu.

Otobüsçü, minibüsçü de..
Şimdi bir Terminalimiz oluyor.
Sevinelim buna..
Eğer, Umurbey Köprülü 

kavşağı yapılmasaydı, o yeri kim 
se Terminal yapamazdı!

Biz de daha çok beklerdik..
Sağolsun Büyükşehir Belediye 

Başkanı Gemlik’e geldi ve 
konuştu:
“Bana yer gösterin, size bir yıl 

içinde Terminal yapacağım” de 
di.

Sözünde durdu.
Birkaç ay sonra bizim de bir 

Terminalimiz olacak..
Böylece, kentimizin en önemli 

bir eksiği de giderilecek..
Dileğim, diğer yokların da var 

olmasıdır.
Gemlik’i yaşanır bir kent olarak 

görmek arzusu içimi yakıyor.

Centilmen dolandırıcıyı 
teşekkür mesajı ele verdi

Binanın merdiven boşluğunu temizleme meselesi yüzünden birbirlerine girdiler

Komşuların kavgası hastanede bitti
Bursa'da sakat rolü 
yaparak aracına 
binen şahsın timsah 
gözyaşlarına acıyıp 
400 YTL para veren 
icra müdürü, bir gün 
sonra gelen teşekkür 
mesajından kuşku
lanınca dedektif gibi 
iz sürerek kendisini 
dolandıran şahsı 
yakalattı.
Edinilen bilgiye göre, 
Bursa 2. İcra Müdürü 
A.K.İ., Mudanya’daki 
evine giderken 
BUSKI lambalarında 
aracına el atan sakat 
şahsa acıdı.
Müdürden kendisini 
Geçit'e kadar bırak
masını rica eden şüp 
heli, araca binebil 
mek için timsah göz 
yaşları dökmeye 
başladı. Müdür, ame 
liyat olması için 
gerekli parayı bir 
arkadaşından ala
cağını aksi takdirde 
durumunun çok kötü 
olduğunu söyleyen 
sakat şahsa acıyarak 
otomobiline aldı. 
Araçta, Çapa Tıp 
Fakültesi'nde beyin 
ameliyatı olması 
gerektiğini, aksi tak 
dirde ömrünün 
azaldığını söyleyen 
şüpheli, Geçit Mahal 
lesi'ne gelindiğinde 
aracına bindiği icra 
müdürünün cep tele

fonuyla arkadaşını 
aradı. Telefonu kapa 
tır kapatmaz gözyaş 
lan daha da artan 
şüpheli, arkadaşının 
para veremeyecek 
durumda olduğunu 
söylerken, gidecek 
hiç bir yeri olmadı 
ğından da yakındı. 
Sakat olan şahsın 
gözyaşlarına daha 
fazla dayanamayan 
müdür, aracına aldığı 
şahsı ortada bırak
mak istemedi.
Mudanya'ya götürüp 
ilk olarak şüphelinin 
karnını doyuran 
müdür, daha sonra 
da cebine 400 YTL 
ameliyat parası 
koyarak, İstanbul'a 
yolcu etti. Ertesi 
günü cep telefonuna 
gelen mesaj, müdürü 
kuşkulandırdı. "Ben 
Emrullah Kaya'nın 
arkadaşıyım. Emrul 
lah'ın ameliyatı çok 
iyi geçti, iyiliği niz- 
den dolayı size son
suz teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Yardımı 
nız olmasa bu müm 
kün olmazdı. Onun 
durumu saye nizde 
şu an çok iyi" yazılı 
mesaj üzerine müdür, 
harekete geçti. İlk 
olarak Çapa'ya gide 
rek hasta kayıtlarını 
inceledi. Bu isimde 
bir kişinin ameliyat 

olmadığını öğrenen 
müdür, 
dolandırıldığını 
anlayınca beyninden 
vurulmuşa döndü. 
Olaydan 4 gün sonra 
aracıyla seyrederken 
yine aynı yerde şüp 
heliyi gören müdür, 
şahsı yakalayıp 
adalete teslim etmek 
istedi, fakat başarılı 
olamadı. Yürüme 
engelli birinin taklidi
ni yapan şahıs, 
müdürü görünce 
koşarak izini kaybet
tirdi. İyi niyetinin sui
istimal edilişini guru
runa yediremeyen 
müdür, 1 hafta sonra 
şüpheliyi bu kez 
Göynüklü Kavşağı'n 
da gördü. Bu defa 
sında daha temkinli 
davranıp, geri dönen 
müdür yol kenarında 
bekleyen trafik ekip
lerine durumu anlattı. 
Müdür, ekip otosu
nun arka koltuğuna 
gizlenirken, polislerin 
araca bindirdiği şüp 
heli karşısında müdü 
rü görünce şok oldu. 
Özür dileyerek af 
dileyen şüpheli, bu 
kez müdürü kandıra- 
madı. Şahıs ifadesi 
nin alınması için 
karakola teslim 
edilirken, icra 
müdürü şahsın ceza
landırılmasını istedi.

Bursa’nın merkez 
Osmangazi ilçesinde, 
komşu kadınların 
'binanın merdiven 
boşluğunu temi
zleme' meselesinden 
çıkan kavgada 
yaralanan kadın 
hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre,

Konuşmaya çağırdığı akrabasını bıçakladı
Bursa’nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir kişi, konuşmaya 
çağırdığı şahıs 
tarafından bıçaklandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Gülbahçe 
Mahallesi Tarla 
Sokak'ta, Savaş K. 
(41), ağabeyi ve 
yengesine küfrettiği
ni öğrendiği 
akrabası Mustafa

Birlikte yaşadığı kadına 5 kurşun
Bursa’nın merkez 
Yıldırım ilçesinde bir 
kadın, bir süredir 
resmi nikah olmadan 
birlikte yaşadığı ve 
iki ay önce ayrıldığı 
kişi tarafından 
tabancayla vuruldu. 
Hastaneye kaldırılan 
yaralı kadının hayati 
tehlikesi sürüyor.

Bahar Mahallesi Açık 
Sokak'ta ikamet eden 
İlhame Ş. (39) ile kom 
şusu Aysel Y. (22) ile 
binanın merdiven 
boşluğunun temiz 
lenmesi konusunda 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya

D.'yi (44) konuşmak 
için çağırdı.
İddiaya göre, 
Mustafa D. 
küfürlerine devam 
edince ikili arasında 
çıkan tartışma kısa 
sürede kavgaya 
dönüşünce
Mustafa D., gazeteye 
sarılı iki adet 
bıçağı çıkararak 
Savaş K.'ya saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, 
Anadolu Mahallesi 
Güneş Sokak'ta 
ikamet eden Emel 
Ünlüyayla (24) resmi 
nikah yaptırmadan, 
bir süre aynı binada 
oturan Erol Ünlüoğlu 
(26) ile birlikte yaşadı. 
İki arkadaş, iki ay 
önce ayrıldı. Son 

dönmesiyle, Aysel Y, 
eline aldığı bıçağı 
komşusu İlhame 
Ş.'nin üzerine fırlattı. 
Bıçağın alnına 
isabet etmesiyle 
yaralanan ilhame Ş., 
olay yerine gelen 
ambulansla 
hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan Savaş 
K. hastaneye 
kaldırılırken, 
olayın zanlısı 
Mustafa D. polis 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Yaralı Savaş 
K.'nın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, 
olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

olarak önceki akşam, 
Erol Ünlüoğlu, ruhsat
sız tabancayla Emel 
Ünlüyayla'ya 6 el ateş 
etti. Vücudunun deği 
şik bölgelerinden 
5 kurşunla yaralanan 
EmelÜnlüyayla, 
Yüksek ihtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldırıldı
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Meclis bugün açılıyor
Yeni yasama yılı 
bugün başlıyor. 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün açış 
konuşmasını yapaca 
ğı yeni yasama yılının 
ilk toplantısına 
Cumhuriyet Halk 
Partisi de katılacak. 
Yeni yasama yılının 
açılışı nedeniyle 
Meclis Genel 
Kurulu bugün saat 
15.00'te toplanacak. 
Yasama yılının 
açış konuşmasını 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül 
yapacak.

Akşam ise kabul 
töreni düzenlenecek. 
Bu arada, CHP'nin, 
Cumhurbaşkanı

Gül'ün konuşması 
sırasında Genel 
Kurul'a girip 
girmeyeceğine

dair soruları cevap
landıran Grup 
Başkanvekili Kemal 
Kıhçdaroğlu, "Biz 
Sayın Gül'ün Cum 
hurbaşkanı seçilmesi
ni istememiştik, an 
cak parlamento 
seçtikten sonra da 
meşruiyetini tartış
mayacağımızı 
belirtmiştik. 
Dolayısıyla Sayın 
Cumhurbaş kanı 
Meclis'e gelip konuş
ma yaparsa doğal 
olarak biz de parla
mentoda yerimizi 
almış olacağız" dedi.

Somuncu Baba 
Fırını Bursa’da 
yoksullar için 

ekmek üretecek

Bursa’da asfaltsız köy yolu kalmadı
Bursa İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreteri Ali 
Altuntaş, yapılan 
çalışmalar sonucu 
Bursa’da asfaltsız 
köy yolu kalmadığını 
söyledi.
Bursa İl Özel İdaresi, 
KÖYDEŞ projeleri 
çerçevesinde 
köylere yönelik 
hizmetlerini 
sürdürüyor.
İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri 
Ali Altuntaş, 
"Köylere yönelik 
çalışmalarımız 
hızla devam ediyor. 
178 kilometre 1. kat,

520 kilometre 2. kat, 
138 kilometre 
stabilize kaplama 
ve 99 kilometre de 
bakım onarım

çalışması yaparak 
asfaltsız köy yolu 
bırakmadık" dedi.
Köylere yönelik 
çalışmaların

sadece yollarla 
sınırlı kalmadığını 
ifade eden 
Altuntaş, "2007 
yılında 
birçok köyde 
kanalizasyon inşa 

edildi. Drenaj ve 
sondaj çalışmalarıyla 
birçok köyümüzü 
suya kavuşturduk. 
Yıl sonuna kadar, 
köylerimizde yürüt
tüğümüz altyapı 
çalışmalarına hız 
katarak devam ede
ceğiz. Hedefimiz, 
bu yıl programa 
aldığımız projeleri 
tamamlamak" 
şeklinde konuştu.

Bursa'nın en 
önemli manevi 
şahsiyetlerinden 
Somuncu Baba'nın 
kendi adıyla anılan 
fırını, aslına uygun 
olarak restore edilik- 
ten sonra yoksullar 
için ekmek üretmeye 
başlayacak.
Ulucami'nin yapıl
ması sırasında 
ürettiği ekmekleri 
işçilere dağıtan 
Somuncu Baba, 
Osmangazi 
Belediyesi'nin haya
ta geçirdiği proje

sayesinde yeniden 
hayat buluyor. 
Osmangazi'ye bağlı 
lÜüMolla Fenari 
bölgesinde inanç 
tuzimi çerçevesinde 
oldukça fazla 
ziyaretçi çeken 
Somuncu Baba'ya 
ait (Şeyh Hamid-i 
Veli Aksarayi) ev, 
fırın ve müştemilat
tan oluşan OsmanlI 
erken dönem 
yapıları, Osmangazi 
Belediyesi tarafından 
aslına uygun olarak 
restore edilecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Bursa İl Binasında basın toplantısı düzenledi 

"kak ile imzalanan sıcak takipsiz terörle 
mücadele anlaşması, yumurtasız omlete benzer"
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
Öymen, Hükümetin 
Irak'la imzaladığı 
terörle mücadele 
anlaşmasını eleştir
erek, "Şimdi Irak'la 
imzalanan terörle 
mücadele anlaşması 
eğer sıcak takip 
hakkından mahrum 
olarak çıkmışsa, bu 
bilinmelidir ki bu iş 
yumurtasız omlete 
benzer." dedi.
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
Öymen, Hükümetin 
Irak'la imzaladığı 
terörle mücadele 
anlaşmasını eleştir
erek, "Şimdi Irak'la 
imzalanan terörle 
mücadele anlaşması 
eğer sıcak takip 
hakkından mahrum 
olarak çıkmışsa, bu 
bilinmelidir ki bu iş 
yumurtasız omlete

benzer." dedi. 
CHP Bursa İl 
Binasında basın 
toplantısı düzenleyen 
Öymen, Hükümetin 
Irak'la yaptığı terörle 
mücadele anlaş
masını "yumurtasız 
omlet"e benzetti.
Öymen şunları söyle
di: "Irak içişleri 
bakanı ile yapılan 
müzakereler içi boş

bir anlaşma ile 
sonuçlanmıştır. 
Çünkü bu anlaşmanın 
can alıcı unsuru, 
Türkiye'nin sıcak 
takip hakkına sahip 
olduğunun Irak 
tarafından kabul 
edilmesiydi. Bizim 
zaten Irak kabul 
etmese bile ulus
lararası hukuktan 
gelen hakkımızdır.

Ayrıca, Birleşmiş 
Milletler 
sözleşmesinin 51. 
maddesine göre de, 
saldırıları defetme 
hakkımız var. Fakat 
Irak tarafı bunu metne 
koymayı kabul 
etmemiştir. Şimdi 
Irak'la imzalanan 
terörle mücadele 
anlaşması eğer sıcak 
takip hakkından 
mahrum olarak çık
mışsa, bu bilinmelidir 
ki yumurtasız omlete 
benzer. Nasıl yumur- 
tasız omlet olmazsa, 
sıcak takipsiz terörle 
mücadele de olmaz. 
'Efendim kendileri 
terörle mücadele ede
ceklermiş', bunu 
zaten Irak anayasası 
söylüyor. Bunun 
yükümlülüğü altın
dadır. Bunun için 
anlaşma yapmaya da 
gerek yok."

Bıırsa’dan yapılan 
ihracattta en fazla
pay Romanya’nın

Uludağ İhracatçı 
Birlikleri Genel 
Sekreteri İbrahim 
Okur, Balkan 
Ülkelerine İhracatı 
Artırma Platformu 
üyeleriyle 
yaptığı toplantıda, 
Bursa'dan balkan 
ülkelerine yapılan 
ihracatta en fazla

payı Romanya'nın 
aldığını söyledi. 
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri Genel 
Sekreterliği BursalI 
sanayici ve iş 
adamlarını bir araya 
getirerek önemli 
konuları masaya 
yatırmaya devam 
ediyor.
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Soğan 
tezgahında 
esrar ele 
geçirildi

Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde bir soğan 
tezgahına operasyon 
düzenleyen jandar
ma, 120 gram içime 
hazır kubar esrar, 
170 gram toz esrar 
ile 2 adet av 
tüfeği ele geçirdi. 
Edinilen bilgiye göre, 
M. Kemalpaşa yolu 
Yolağzı köyü yol 
ayrımındaki bir 
sergide soğan satışı 
yapan S.S.'nin (36) 
tezgahında esrar 
sattığı ihbarını alan 
Karacabey Jandarma 
Komutanhğı'na bağlı 
ekipler, operasyon 
düzenledi.
Soğan satmak için 
kurulan sergiye 
düzenlenen operas 
yonda, 120 gram 
içime hazır kubar 
esrar, 170 gram 
kullanıma hazır

toz esrar ile 
2 adet seri numarası 
belli olmayan 
av tüfeği ve bu 
tüfeğe ait 63 adet 
fişeğin yanı sıra 
270 litre faturasız 
mazot ele geçirildi. 
Jandarma bu 
maddelerin yanı sıra 
akşamları da yol 
boyundaki soğan 
tezgahında kaldığı 
belirlenen A.F. (25) 
isimli bir bayan ile 
onun erkek kardeşi 
H.F. (17) ve 
sergide bulunan 
C.K.'nin (35) ve 
tezgahın sahibi 
S.S. jandarma 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Savcılığa 
çıkartılan dört 
kişi tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

i

1

Bursa’da bir günde
35 adli vaka meydana geldi
Bursa'da bir günde 
31'i il merkezinde 
olmak üzere 
toplam 35 adli 
vaka meydana geldi. 
Bursa'nın bir günlük 
adli vaka raporuna 
bakıldığında 
aralarında ölüm,

trafik kazası, 
hırsızlık ve 
dolandırıcılık gibi 
suçlarında bulun
duğu 35 adli vaka 
meydana geldi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Basın 
Halkla İlişkiler Şube

Müdürlüğü Günlük 
Emniyet Bülteni'ne 
yansıyan rapora 
göre; 31'i il 
merkezinde olmak 
üzere toplam 
35 adli vaka 
meydana geldi. 
Aralarında

ölüm ve trafik - 
kazalarınında bulun
duğu raporda çoğun
lukla yaralamalı 
kavga, hırsızlık, 
yankesicilik ve 
dolandırıcılık gibi 
suçlar kendini 
hissettiriyor.

O 
Di 
D< 
Uı

Yaşlı adama çarpan sürücüyü 
otomobilin tamponu ele verdi

Bursa'da bir yayanın 
ölümüne sebep 
olarak olay yerinden 
kaçan sürücü, oto
mobilin kopan tam
ponu sayesinde ya 
kalandı. Teravih na 
mazına gitmek için 
evinden çıkan Haşan 
Çelik (64) kazada ha 
yatını kaybetmiş, böl 
gede üst geçit yapıl
madığını gerekçe , 
gösteren 500 kişilik

öfkeli mahalle sakini 
çevre yolunu 4 saat 
süreyle trafiğe kapat
mıştı. Alınan bilgiye 
göre, Millet Mahallesi 
Çevre Yolu trafik ışık
larında meydana ge 
len kazada, yolun kar 
şısına geçmek iste 
yen yaşlı adam, plaka 
sı ve sürücüsü tespit 
edilemeyen otomo
bilin altında kalarak 
hayatını kaybetti.

Olayı araştıran Yıldı 
rım İlçe Emniyet Mü 
dürlüğü Araştırma 
Bürosu ve Yavuz 
selim Polis Merkezi 
ekipleri, görgü tanık
larının ifadesine 
başvurdu. Ancak ta 
nıklar plakayı alama 
dıklarını söylediler. 
Olayın ardından ya 
rım saat sonra duyar 
lı bir vatandaş, Oto 
sansit'te gördüğü

tamponu kopmuş 
bir aracın Ankara 
yönüne seyrettiğini d 
bildirdi. Plakası tespit 
edilen otomobilin 
İnegöl'de olduğunu 
belirleyen ekipler 
operasyon başlattı. 
Kaza yapan araç 
terk edilmiş olarak 
bulunurken, sürücü 
Sezgin T. (26) 
gözaltına alınarak, 
adliyeye sevk edildi.

BAY MUSTAFAÖZALPEMLAKTAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ye Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSftTIUKveKİRALIKLARINIZ 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 m2

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı

ıg»

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
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“Dershaneye Gidiyorum” diye । 
evden çıktı bir daha dönmedi
Bursa'da, 
dershaneye gidiyo
rum diye evden 
çıkan 18 yaşındaki 
kız bir daha evine 
dönmedi.

Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Selimzade Mahahlesi 
Doğru sokaktaki 
evinde annesiyle

birlikte yaşayan 
18 yaşındaki Başak 
Ç, dershaneye git 
mek için evden ay 
rıldıktan sonra bir da 
ha haber alınamadı.

Eşi ve kızının acısına 8 gün dayanabildi
Bursa'da eşi ve 8 
yaşındaki kızını 
doğalgaz zehirlen
mesi sonucu kaybe
den genç adam, 
köprü altında ölü 
olarak bulundu. Acılı 
babanın kızının ve 
eşinin mevlidine 
katılıp bir süre 
kaldıktan sonra 
dayanamayarak 
ayrıldığı öğrenildi. 
Edinilen bilgiye göre, 
Gençosman Köprülü 
Kavşağı'nın alt tara 
fındaki ağaçlık alan
da bir kişinin yattığı 
ihbarını alan polis 
ekipleri, olay yerine

gelince hareketsiz 
yatan bir erkek 
şahısla karşılaştı. 
Kimliği belirsiz şahsı 
kontrol eden polis, 
bedeni kaskatı 
kesilen şahsın bir 
kaç saat önce 
öldüğünü belirledi. 
Olay yerine gelen 
uzman ekipler, şah
sın kimliğini tespit 
etmek için parmak 
izini aldı. Adli Tıp 
Kurumu'na kaldırılan 
şahsın 8 gün önce 
eşi Adile Aksan (36) 
ile kızı Cansu Aksan'ı 
(8) doğalgaz zehirlen
mesi sonucu kaybe

den Hüseyin Aksan 
olduğu tespit edildi. 
Ölümü şüpheli bulu
nan fabrika işçisi Adi 
le Aksan'ın cansız be 
deni, Adli Tıp Kuru 
mu'nda kayınpederi 
Salim Avcı tarafından 
teşhis edildi.
Polis ekipleri, Adile 
Aksan'ın kızı ve eşi 
nin 7 mevlidine katı 
lıp bir süre kaldıktan 
sonra üzüntüye 
dayanamayarak evi 
terk ettiğini belirledi 
ler. Genç adamın 
kesin ölüm sebebi i 
otopsinin ardından 
belli olacak.

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

1

I
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ZEYTİN AĞACI (1)

O tanrıdan insanlara şükrün bedeli, 
Dalını uzatır aleme, barışın güvercini, 
Döner altın sütüyle sağlığın değirmeni, 
Unutamam ilk sevdam, kara gözlü zeytini.

Nasırlı ele batmaz, gülün dikeni, 
Sevgiye dalmış, aşkımın kökeni, 
Ağaçla konuşmam belki geçti bini, 
Unutamam ilk sevdam, kara gözlü zeytini.

Kulağıma fısıldadı yavaşça, süsle beni 
Tacında beyaz çiçek yaprağı yeni 
Baharda şehvetten tutuşmuştu teni 
Unutamam ilk sevdam, kara gözlü zeytini

Saçlarını tararken, titriyordu bedeni; 
Yarın olacağım yoz toprağın gelini, 
Düğünümde doyacak fakiri zengini, 
Unutamam ilk sevdam, kara gözlü zeytini

Benim için fark etmez insanların dini 
Balayına çıkanlara, deniz ettim zemini 
Benden olsun onlara sandalı, direği, yelkeni 
Unutamam ilk sevdam, kara gözlü zeytini.

Not: Halk arasında; ince dal budamasına 
tarama, dal kesilirken yanındaki "Acaba beni 
de kesecek mi? diye titrediği söylenir....

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

‘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.

iracatTel: 52517 00
Irç ifyrtindk Soa Tic. Üd. Şii

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

tgMfl ABONE OLDUNUZ i?
»mtmiIMM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

■HIK * MU 
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel 15131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hurmanın da bir hikayesi var «UMAN AAANIVOR
_____________________________ I

Razaman ayının 
gelmesi ile birlikte 
özellikle iftar 
sofralarının 
vazgeçilmez tadı hur
maya da talep artıyor. 
Peki dünyanın eh 
pahalı hurması bakın 
nereden geliyor ve 
kilosu kaç para?. 
Konya'da hurma 
satışı yapan bir firma 
tarafından 
Medine'den getirtilen 
ve Peygamber hur
ması olarak bilinen 
hurırıanın şifalı 
olduğuna inanılıyor. 
Firma yetkilisi Enver 
Çakmak, Acve hur
masının zamanında 
Peygamber efendimiz 
tarafından ekildiğini 
ve bu nedenle 
Peygamber 
hurması olarakta 
bilindiğini belirterek,: 
"Bu hurma o yıllar
dan beridir Medine'de 
yetiştiriliyor.
Diğer hurmalara göre 
daha büyük olan 
hurma, lezzetiyle de . 
diğer hurmalardan.

Uzmanlar uyarıyor; “Ramazanda
gazlı içeceklerden kaçının”

Samsun Sağlık 
Müdürlüğü Sağlık 
İşleri Şube Müdürü 
Dr. Kaan Durukan, 
iftar ile sahur arasın
da en az 2.5 litre su 
içilmesi ve gazlı içe
ceklerden kaçınıl
ması gerektiğini 
söyledi.
Gazi Belediyesi 
Sosyal Tesisleri'nde 
gerçekleşen 
Ramazan Özel 
Geceleri'nde "Oruç 
ve Sağlık Beslenme" 
konulu bir konferans 
veren Dr. Kaan 
Durukan, özellikle 
Ramazan ayında alı
nan gıdalara daha 
çok dikkat edilmesi 
gerektiğini ve bilinç
siz alınan gıdaların 
ciddi sağlık sorun
larına zemin hazır

T F M A. A “suyunu boşa 
~ HARCAMA”

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Firmama ait 15951-16000 seri nolu
1 cilt fatura koçanım kaybolmuştur* 

Hükümsüzdür.
EZGİ MÜHENDİSLİK İbrahim USLU

ayrılıyor. 
Ayrıca bu hurmanın 
ayrıca şifalı olduğuna 
da inanılıyor. Bu 
hurmanın şifalı 
olması hakkında 
Peygamber 
Efendimizin bir 
Hadis-i şerifi bile var. 
Bu hurmadan sabah 
aç karnına 7 tane 
yiyen kişinin gün 
boyunca hiçbir 
şeyden zehirlen
mediğine inanılıyor. . 
Hem şifalı hem de

ladığını söyledi. 
Oruç tutarken 
vücudun ihtiyacı olan 
besinlerin mutlaka 
alınması gerektiğini 
dile getiren Dr.
Kaan Durukan, 

manevi özelliği 
olması nedeniyle 
bu hurmamız 
dünyanın en pahalı 
hurması olma özel
liğini taşıyor" dedi. 
Hurma hakkında bir 
hikaye olduğunu da 
dile getiren Enver 
Çakmak, "Bize 
anlatılanlara göre, 
Peygamber 
Efendimiz, 
Mekke'den 
Medine'ye hicret 
ettiğinde Medine'deki

"Vücudumuzun 
ihtiyaç duyduğu 
besinleri almazsak, 
yağ birikimleri 
oluşur. Bu ise 
devamında birçok 
hastalığı getiren bir 

gayri-müslimler 
kendisinden 
peygamber 
olduğunu kanıtlaması 
için bir mucize 
göstermesini 
istemiş. Bunun üzer
ine Peygamber 
Efendimiz yerden 
kuru ve yanmış bir 
dal parçasını 
eline almış ve 
tükürüğüyle 
ısladıktan sonra 
toprağa dikmiş. 
Dikilen dal 
parçası anında 
büyümüş ve meyve 
vermeye başlamış. 
İşte bu hurmaların, 
o dikilen ağacın 
meyveleri olduğu 
söylenir. İnsan
larımızın bu hurmaya 
ilgisi yüksek. Kimi 
kiloyla alırken kimi 
denemek amacıyla 
tane olarak alıyor. 
Hurmanın kilosunu 
100 YTL' den, 
tanesini ise
1: YTL' 'den vatan
daşımıza sunüyoruz" 
şeklinde konuştu.

Orhangazi Döktaş Fabrikası’ıufo 
İç Taşeron (Miiteahit firada) 

çalışacak elemana ihtiyaç nardır, 
NET $00,00 YTL Maaş+ 
SSK t Servis + Yemek
CSM:0.533 7680645

TEL: 0.224 573 42 63 Dahilî: (135)

SATILIK DAİRE

M AN ASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI 3 +1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.533) 255 65 66

KİRALIK DÜKKAN

etken olarak 
karşımıza çıkar" dedi. 
İftar vakti ile sahur 
vakti arasında bol bol 
su tüketmek gerek
tiğini söyleyen 
Durukan, vücudun su 
ihtiyacını günlük 2.5 
litre su içerek karşıla 
nabileceğini ve bu 
konuda vatandaşların 
günlük su ihtiyaçları 
m gidermelerinin 
sağlık açısından 
önemli olduğunu vur
guladı. Asitli içecek
lerden özellikle uzak 
durulması gerek
tiğine işaret eden 
Durukan, gıda tüketi
mi konusunda 
duyarlı olan vatan
daşlar için Ramazan 
ayının 'sağlık ayı' 
olacağını da 
sözlerine ekledi

İkinci Kordon’da 
Anıl Gümrükleme yanından 

70 m2 denize karşı 
işyeri kiralıktır.

Cep: 0.542 593 6151

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.

Gemlik / BURSA



10 1 Ekim 2007 Pazartesi Gemlik Klarfez Sayfa 11

Emirsultan Projesi’nde sözleşmeler imzalanıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Emirsultan Mahalle 
si'nde gerçekleştirile
cek olan Kentsel 
Dönüşüm Projesi'n 
den yararlanacak 
olan vatandaşlar, 
1-30 Ekim tarihleri 
arasında sözleşmele 
rini imzalayacaklar. 
Büyükşehir Belediye 
si Konferans Salo- 
nu'nda Emirsultan 
Kentsel Dönüşüm 
Projesi'nin bölgede 
mülkleri olanlara 
tanıtıldığı toplantıda 
konuşan Bursa Bü 
yükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, yaptıkları 
çalışmalarla kentin 
çehresini değiştirdik
lerini söyledi. 
Emirsultan Kentsel 
Dönüşüm Projesi ile 
Emirsultan'ın tarihi ve 
manevi değerlerini 
korunarak, bölgede 
yaşayanlara da yeni 
ve modern bir yaşam 
alanı oluşturulacağını 
belirten Başkan 
Şahin, "Bursa'da 
bir güzellik meydana 
getirirken vatan
daşlarımızın da rıza
sını almak istedik. 
Gönül rızası olmadan

güzellik ortaya çıkarı 
lamaz. Bundan 
dolayı bölge halkını 
bilgilendirmek, 
projemizi tanıtmak ve 
onlarında rızası ile 
bu çalışmaya başla
mak istedik" dedi. 
Proje kapsamında 
Emirbuhari İlköğretim 
Okulu'nun yıkılarak 
mezarlığın alt 
kısmında belirlenen 
alana İl Özel 
İdaresi tarafından 
yeniden yapılacağını 
dile getiren 
Başkan Şahin, 
okulun gelecek 
eylül ayında 
faaliyete geçeceğini 
söyledi.

"Kimse mağdur 
olmayacak" 
Emirsultanlıların 
mağdur edilmemesi 
için gereken her 
desteğin verileceğini

neticesinde Emir 
Buhari Tekkesi ve 
hamam yeniden 
yaşayacak. Ancak 
hamam ticari amaçlı 
değil, müze olarak

Şahin, "Tarihi mirası 
canlandırma amacıyla 
başladığımız proje

evlerinizin karşılığın
da ev, dükkanlarınızın 
karşılığında da

dükkan verilecek. 
Emirsultan Kentsel 
Dönüşüm Projesi 
yaşama geçirilirken 
kimse mağdur edilme 
yecek. Evlerinizi bize 
verdiğiniz andan yeni 
evlerinize yerleşe
ceğiniz zamana kadar 
ödeyeceğiniz kira 
bedelleri tarafımızdan 
karşılanacak.
Proje, sizi Emirsultan' 
dan ayırmayacak. 
Sözleşmeler 1 Ekim 
Pazartesiden itibaren 
30 Ekim Salı gününe 
kadar Etüt ve Projeler 
Dairesi Başkanlığı'n 
da imzalanacak.
Proje sonunda tarih 
gün ışığına çıkacak. 
Hepimize hayırlı 
olsun" diye konuştu. 
"Emirsultan'a 
Saygı" projesi 
Büyükşehir Belediye 
si Genel Sekreteri 
Hüseyin Konçak, top 
lantıda vatandaşları 
Emirsultan Kentsel 
Dönüşüm Projesi 
hakkında detaylı 
olarak bilgilendirdi. 
Konçak, "Bursa 
Ulucami, Emirsultan 
gibi değerlere sahip 
şanslı bir kent. 
Uyguladığımız pro
jelerle Bursa'mıza

yakışır yaşam 
alanları oluşturmaya 
çalışıyoruz.
Emirsultan Kentsel 
Dönüşüm Projesi 
ile Emirsultan'da 
insanların dikkatini 
çekecek ve tarihi 
yapının göz önüne 
çıkmasına zemin 
hazırlanmış olacak. 
Proje Anıtlar 
Kurulu'ndan da 
onay alınarak hazır
landı." dedi. 
Emirsultan 
Kentsel Dönüşüm 
Proje Danışmanı 
Taner Topçu da 
toplantıda, 
"Bugün bir 
sevinç yaşıyoruz. 
Türkiye'de böyle 
bir proje daha önce 
hiç denenmedi. 
Bu proje 
"Emirsultan'a 
saygı projesidir. 
Projede türbenin 
önü açılarak 
o ruhani yapı daha 
da ortaya çıkacak. 
Bu arada proje 
dahilinde yapılacak 
binalar da devletin 
tarif ettiği 4A 
denilen en 
yüksek standartta 
yapılacak” 
ifadesini kullandı.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İSİMİZ ....

«*«&««•
Artisti ptadL ın<ı ■— ■udi»

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
_________________________________________________________________________________________________ :__________ /. .A ■: >4...

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & irsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı
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Gençler derbisini Orhangazispor kazandı 1-0

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Deplasmanlı Gençler 
Liginin ilk maçında 
Gemlik'te oynanan 
maçta Orhangazispor 
rakibi Orhangazi 
Gençlerbirliğini 1-0 
yenmeyi başardı. 
Orhangazispor'un 
50. dakikada tek 
golünü atan Mehmet 
Çağrı kazanılan iki 
penaltıyı da gole 
çeviremeyerek 
takımının farklı gali
biyetini engelledi. 
İki ilçe takımının ilk 
maçını galibiyetle 
kapatmak isteyerek 
sahaya çıkması 
futbolseverlere 
zevkli ve heyecanlı 

bir maç izlettirdi. 
İlk 10 dakikada rakip 
kale önünde daha 
fazla gözüken Gençler 
birliği karşısında 
Orhangazispor 
ilerleyen dakikalarda 
maça ağırlığını 
koymaya başladı.
Gol pozisyonunun 
yaşanmadığı ilk yarı 
golsüz kapandı.
İkinci yarıya rakibi 
Gençlerbirliği 
karşısında daha iyi 
başlayan Orhangazi 
spor, 50 dakikada 
Mehmet Çağn'nın 
golüyle 1-0 öne geçti. 
Ataklarını rakip 
kalede sıklaştıran 
Orhangazispor, 
63 dakikada gelişen

atakta kaleciden 
sıyrılan Mehmet 
Çağn'nın topunu Ali 
elle kesince kırmızı 1 
kartla oyun dışı kaldı. 
Kazanılan penaltı 
atışını kullanan 
Mehmet Çağrı topu 
kaleciye nişanlayınca 
takımını bir golden 
etti. On kişi kalan rak
ibi karşısında üstün

lük kuran 
Orhangazispor 85 
dakikada ikinci penaltı 
sini kazandı. Atışı kul
lanmak isteyen 
Şafak'ın tekmeliğinin 
olmadı ğını gören orta 
hakem Eren Esirtgen 
atışı kullandırtmadı. 
Topun başına gelen 
Mehmet Çağrı bu 
kez dışarı atınca 

ikinci penaltıyı da 
gole çeviremedi. 
Kalan dakikalarda 
10 kişiyle beraberlik 
için rakip kaleye 
yüklenen Gençlerbir 
liği aradığı golü bula
mayınca maç 1-0 Or 
hangazispor'un üstün 
lüğüyle sona erdi. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Eren Esirtgen (7) 
Volkan Dizdar (6) 
Serkan Aydın (6) 
ORH.
GENÇLERBİRLİĞİ : 
Ufuk (5) Hakan (4) 
(Murat 3) Özgür (4) 
(Ahmet (4) Ali (4) 
İbrahim (5) 
Kudret (5) Haşan (4) 

(Uğur (5) Yiğitcan (6) 
Reha (5) Türker (6) | 
Taygun (5) 
ORHANGAZİSPOR: 
Haşan (5) Ahmet 
Arslan (5) Mustafa (5) 
Raşit (5) Cem (6) 
Şafak (7) Çağlar (6) ( 
Mehmet Çağrı (8) 
(Serkan 2) Ahmet Al 
(6) Recep (7) Burak 
(5( (Nurullah 3) 
GOL : Dk. 50 
Mehmet Çağrı 
(Orhangazispor) 
KIRMIZI KART: Dk.
63 Ali (Gençlerbirliği) J 
SARI KART : Dk. 31 
Mehmet Çağrı Dk. 55 
Ahmet Arslan 
(Orhangazispor) Dk.
43 fbrahim Dk. 86 
Reha (Gençlerbirliği) 1

J

İznikspor: 2 Akçalarspor: 3

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Süper liginde 
hedeflerini üçüncü lig 
olarak düşünen iki 
takımın mücadelesin
den Akçalarspor 
galip ayrılarak 
iddiasını sürdürdü. 
İznikspor'un cezası 
nedeniyle Gemlik'te 
oynanan maçta Süper 
Lig A gurubu birincisi 
Akçalarspor maça 
hızlı başladı. Henüz 
birinci dakikada Er 
han'la 1-0 öne geçen 
Akçalar, 12 dakikada 
Oğuz'la durumu 2-0 
yaptı. İlk yarının bu 
skorla biteceği bek
lenirken, 45 dakikada 
Serkan Çebi attığı gol

le durumu 2-1 yaptı 
ve ilk yarı bu skorla 
kapandı, ikinci yarıda 
iki takım arasında 
hırslı ve çekişmeli 
bir maç izlendi. 
Futbolcuların aşırı 

agresif oyunlarına 
seyirciler de katılınca 
tekmeler havada 
uçuştu. 53 dakikada 
Akçalar'dan Tolga 
ikinci sarı karttan 
gördüğü kırmızı ile 

takımını 10 kişi bırak
tı. İznik ataklarını kar 
şılamada zorluk çe 
ken Akçalar ani geli 
şen kontratakta 
Kemal'le durumu 3-1 
yaptı. Golden sonra 
Akçalar kalesini ablu 
kaya alan İznik, 75 
dakikada kazandığı 
penaltıyı yine Serkan 
Çebi'ye gole çevirin 
ce durum 3-2 oldu. 
Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
lider Akçalar sahadan 
3 puanla ayrılırken, 
İznik iki mağlubiyetle 
gurup birinciliği 
şansını zora soktu. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:

Erkan Konak (7) 
Ertan Yıldıran (7) 
Demircan Şerbetçi (7) 
İZNİK : Murat (4) Şa 
ban (5) Sedat (4) 
(Kadir 4) Serkan Çelik 
(5) Sercan (5) Ethem 
(3) Kenan (4) Ömer 
5) Ümit (4) Onur (5) 

İsmail (4) Serkan 
Çebi (8) Latif (6) 
AKÇALARSPOR : 
Emrah (6) (Mehmet 
Cinpir 4) Ahmet Köse 

(6) Ali (6) Erdoğan (6) 
Hakan (7) Oğuz (7) : 
Kemal (7) Tolga (7) â 
Erhan (7) İbrahim (5) 
(Tayfun 4) Özcan (5) 
(Mehmet Yıldız 3) J
GOLLER :
Dk. 1 Erhan Dk. 12 j| 
Oğuz Dk. 73 Kemal 
(Akçalar)
Dk 45-75 Pen.
Serkan Çebi (İznik)
KIRMIZI KART : V 
Dk. 53 Tolga (Akçalar)
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Soğuk hava değil
mikrop hasta ediyor

Sağlam 
kemikler için 

D vitamini şart
Özellikle mevsim 
geçişlerinde kendini 
gösteren solunum 
yolu enfeksiyonları 
gibi rahatsızlıklara 
karşı temizlik 
unsurunun önemli 
olduğu bildirildi. 
Enfeksiyon 
Hastalıkları Derneği 
Başkanı, Hacettepe 
Üniversitesi 
Çocuk Enfeksiyon 
Hastalıkları Ünitesi 
Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Mehmet 
Ceyhan, bu 
mevsimlerde, 
enfeksiyon hastalık
ları yönünden çeşitli 
risk faktörleri 
olduğunu belirterek, 
"Havaların soğumaya 
başlamasına bağlı 
olarak kapalı mekan
ların yeterince 
havalandırılmaması, 
çocukların okul 
ve kreşlerin açıl
masıyla bir arada 
uzun süre vakit 
geçiriyor olmaları 
ve temizlik koşulları
na dikkat edilmemesi 
gibi nedenler, 
ortamdaki mikrobun 
hızla yayılmasına

olanak tanıyor" 
dedi.
"Soğuk havanın 
hastalık habercisi 
olduğu yönündeki 
düşüncelerin 
yanlış olduğunu" 
ifade eden Prof.
Dr. Ceyhan, "Soğuk 
havanın sağlık 
üzerine olumsuz 
etkisi sıcaktan daha 
az. Bu nedenle 
soğuktan değil sıcak 
havadan korkun" 
diye konuştu.

Ceyhan, soğuk 
havada, mukozanın 
soğuması nedeniyle 
genellikle burun 
akıntısı ve kas tutul
ması görüldüğünü 
anlatarak, genellikle 
şpauk hayanın 
mikropların 
üremesi için uygun 
olmadığını, yaz 
aylarında ise bu 
riskin daha fazla 
olduğunu kaydetti. 
Prof. Dr. Ceyhan, 
özellikle sonbahar 

ve kış mevsiminde 
görülen grip, 
nezle, zatürre gibi 
rahatsızlıkların 
insanların kapalı 
mekanlarda uzun 
süre bir arada 
kalmaları nedeniyle 
yayıldığını söyledi. 
Mikroorganizmaların, 
kalabalık ortamlarda 
daha kolay yayıla- 
bildiğini hatırlatan 
Ceyhan, solunum 
yolu hastalıklarına 
etken olan nedenler 
arasında "El 
kirliliğine" dikkati 
çekti. Ceyhan, 
"Bu nedenle eller 
sık sık yıkanmalı.
En az 10 saniye akan 
suyun altında bol 
sabunla ve parmak 
ile tırnak aralarının 
ovularak yıkanması 
yeterli" dedi.Ceyhan, 
grip aşısının düzenli 
olarak her yıl 
yaptırılmasını 
önerdiklerini 
belirterek, 
"Gripten korunmak 
için 6 ayın üzerindeki 
herkese grip 
aşısı yapılmalı" 
diye konuştu 

“Osteoporoza 
bağlı kalça kırığı 
yaşayan her 5 kadın
dan 1'i bir yıl içinde 
hayatını kaybedi 
yor”. Hastaların 
yeterli miktarda 
D Vitamini alması 
halinde ise bu oran
da azalma gözleni 
yor. Osteoporozlu 
kadınların yeterli D 
vitaminini besinler
den alması içinse 
haftada 140 yumurta 
yemesi, 52,5 litre 
süt içmesi ya da 14 
porsiyon ton balığı 
tüketmesi gerekiyor. 
Menopoza bağlı 
osteoporozda kalça 
ve omurga kırıklarını 
önlemek için 
kalsiyum alınması 
gerektiği birçok kişi 
tarafından biliniyor, 
ancak tek başına 
kalsiyum güçlü 
kemiklerin oluşumu 
için yeterli değil. 
Kalsiyumun vücutta 
emıTimı'nı sağlamak 
için aynı zamanda 
D vitamini takviyesi 
almak da çok önem
li. Çünkü D vitamini 
kalsiyumun vücutta
ki emilimini yüzde 
65 oranında 
arttırıyor.

Küresel bir 
problem plan D 
vitamini yetersizliği, 
özellikle menopoza 
bağlı osteoporoz 
görülen kadınlarda 
önemli sorunlara 
neden olabiliyor. 
Yapılan araştır
malara göre trav
maya bağlı olmayan 
(hafif düşme 
sonucu) kırık 
problemiyle hastan
eye başvuranların 
yüzde 97'sinde 
D vitamini yeter 
sizliği görülmektedir. 
Yeterli D vitamini 
takviyesini doğal 
yollardan almak 
ise hiç kolay değil. 
Yeterli D vitamini 
takviyesi için 
haftada 140 adet 
yumurta, 52,5 litre 
süt, 14 porsiyon 
ton balığı ya da 
14 porsiyon 
sardalya tüketmek 
gerekiyor.
Uzmanlar D vitamini 
ihtiyacının günlük, 
haftalık veya 
aylık olmak üzere 
diğer osteoporoz 
ilaçları ile birlikte 
ya da tek tabletde 
verilebileceğini 
belirtiyorlar.
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55 
51318 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
Amtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

G17 14 nnw 1 ı UU
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.

513 20 66 
513 45 03
514 00 95 
51312 86
513 11 74 
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 1414
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25 

513 45 21 -182 
513 45 21 -111

Yalnyz 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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:
Topçular (226
Eskihisar (262

) 814 10 20
) 363 43 19
) 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 51417 00

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL 
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
1 Ekim 2007 Pazartesi 

SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 
D.Subaşı Malı. Çeşme Sok No:22 

Tel: 513 29 73 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2868 

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)



^^Llmurbey yol ayrımında meydana gelen kazada aşırı hız ve dikkatsizlik can aldı

-Motorsiklet kazasında 1 kişi öldü
Bursa’dan Yalova yoluna gitmekte olan Halit Kurt yönetimindeki 34 AT 7916 

plakalı motorsiklet, Umurbey yol ayrımı yakınlarında önde gitmekte olan Cemal 
Tuncer’in kullandığı 34 TB 6587 plakalı özel otoya arkadan çarptı. Ağır yaralanan 
motorsiklet sürücüsü Halit Kurt, Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesine 

_ (kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleden sonra yaralı Bursa Devlet Hastanesi’ne 
»^sevkedildi. Halil Kurt’un tüm müdahalelere karşın kurtarılamadığı öğrenildi

İtse . 
urhan 
gazel'

Fr 
Bur , 
I, Safi 
liyet 
ivilen 
pl 
etil । 
/rica 
sel,

em lik Körfez
Kunıluş:1973
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ÖNCE GÜVEN ÖNCE HİZMET 

B€VHANLAR A.Ş. OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ

SİZE SUNDUĞU 
/TRAFİK /KASKO /YOL BELGESİ /PLAKA /NAKİL 
/DEVİR /MUAYENE /KAYIT /TESCİL /TEMİZ KAĞIDI 
HİZMETLERİYLE ÖZGÜVENLE SİZUER^ 

Hayırlı Ramazanlar 
İbrahim X\kıt Cad. Şirjn Plaza No:7 GEMLİK 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50
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Belediye Meclisi Ekim ayı ilk toplantısını Başkansız yaptı

Sunğipek Yerleşkesi önüne
Tahmil Tahliye iskelesi

Gemlik Belediye Meclisi Ekim ayı ilk toplan
tısını dün Başkan birinci vekili Nurettin Bay başkan
lığında yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 
ilçe dışında olmasına karşın Meclis’e gönderdiği bir 
önerge okunarak gündeme alındı. Başkan Turgut, 
İlçe girişinde bulunan Sunğipek Yerleşkesi yanında
ki Balıkçı Barmağı’na Tahmil Tahliye İskelesi yapıl
masını istedi. Önerge İmar Komisyonu’nda değer
lendirildikten sonra konu Meclis’e gelecek. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Üniversite yanına iskele!
Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplan

tısında rutin konular görüşüldü.
Gelen önergeler klasik işlerden olduğu için 

komisyonlara gönderildi.
Usul böyle..
Başkan Mehmet Turgut’un katılamadığı 

dünkü toplantıya, Başkanın gönderdiği 
önerge damgasını vurdu.

Habere göre, Başkan, şu anda Balıkçı Barı 
nağı olarak kullanılan -aslında pek kullanıla
mayan- Sunğipek Yerleşkesi yanındaki liman
da, Tahmil Tahliye İskelesi yapılmasını istiyor.

Devamı sayfa 5'de

LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİYORUZ!
[ Ocuna Ror«yo« ve Dcqrçi.Ücrctsİz Usrik Komot ve BaUns

IMftn YültSEİ PafoMMS iMriktand. 
pUu luyuHuM it. ktsuhu tap 

TAM SİGORTA

TEVFİKSOLAKSUBAŞIveOĞULLARI
İstiklal Cad. No:104 Gemlik/BURSA

TEL: 0.224 51311 75

2 EKİM 2007 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM W[Ş!
SAH 05.28 06.53 13.00 16.16 18.55 20.13

Soygun yapan 
kar maskeli

sahte polisler, 
yakayı ele verdi
Bursa'da gasp su 
çundan girdikleri 
cezaevinde tanışan 
iki kafadar, izledikle 
ri soygun filmlerin 
den etkilenip kendi
lerine polis süsü 
vererek yeni soygun
lar yapmaya katkı 
şınca yakalandılar. 
Haberi sayfa 3’de

ivww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Vay be....

Tanık olduklarımız "vay be" dedirtecek 
boyutlarda..

Hem içeride hem dışarıda..
içeride "türban"a ve "anayasa" tartışmaları

na kilitlenen Türkiye, dışarıda da AB, IMF, ABD, 
Dünya Bankası kıskacından kurtuluş çareleri 
arıyor..

Türkiye, Cumhuriyet Tarihi'nin dış politika 
açısından en talihsiz dönemini yaşıyor.

En son Irak'la yapılan anlaşma Türkiye'yi 
1926 yılında elde edilen kazanımlarm gerisine 
düşürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele ede
bilmek için sınır ötesi harekat talebinde 
bulunuyor.

Siyasal Otorite'den girişim bekliyor.
İktidar erkini yüzde 46 oyla ellinde bulun

duran Siyasal Otorite ABD ve Barzani'ye rağ
men adım atamıyor.

Cesaretli davranamıyor.
Bu arada güneydoğu da ateş sönmüyor.
Azıtan eşkıya masum insanlara kin, nefret, 

öfke kurşununu atmaktan çekinmiyor.
En son dün ...
Aralarında çocuklar da bulunan bir minibüs 

insanı tararken dumura uğrayan beyninde ve 
taşlaşmış kalbinde en küçük bir insanlık kırın
tısı yoktu.

Sinsi mayınlarla...
Dışarıdan aldığı destekle ...
Arkadan vuruyor..
Geçenlerde Dışişleri Bakam'nın ABD 

ziyaretinde söylediklerini duyunca yüre ğimize 
su serpilmişti..

Umutlanmıştık..
Boşuna olduğunu gördük.
Kuru gürültü çıkarmak ve seçmene mesaj 

vermekten öte bir anlam taşımadığı ortaya 
çıktı..

Başbakan'ın Kasımpaşa!) edası ABD, Avrupa 
ve Ortadoğu'da sökmüyor..

Sökmediğini bizim Berkay kendi gözleriyle 
görmüş..

Berkay Karabulut..
Bizim gazetenin Küçük Kumla Muhabiri.. 
Portekiz'de..
Eğitim için gitti.
Gazeteci ya...
Gördükleri ve yaşadıkları onu "dürt"müş.
Hava alarmdan itibaren gelişen olaylar onu 

kah üzmüş, kah sevindirmiş ama hep düşün 
dürmüş..

Geçmiş bilgisayarın başına ..
Basmış klavyenin tuşlarına..
"Merhaba Gürhan Abi;
Yurt dışı eğitimi alabilmek için katıldı ğım 

Erasmus Sokrates öğrenci değişimi programı 
için Portekiz Porto’dayım. Portolular bizi çok iyi 
karşıladılar. Hizmette kusur etmediler. Her şeyi 
mizle ayırt etmeden ilgilendiler. Hocaları, 
akademik vasi miz bizlere inanılmaz bir ilgi ile 
yaklaştılar. Buraya kadar herşey normaldi. Taa 
ki okulumun uluslararası ofisinde çok şaşırtıcı 
ve rencide edici birşey gördüm. Çok şaşır dım 
ve üzüldüm. Çok büyük bir dünya hari tası var 
haritada Türkiye'nin doğusu Kürdistan olarak 
gösterilmiş.

Bu arada kimlik yüzünden neler yaşa dığımı 
da anlatayım

1)Sadece Türklere olan bir ayrıcalıktan 
dolayı tam tamına 31 günde vize aldı

2) Sonra en kötüsü hava alanında tam tamı
na 30 dakika aramaya tabi tutuldum. Üstelik 
Frankfurt aktarmalı gittiğim Porto uçağı için 
sadece 1 saatim vardı. Kan ter içinde kalarak 
zor yetiştim. İçeri girmeden önce pasaport kon
trolünde polis vizemin geçmeyeceğini söyledi. 
Başka polisler araya girmese yetişemeyecek- 
tim. Çünkü uçağa bindikten 5 dakika sonra 
körükler kaldırıldı.."

Berkay bu tür sorunlarla karşılaşan ilk T.C 
yurttaşı değil..

Sonuncusu da olmayacak.. Bu çile ne zaman 
mı bitecek.. Cesur...Bilgili.. Kararlı...

Vatanını milletini canından çok seven poli
tikacılar ülke yönetimine geçtigi zaman..

‘He haklarımız var, okumak isQ
Kaymakam Mehmet Baygül’ü ziyaret eden ayakkabı boyacılığı yapan çocuklar, 

Dünya Çocuklar Günün’nde dertlerini anlatarak, destek istediler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
1 Ekim Dünya Çocuk
lar Günü nedeniyle 
Bursa Zihinsel Özürlü 
Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri ile birlikte 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ü ziyaret eden 
ayakkabı boyacısı 
çocuklar sıkıntılarını 
dile getirerek 
destek istediler. 
Özellikle park içinde 
ayakkabı boyayarak 
hayatlarını kazanan 
ve Dünya Çocuklar 
Günü'nden haberleri 
bile olmayan bu 
çocuklar okumak 
istediklerini 
söylediler.
Ağrı'dan ailelerinin 
para kazanmak için 
gönderdikleri ve 
Gemlik'te bakımsız 
bekar evlerinde 
kalarak kazandıkları 
miktarı küçükte 
olsa bu paraları 
ailelerine göndererek 
kardeşlerini baktık
larını anlatan 
yaşları 8 ile 14 
arasındaki çocuklara 
Kaymakam Baygül,

yardım elini uzattı. 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı'nda her çocuğa 
50 YTL para desteği 
yapan Baygül'ün yanı 
şıra Bursa Zihinsel 
Özürlü Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı olan Tamer 
Sivri de 25 YTL'lik 
giysi yardımında 
bulundu.
TOPLUMUN 
KANAYAN YARASI 
OLMASINLAR 
Bursa Zihinsel Özürlü 
Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı olan

Tamer Sivri, 
toplumun kanayan 
yarası olarak görülen 
bu çocuklara şimdi
den yardımcı olun
ması gerektiğini 
belirterek, "Biz kendi 
çocuklarımıza eğitim 
verebiliyoruz, ancak 
bu çocuklara kim 
eğitim verecek, 
geldikleri yerlerde 
sadece bir yada iki yıl 
okula gitmişler çoğu 
okuma yazma dahi 
bilmiyor. Toplumun 
kanayan yarası konu
mundaki çocuklara

yardımcı 
olmalıyız" dedi. 
Çocukların kaldıkları 
yerlerin belirlenerek « 
onlara erzak ve 
yakacak yardımında 
bulunulması 
talimatını veren 
Kaymakam
Baygül, "Hayatlannı | 
çalışarak kazanmalan 
çok güzel, ancak 
topluma faydalı 
olmaları içinde 
eğitimleri şart.
Neler yapabileceği 
mizi araştırıp destek 
olacağız" dedi.

fâjfr SATILIK - KİRALIK LÜK DAİRELER 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, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Otoparklı, SAsansörlü, 
Hazır Mutfak, 
Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke, 
Islak zeminler seramik
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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?Sf317 94
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Belediye Meclisi Ekim ayı ilk toplantısını Başkansız yaptı 

Sunğipek Yerleşkesi önüne 
Tahmil Tahliye iskelesi

Gemlik Belediye Meclisi Ekim ayı ilk toplantısını dün Başkan birinci 
vekili Nurettin Bay başkanlığında yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 
ilçe dışında olmasına karşın Meclis’e gönderdiği bir önerge okunarak gün
deme alındı. Başkan Turgut, İlçe girişinde bulunan Sunğipek Yerleşkesi yanın
daki Balıkçı Barınağı’na Tahmil Tahliye İskelesi yapılmasını istedi. Önerge 
İmar Komisyonu’nda değeı lendirildikten sonra konu Meclis’e gelecek.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik^Belediye 
Meclisi Ekim ayı 
ilk toplantısında 
görüşme 
maddelerini 
ilgili komisyonlara 
havale etti. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
ilçe dışında olması 
nedeniyle Meclis 
birinci Başkan 
vekili Nurettin Bay 
Başkanlığında . 
toplanarak 2008 yılı 
Gelir ve Gider 
Analitik Bütçesi ile 
Sözleşmeli 
Personel ücretinin 
belirlenmesini 
görüşülmek 
üzere Plan Bütçe 
Komisyonu’na oy 
birliği ile havale etti. 
İmarla ilgili 
konuların da 
İmar Komisyonu’na 
havale edildiği 
Ekim ayı ilk toplan
tısında, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un Gemlik 
girişi Sunğipek 
Yerleşkesi yanındaki 
Balıkçı Barınağı’nın 
planlarını yapan ilgili 
firma tarafından

büyütülerek “Tahmil 
Tahliye İskelesi” 
yapılması için 
verdiği önerge, 
gündeme alınarak 
görüşülmek özere 
İmar Komisyonu’na 
havale edildi.
Verilen başka 
bir önerge ise, 
Cumhuriyet 
Mahallesi’nde 
bulunan Lauderhill 
Parkı’nın “Gül 
Parkı” olarak, 
“Şelale Çay 
Bahçe”sinin de 
“Lauderhill Çay 
Bahçesi” olarak

isimlerinin değişti
rilmesi oy birliği 
ile İmar 
Komisyonu’na 
havale edildi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi, komisyon

lardan gelecek 
görüşleri 
karara 
bağlamak üzere 
5 Ekim 2007 saat 
14.30 da yeniden 
toplanacak.

Soygun yapan kar maskeli sahle polisler, yakayı ele verdi
Bursa'da gasp 
suçundan girdikleri 
cezaevinde tanışan 
iki kafadar, izledikleri 
soygun filmlerinden 
etkilenip kendilerine 
polis süsü vererek ye 
ni soygunlar yapınca 
yakalandı.
Zanlılardan birisinin 
daha önce cezaevin
den firar ettiği öğre
nildi.
Emniyet Müdürlüğü'n 
den yapılan açıkla
maya göre, gasp

suçundan girdiği 
Edirne Cezaevi'nde 
tanıştığı M.B.'nin (33) 
tahliye olması üzeri 
ne 2009'da cezası 
bitecek olan H.D. (24) 
Yarı Açık Cezaevi'n 
den firar etti. Birlikte 
suç işlemek için arka 
daşının ikamet ettiği 
Bursa'ya gelen H.D., 
bir ev tutarak, keşfe 
koyuldu. Kendilerine 
polis süsü veren 2 
şüpheli, 3 ayrı şahsın 
kafasına silah daya

yarak, 120 YTL gasp 
etti. Müştekilerin be 
yanı üzerine harekete 
geçen polis, iki 
kafadarı Kültürpark'ta 
ki bir kafede keşif 
yaparken gözaltına 
alındı. Zanlıların suç 
işlemeden önce uyuş 
turucu kullandıkları 
öne sürüldü.
3 ayrı sahte kimliği 
bulunan firari zanlı 
H.D.'nin Görükle 
beldesindeki evine 
yapılan baskında çok

sayıda soygun filmi 
ne el koydu. İzledik
leri bu filmlerden etki 
lenen şüphelilerin 
evinde ayrıca 2'şer 
kelepçe, kullandıkları 
otomobilde ise 2'şer 
adet kar maskesi ve 
silah bulundu. 
Şüphelilerden H.D. 
susma hakkını kul
lanırken, arkadaşı 
M.B. ise, H.D.'nin 
zorlamalarıyla suç' 
işlemek zorunda 
kaldığını öne sürdü.

ozcanvural1933@hotmaij,çbrhi 
www.milliyet/blog/özcan vural.

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Yoklar, çoklar....
1960 yılından beri Gemlik’te Diş Hekimi 

olarak çalıştım. Yani elli yıla yakın..
Geldiğim yıllar, Gemlik küçük, fakat 

bakımlı, yaşayanları ile sevimli bir sahil 
kasabası idi..

Zaten benim buraya yerleşmem de bu 
nedenleydi..

Komşu kasabalar (Orhangazi-Mudanya ) 
bize göre geride, adeta birer büyük köy gi 
bi idiler..

Şimdi gidin görün.
Bizi her yönden geçtiler.
Onlar ileriye gitti, her yönü ile uygarlaş 

tı, bu yaşadığım 50 yıl içinde Gemlik yerin 
de saydı, hatta geriye gitti..

Elli yılı düşünüyorum da orta olan iki 
kordon..

Birini Belediye yaptı, birini BP yapti. BP 
niye yaptı diyeceksiniz, işleri vardı avanta 
verdi.

Gemlik Belediye ve Başkanı yönünden 
şansız bir yer.

Pratik zekalı, iş bilir, tuttuğunu koparan, 
konuşan değil iş yapan bir Belediye başka 
nını bulamadı, bunamadı..

Bu düşünceme itiraz edeceklere söylü 
yorum..

İşte mal meydanda, her yanı dökülüyor..
Ilıca Termal tesisleri yıllardır bakımsız, 

harap duruyor.
Esrarcılara yataklık yapıyor.
Oto gar yerinin tespiti çeşitli söylen

tilere neden oldu.
Eşin dostun arazisi kıymetlensin diye 

kararlar değiştiriliyor, halkın bir araya gel 
niesi için gerekli sosyal yapılar, onun en 
zor gideceği, uzak ve dik yokuşlu bir yere 
yapılıyor.

Dere üstü kapatıldı, öyle duruyor.
Uludağ Üniversitesi Yerleşeke’si kurul

du. Asım Kocabıyık Kampüsü.
Allah uzun ömürler versin saygıdeğer 

Asım Bey olmasaydı orası da harabe ola 
rak kalırdı. Zaten Belediye ve çevresi, Üni 
versite lafını sevmiyorlar.

Düzenli bir otobüs yerleri yok.
Parkın yanındaki dar yerde halk sıkıntı 

çekiyor.. Bir karmaşa, köy meydanı adeta..
Yakınımızda büyük bir heykeltıraş Pof. 

Dr. Tankut Öktem var.
İlçeye severek yapacağı yardım ve eser

leri var.
Kimse aldırış etmiyor, ama Başkanın 

kendi resimleri meydanlara asılıyor.
“Gemlik’i seviyorum” Büyük lider İsmet 

Paşanın deyimi ile “Hadi oradan” dertler, 
yazmakla bitmez..

Kısaca..
Belediye yok, pislik çok.
Başkan yok, dertler çok.
Belediye zabıtası yok, kaçak işler çok..
Bakanı yok.. Kordon çok..
Merasimler çok, buralarda halk yok....

KUŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

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

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


2 Ekim 2007 Salı Gemlik K

Kayıt karmaşası öğrencileri mağdur ediyor
Seyfettin ŞEKERSOZ

Anadolu Meslek ve 
Sağlık Meslek Lisele 
rine kayıtların son 
günü olan 28 Eylül 
2007 mesai saati biti
mi olarak belirtilme
sine karşılık bir gün 
önce yani 27 Eylül 
2007 günü kapanma 
sı nedeniyle çocuğu 
nu kayıt ettiremeyen 
baba Etem Yozgat 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'e dilekçe ve
rerek hakkını arıyor. 
Küçük Kumla Siteler 
Mahallesi Hizmet 
Caddesi Palmiye 
Sitesi G Blok 3 Nolu 
dairede oturan Etem 
Yozgat, kızı Damla 
Yozgat'ın Umurbey 
Sağlık Meslek 
Lisesi'ne kontenjan
dan kayıt yaptırma 
hakkını kazandığını 
ancak verilen tele
fona ulaşamadığını, 
kendisine ise kayıt 
için haber verilmediği 
ni ileri sürdü. Baba 
Etem Yozgat, Bakan 
lık adına Müsteşar 
Yardımcısı Mehmet 
Temel imzasıyla 

yayınlanan genelgede 
kontenjan kayıtlarının 
28 Eylül 2007 mesai 
bitimine kadar yapıl
ması gerektiği yönün 
de açıklama yapıl
masına karşın, kayıt
ların bir gün önce 27 
Eylül 2007 günü biti
rilmiş olduğunu söyle 
yerek, "Gittiğimde 
kayıtların dolduğu 
söylendi. Ben, 27 
Eylül'de gitseydim ne 
olacaktı, bizim yeri 
mize başkasının 
kaydı nasıl yapılır. 
Bunun peşini bırak
maya niyetim yok. 
Hakkımızı mahkeme 
de arayacağız" dedi. 
Dün Kaymakam 
Mehmet Baygül'e 
dilekçe veren baba 
Etem Yozgat, 
şikayetini tekrarla
yarak kayadın yap
tırılmasını istedi. 
Öte yandan Milli 
Eğitm Bakanı adına 
Müsteşar Vekili 
Mehmet Temel 
tarafından Valiliklere 
gönderilen genelgede 
ise; "Bakanlığımıza 
gelen bilgilerden, 
"Tercihinde

Yükselme" işle
minde yer alma 
yan Anadolu 
Meslek Liseleri 
ve Sağlık 
Meslek Lisele 
rine kayıtlı 
iken tercihinde 
yükselme 
başvurusunda 
bulunan ancak 
herhangi bir 
üst tercihine 
yükselemediği 
için ilgi yazı 
gereğince 
önceden kayıtlı 
oldukları Ana 
dolu Meslek ve 
Sağlık Meslek 
Liselerine kayıt
larının doğru
dan yapılması 
gereken çok sayıdaki 
adayın da kayıtlarının 
yapılmadığı ve 
mağdur duruma 
düştükleri tespit 
edilmiştir.
Bu öğrencilerin 
mağduriyetlerinin 
önlenmesi açısından, 
tercihinde yükselme 
sonucu kayıt hakkı 
kazandığı okula 
kayıt yaptıramayan 
öğrenciler ile

Anadolu Meslek 
ve Sağlık Meslek 
Liselerine kayıtları 
yeniden yapılması 
gerekirken, 
çeşitli sebeplerle 
kayıtları yapılamayan 
öğrencilerin, 
bu okulların 
kontenjan durumu 
dikkate alınmaksızın 
kayıtları 28 Eylül 
2007 tarihi mesai 
bitimine kadar 
yapılması gerekmek
tedir" deniliyor.

Yalçın Siper 
emekli oldu

Gemlik Lisesi 
Beden Eğitimi 
Öğretmeni Yalçın 
Siper(48) emekli 
oldu.
İzmir Buca Spor 
Akademisinden 
mezun olduktan 
sonra 1981 yılında 
Gemlik Lisesi Beden 
Eğitimi öğretmen
liğine atanan Yalçın 
Siper, kesintisiz 
27 yıl Gemlik’te 
görev yaptı.
Siper’in emekli 
olması nedeniyle 

öğretmen arkadaşla! 
rı Karacaali Gençlik’ 
ve İzcilik Kampı’nda 
düzenledikleri 
veda yemeğinde 
meslekdaşları 
emekliliğe 
uğurladılar.
Evli ve iki çocuk 
babası olan Yalçın 
Siper, Gemlik’te 
sporcu gençliğin 
yetişmesi için uzun 
yıllar emek verdiğini, 
emeklilikte dinlen
mek istediğini 
söyledi.
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Ek yerleştirme başvuruları 4 Ekim’de sona erecek
Boş kalan ve ya yer
leştirilen üniversite 
adaylarının kayıt yap
tırmaması nedeniyle 
boşalan kontenjan
lara yapılacak ek 
yerleştirmeler için 
başvurular başladı. 
Başvuruların kesin
likle uzatılmayacağı 
ek yerleştirmeler için 
başvurular, 4 Ekim'de 
sona erecek.
ÖSYM'den yapılan 
açıklamaya göre, 
yükseköğretim prog 
ramlarının kontenjan
ları için yapılacak ek 
yerleştirmede tercih 
yapabilmek için, 
2007-ÖSYS merkezi 
yerleştirmede hiçbir 
yere yerleştirilmemiş 
olmak gerekiyor.

i Adaylar, 4 Ekim'e 
kadar “2007-ÖSYS

Yükseköğretim Prog 
ramlarına Ek Yerleştir 
me Kılavuzu”nu, 
ÖSYM'nin Sınav 
Merkezi Yöneticilik 
lerinden 3 YTL karşı 
lığında satın alabile
cekler. Açıklamaya 
göre, adaylar, tercih

lerini, Başvuru 
Merkezi aracılığıyla 
veya kişisel olarak 
internet üzerinden 
yapabilecek. Posta ile 
merkeze gönderilen 
tercih formları işleme 
alınmayacak.
Adaylar, kılavuz 

ücreti ile tercihlerini 
Başvuru Merkezi 
aracılığıyla yaptık
larında ödeyecekleri 
3 YTL tutarındaki 
hizmet ücreti dışında 
başka bir ücret 
ödemeyecek.
ÖSYM Sınav Merkezi 
Yöneticilikleri ile 
kılavuz satış nokta
larının adresleri ayrı
ca gazete ilanında ve 
ÖSYM'nin internet 
sitesinde yayınlana 
cak. 2007 ÖSS 
yerleştirme 
sonuçları ve yeni 
açılan programlar 
sonucunda ön 
lisans programların
da toplam 
48 bin 753, lisans 
programlarında ise 
18 bin 954 boş 
kontenjan bulunuyor

MEB, Mesleki 
ve Teknik Lise 

mezunlarını izliyor
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı (MEB), mesleki ve 
teknik liselerden 
mezun olanların isti
hdam edilme durum
larını ortaya koymak 
amacıyla pilot proje 
yürütüyor 
Mezunlarla tek tek 
görüşülerek, çalıştık
ları işte yeterli olup 
olmadıklarından, 
sosyal güvenceleri 
bulunup bulunmadı 
ğına kadar birçok 
konuda veri oluştu
ruluyor. MEB Eğitimi 
Araştırma ve Geliştir 
me Dairesi Başkanlı 
ğınca hazırlanan 
"Mesleki ve Teknik 
Ortaöğretim Kurum 
lan Mezunlarının 
İzlenmesi Projesi",

mesleki ve teknik 
liselerin bilişim 
teknolojileri aracılı j 
ğıyla sanal ortamda 
takip edilmesini, bu 
kurıımlarda verilen 
eğitimin hedeflere 
ulaşma düzeyinin 
belirlenmesini ve 
eğitim program
larının güncelliğinin d 
sağlanmasını amaç ] 
lıyor. Projeyle ayrıca 
mezunların sistem- J 
atik olarak izlen
mesinin sağlanarak, 1 
sistem kurumsallaş -I 
tırılacak. Proje kap- J 
samında elde edile- ] 
cek veriler analiz edi 
lerek, mesleki ve tek 
nik ortaöğretim ders 
programları için öne ıl 
rilerde bulunulacak. |

E
D 
K 
([ 
T< 
A 
ili 
n; 
H 
d< 
bi 
h; 
h< 
m 
d; 
A 
a< 
gj 
G 
ta 
v< 
dt 
al 
dı
m 
bt 
sc 
ss 
isi 
bL 
o/ı 
dc 
tei



2 Ekim 2007 Salı Gemlik Körfez Sayfa 5

Üniversite yanına iskele!
Köşemde daha çok yerel konu

lara değinmek istiyorum.
Yerel bir gazetenin görevinin 

de bu olduğunu düşünüyorum.
Gemlik Belediye Meclisi’nde 

olup bitenden halkın haberi 
ancak basın ile mümkündür.

Bunu sağlıklı yansıtan basın 
görevini yapıyor demektir.
Ancak Gemlik halkı her konuda 

olduğu gibi okumak konusunda 
da çok ilgisiz.

Dünkü Meclis Salonu’nun 
konuklar ve halk bölümüne bak
tığımda, bir tek kişinin Belediye 
Meclisini izlediğini gördüm.

Bu ilgisizlik nitelememin ne 
denli doğru olduğunun bir 
göstergesidir.

Gemlik gibi nüfusu 100 bine da 
yanmış bir ilçede yerel gazete 
okuma oranı çok az.

Koca Gemlik, ekonomik olarak 
bir yerel gazeteyi yaşatacak güç 
te değil aslında.

Bizim gazete çıkarmamız ina 
nın bir fedakarlık, bir sevgi işin
den öte birşey değil.

Gelelim konumuza..
Belediye Meclisi’nde gün

demdeki konuları her zaman 
olan rutin işler.

Meclise gönderilen konular 
öncelikle ilgili komisyonlarda ele 
alınır, sonra hazırlanan bir rapor

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

la yeniden meclise gelir ve 
görüşülür.

Burada önce komisyon baş 
kanı raporunu okur, olumlu veya 
olumsuz görüş bildirir.

Bu rapora iktidar veya muhale
fetten üyeler cevap verir, tartış
malar sonrasında oylanarak ka 
bul veya reddedilir.

Gündemde olmayan maddeler 
ise Meclis açıldığında, ya Baş 
kan tarafından, ya da üyeler tara 
fından yeni görüşme önergeleri 
verilebilir.

Meclis’te okunan bu önergeler 
önce gündeme alınır.

Sırası geldiğinde ise görüşüle 
rek sonuçlandırılır.

Belediye Başkanımız dün top 
lantıya katılamadığı için günde 
me alınmasını istediği bir öner 
geyi Meclis Başkanlığına gön
dermiş.

Bu önerge okunup gündeme 
alındı ve imar komisyonuna 
havale edildi.

Başkanımız Uludağ Üniversite
si Gemlik Sunğipek Yerleşkesi 
yanında bulunan Balıkçı Barı 
nağı’nın büyütülerek Yükleme 
Boşaltma Limanı (İskalesi) yapıl
masını istiyor.

Gemlik Belediyesi’nin ilçenin 
ortasında bulunan Belediye İske 
leşinden Tahmil Tahliye yapması 
günümüzde çok eleştirilere ne 
den oluyor.

Başkan ilk seçildiği seçim be 
yannamesinde bu iskeleyi kaldı 
racağını vaddetmesine karşın, 
Gümrükçe kapatılan İskele 57. 
hükümet zamanında Belediye 
gelirleri azalıyor diye yeniden 
açtırıldı.

Bu sabıkalı iskele, birçok 
insanın ölümüne neden oldu.

Aslında bu iskele 1950’lerden 
sonra yapıldığında yükleme 
boşaltma iskelesi olarak değil, 
yolcu iskelesi olarak yap
tırılmıştı.

O tarihlerde Gemlik İstanbul 

arasında haftada dört gün 
(Pazar-Sah-Çarşamba ve Cuma 
günleri) Devlet Deniz Yollarının 
gemileri yolcu ve hafif yük taşır
lardı.

1980’den sonra önce GEM- 
PORT, sonra Borusan daha 
sonra Gemlik Gübre İskeleleri 
yapıldı.

Gemlik bölgenin en önemli 
liman kenti oldu.

Bir de Bursa Çimento’nun 
yakın da açılacak İskelesi ile bu 
kapasite çok büyüyecek..

Böylesine büyük iskele işlet 
melerin bulunduğu bir ilçede, 
Belediyenin hala ısrarla “Ben 
limancılık yapacağım” demesi 
hangi mantığa sığar.

Hele Üniversite’nin Yerleşke 
açtığı bir yerin hemen yanıbaşın 
da, yük indirme boşaltmasının 
yapılması, hangi kentçilik 
anlayışına sığar.

Kent içinden kaldırmak iste
diğimiz kamyonları, gemileri 
şimdi kentin girişine getirmenin 
anlamı olsa olsa Belediye’ye 
getirisi olmalı.

Günümüzde modern belediye 
ler bu işlerle uğraşmaz.

Hele AKP’nin savunduğu libe 
rai ekonomide devletçi mantıkla 
iskele işleticiliği yapılmaz.*

Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO) Gemlik Temsilcisi Ümran Akyavaş, 
Ekim ayının ilk haftasının Dünya Hayvan Hakları Günü olarak kutlandığını söyledi.

“Hayvanların ila haklar korunsun”
Ercüment ESEN

Doğayı ve Hayvanları 
Koruma Derneği 
(DOHAYKO) Gemlik 
Temsilcisi Ümran 
Akyavaş, Ekim ayının 
ilk haftasında kutla 
nan Dünya Hayvan 
Hakları günü 
dolayısıyla basın 
bildirisi yayınlayarak 
hayvanların 
haklarının korun
madığını bir kez 
daha hatırlattı. 
Akyavaş yaptığı 
açıklamada şu 
görüşlere yer verdi: 
"Son günlerde 
Gemlik ve çevresinde 
toplanan köpeklerin 
veteriner kontrolün
den geçirilip koruma 
altına alındığını 
duyduğumuzda çok 
mutlu olduk. Yıllardır 
belediyemizden 
sokak hayvanlarına 
sahip çıkmasını 
istemiştik. Sonunda 
bu isteğimiz gerçek 
oldu. Bundan 
dolayı da yetkililere 
teşekkür ederiz"

| ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik ve çevresinde 
sokakta yaşayan 
hayvanlarla ilgili 
sorunlarının yavaş 
yavaş çözülmeye 
başladığını 
söyleyen Akyavaş, 
4 Ekim günü Dünya 
Hayvan Hakları 
günü olduğunu 
hatırlattı.
Akyavaş, 
Hayvan Haklarını 

savunan bir sivil 
toplum örgütü olarak 
takipçi olduklarını 
5199 sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu’nun 
hayvanları koru
madığını söyledi. 
Akyavaş, “Bu kanun 
değişmedikçe de 
vahşeti artarak 
devam edecektir” 
diye konuşurken 
“5199 defa hayır”

dedi.
“İnsani vecibelerden 
dolayı değil, AB 
baskısı nedeniyle 
çıkan 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma 
Kanununa göre, bir 
hayvana işkence 
eden, tecavüz eden, 
gözünü oyan kişilere 
yasak yerlerde sigara 
içenlerle aynı ceza 
veriliyor” diyen 
Akyavaş, “Bir canlıyı 
parçalayarak öldüren 
insanlar, anne 
köpekleri süt içen 
yavruları ile birlikte 
canlı canlı toprağa 
gömerek öldüren 
belediyeler, 
maalesef hiçbir 
şekilde ceza 
almıyorlar.
Çünkü bu yapılan 
insanlık dışı 
muamele 5199 
sayılı yasaya göre 
cezayı gerektirmediği 
için, ceza kanununa 
değil kabahatler 
kanununa giriyor. 
Onların “mal” değil 
"can" olduğunu 
unutmayın” dedi.

Bursaray’a tam not

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ne bağlı 
Bursa Ulaşım Toplu 
Taşıma İşletmeciliği 
San. ve Tic. A.Ş. 
(BURULAŞ), 
Almanya, Avusturya 
ve İsveç'teki metro 
taşımacılığında 
görev yapan 
yöneticileri ağırladı. 
Türkiye'de faaliyet 
gösteren trenlerde 
inceleme yapmak 
üzere Bursa'ya 
gelen Almanya, 
Avusturya ve 
İsveç'teki işletme 
lerde görev yapan 

Şirketimizin Gemlik Gümrük 
Müdürlüğünde işlem gören 
EX018609 beyanname tescil 

nolu ve 09.04.2007 tarihli 
gümrük çıkış beyannamesi 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
AKSOYLAR MERMER 

SAN, ve TİC. A.Ş.

17 kişilik yönetici 
kadrosu, Bursa 
Hafif Raylı Sistem'in 
(BursaRay) işletme 
merkezini gezerek 
BURULAŞ'ın çalış
maları hakkında bilgi 
sahibi oldu. Sekiz 
gün sürecek olan 
mesleki gezilerine 
İstanbul'da başla 
dıklarını, Bursa'dan 
sonra da Eskişehir, 
İzmir ve Antalya'ya 
gideceklerini 
söyleyen heyet 
üyeleri, BursaRay 
trenlerine binerek 
seyehat etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gül; “En mükemmel Anayasa 
yapılacağından eminim”

Türkiye Millet 
Meclisi’nde yeni 
dönem başladı. 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Meclisin yeni 
yasamanın yılının 
açılışı sırasında 
yaptığı konuşmada, 
anayasa tartışmaları
na değinerek, "en 
mükemmel anayasal 
düzenlemelerin" 
gerçekleşeceğine 
inandığını söyledi. 
Gül, "anayasa tadilatı 
veya yeni bir anayasa 
hazırlanması konu 
sunda son derece 
canlı ve kapsamlı bir 
tartışma yaşandığını" 
belirterek,bu konuda 
şu görüşleri dile 
getirdi:
"Esasen, hükümetten 
sivil topluma kadar 
herkesin bir konsen
süs arayışında oldu 
ğunu, hiç kimsenin 
bir başkasını anayasa 
tartışmalarından dış 
layıcı bir niyet veya 
tutumunun bulunma 
etiğim memnuniyetle 
görmekteyim. Millet 
olarak, anayasa tartış 
malarında sağlıklı bir 
sonuca ulaşılmasını 
sağlayacak tarihsel 
birikim , tecrübe ve 
olgunluğa sahip 
bulunmaktayız. Yüce 
Meclisinizin yüksek 
temsil kabiliyeti, 
ülkemizdeki ileri

Kemal Demirel’den oyuncaklı soru önergesi
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, menşei 
olmayan ithal oyun
cakların Türkiye'de 
satışına tepki göster
erek oyuncaklı basın 
toplantısı yaptı. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından cevaplan
ması talebiyle soru 
önergesi veren 
Demirel, ithal oyun
cakların tehlike 
saçtığını öne sürdü. 
CHP Bursa il 
Başkanlığı'nda basın 
toplantısı düzenleyen 
CHP Bursa Milletve 
kili Kemal Demirel, 
"Son günlerde ithal 
edilen oyuncakların 
oluşturabileceği 
başta kanser olmak 
üzere çeşitli sağlık 
problemleri 
tehlikeleri çoğu

demokratik ortam ve 
siyasi partilerimiz 
arasındaki diyalog ve 
istişare geleneği de 
böyle bir sonuca 
ulaşılmasına yardımcı 
olmaktadır" 
"HER GÖRÜŞ İFADE 
EDİLEBİLMELİ" 
Gül, yeni anayasa 
tartışmalarının ve 
düzenlemelerinin 
geçmiştekilerden 
ders ve ilhaml alma 
sının doğal olduğunu 
belirtti. Gül, yeni ana 
yasa düzenlemelerin 
de temel hak ve hür
riyetlerin güvence 
altına alınması, 
demokratik, laik ve 
sosyal hukuk devleti 
anlayışını teyit eden 
bir nitelikte olması 

zaman gündeme taşı
narak önemi vurgu
lanmaktadır. Çocuk
larımızın hayatı 
öğrenme yolunda 
kullandıkları oyun
caklar, onların ileriki 
yıllarda geri dönüşü 
olmayan sağlık prob
lemleriyle karşılaş
malarına neden ola
bilmektedir. Bu yüz
den oyuncakların 
albesini arttırmak 
adına kullanılan boya 

nın, yeni düzen
lemelerin gücünü ve 
sürdürülebilirliğini 
artıracağını vurguladı. 
Gül, kişisel özgürlük
lerle ilgili şunları 
söyledi: "Demokratik 
ülkelerde, kimilerince 
aşırı, marjinal ve hat 
ta egzantrik sayılan 
görüşlerin, -şiddet 
içermemek şartıyia- 
ifade edilmesi, bun
ları savunan kişi veya 
grupların mevcudiye 
tine tahammül edil 
mesi olağandır. Hatta 
bu demokrasinin 
gereğidir. Önemli 
olan sonuçta toplum
da ortak aklın ve sağ
duyunun egemen 
olmasıdır. Ilımlıların 
aşırıları ikna edebil 

ve diğer ürünlerdeki 
zararlı maddelerle 
ilgili en kısa sürede 
önlem alınması çok 
önemlidir. Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın bu konu 
üzerinde önemle 
durmasını istiyorum. 
Kendisinin de torun
ları var ve kendisi 
de her gittiği * 
yerde oyuncak 
dağıtıyor" dedi. 
Milletvekili Demirel'in 

mesi, her türlü aşırı 
lığın ve bağnazlığın 
marjinalleşmesinin 
sağlanması, başarılı 
bir demokrasinin 
ölçütlerindendir." 
“SORUNLAR 
GİZLENMEMELİ" 
Gül,sorunların gizlen
meden, doğru biçim 
de ve cesaretle teşhis 
edilmesi gerektiğini 
belirterek, böylece 
bunların kronikleş 
meşinin önlenebile
ceğini ve akılcı çö 
zümler bulunabile
ceğini söyledi. Gül, 
şu değerlendirmeyi 
yaptı: "Böylelikle, mil
letimizin özgüveninin 
daha da artacağından 
eminim. Buna rağ
men, kimi zaman tari
himizde veya yakın 
geçmişimizde yaşan
mış olan çalkantıların 
ve travmaların tortu 
su niteliğindeki bazı 
kaygı ve korkular 
günümüzde de gün
deme gelebilmektedir. 
Ancak önemli olan 
millet olarak bunları 
gidermeyi, aşmayı ve 
bunlardan sıyrılmayı 
başarabilmemizdir. 
Milletimizin bunun 
için gerekli dayanış
ma ve güven duy
gusuna, diyalog anla 
yışına, iyi niyete ve 
olgunluğa sahip 
olduğuna kuvvetle 
inanıyorum.”

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
verdiği soru öner
gesinde ise şu 
sorular yer alıyor: 
"Ülkemizde 
oyuncaklarla ilgili 
mevzuat ve standart
lar muvcut mudur? 
Oyuncakların 
yapımında kullanılan 
maddelerin standart- 
dı var mıdır?
Oyuncak ithalatı 
için gerekli standart
lar nelerdir? Son 
4 yıllık dönemde 
oyuncak ithalatı 
için harcanan para 
ne kadardır?
İthal oyuncakların 
CE standartına 
uygunluğunu 
denetleyen kuru
luşunuz varmı dır? 
Bu kuruluş hangi
sidir? Denetleme 
ve aratştırmalarını 
nasıl yapmaktadır?

Org. Büvükanıt’tan 
anayasa çıkışı

Org. Büyükanıt, 
yeni anayasa çalış
malarına değindi. 
Büyükanıt laik ve 
üniter devlet yapısın
dan taviz verileme- 
ceğini belirterek 
“Devleti budayarak 
birey yüceltilmez” 
dedi.
Harp Akademileri’nin 
yeni eğitim yılı açılış 
töreninde konuşan 
Orgeneral Büyükanıt, 
silahlı kuvvetlere 
ülke içinden ve 
dışından saldırılar 
olduğunu belirterek 
“Kısmi suskunluğu
muz ulusumuza 
saygımızdandır. 
Ancak her şeyin bir 
hududu vardır. Hangi 
ülkenin silahlı kuv 
vetleri bu kadar sis
tematik ve ön yargılı 
saldırılara uğruyor. 
Bize göre “Söz 
konusu vatan ise 
gerisi teferruattır” 
dedi.
YENİ ANAYASA 
HAZIRLIĞI 
Genelkurmay Baş 
kanı Büyükanıt, ikti
dar partisinin tasla

TBMM kulislerindeki 
turnikeler kaldırıldı

TBMM iç kulis
lerindeki turnikeler 
kaldırıldı.
Ziyaretçilerin kulis 
lere girmesini önle
mek için 2001 yılında 
konulan turnikeler 
kaldırılarak yerine 
çiçek konuldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Genel Kurul 
Salonu'nun iki 
tarafında bulunan 
iktidar ve muhalefet 
kulislerine dışarıdan 

ğının henüz açıklan
madığını, açıklandı 
ğında görüşlerini 
söyleyeceklerini 
ifade etti.
Orgeneral Büyükanıt 
“Değiştirilmek 
istenen anayasa 
ile ilgili üniver
sitelerin hazırladığı 
ilk taslağı biliyoruz. 
Ancak iktidar 
partisinin taslağı 
henüz açıklanmadı. 
Açıklanınca görüş
lerimizi söylememiz 
tabiidir. Yalnız 
elbette ki taraf 
olduğumuz unsurlar 
vardır. Laik ve üniter 
devlet yapısından 
taviz verilemez, bu 
konularda hassasız” 
dedi. Bu konudaki 
tartışmalarda bazı 
çevrelerin ‘Devleti 
budayarak bireyi 
yükseltme anlayışı’ 
olduğuna dikkat 
çeken Büyükanıt, 
“Birey ve devlet 
rakip değildir.
Devleti bireyi ezen 
bir kurum olarak 
görenler var” 
diye konuştu.

giriş yapılan 
bölümler ile Şeref 
Salonu'ndan 
girilen bölümde 
bulunan güvenlik 
turnikeleri kaldırıldı. 
Her iki kulisteki 
turnikelerin yerine 
çiçekler konuldu 
Bundan böyle 
kulislere giriş ve 
çıkışlar, görevli 
ool's memurları 
tarafından takip 
edilecek.
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Kazana düşen 
maket bıçağını 

almaya kalkınca 
hastanelik oldu

’tlis sokakta esrar itenlere göz actırmrçor

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
plastik fabrikasında 
çalışan bir işçi, 
hammedde kazanına 
düşürdüğü maket 
bıçağını almak 
isterken yaralanarak 
hastanelik oldu. 
Edinilen bilgiye göre, 
Nilüfer organize 
Sanayi Bölgesi 
Söğüt Caddesi 
üzerinde faaliyet 
gösteren bir 
plastik fabrikasında 

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

ABONE OLUN
■ıııııuııııııııuııiJiıW!WHim OKUTUN OKUYUN

çalışan işçi 
Ender Ş. (21), 
hammadde çuvalını 
boşaltmak 
istediği sırada maket 
bıçağını kazanın 
içine düşürdü.
Bıçağı almak 
isteyen Ender Ş., 
işaret parmağından 
yaralandı. Hastaneye 
kaldırılan yaralı 
işçinin sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı 

Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
ilçesinde, sokak 
üzerinde esrar 
maddesi içtikleri 
belirlenen 3 kişi

‘İşe gidiyorum’ diye evden 
çıktı bir daha dönmedi

Bursa'da, bir kadın 
'işe gidiyorum' 
diyerek evden 
ayrılan ve 2 gündür 
eve gelmeyen eşini

Bursa’da şüpheli ölüm
Bursa'da bir süredir 
prostat kanseri 
tedavisi gördüğü 
belirtilen yaşlı adam 
evinde hayatını kay
betti.
Edinilen bilgiye 
öre, merkez Yıldırım 
ilçesine bağlı 

polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, 152 Evler 
Mahallesi Hastene 
Sokak üzerinde 

bulmak için polise 
müracaat etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi

Ortabağlar Mahallesi 
Cengiz Sokak'ta 
meydana gelen 
olayda, uzun süredir 
prostat tedavisi 
gören Mahmut 
Pehlivanoğlu (85), 
birden bire evinde 
fenalaşarak hayatını 

bazı kişilerin 
esrar içtiği ihbarını 
alan polis harekete 
geçti. 
Polisin yaptığı 
operasyon sonund 3

Sinandede 
Mahallesi Serin 
Sokak'ta 
ikamet eden Nihal 
Tekdemir (29) 

kaybetti. Yaşlı 
adamın 17 yıldır 
birlikte kaldığı 
Sabriye Özkutay (77) 
polisi arayarak 
haber verdi.
Olay yerinde 
inceleme yapan 
polis olayla alakalı 

genç, gözaltına 
alınarak, sokak 
üzerinde esrar mad
desi içenlere uyarı 
yapıldı. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

polise müracaat 
ederek, 2 gündür 
eve gelmeyen eşinin 
'kayıp' olduğunu 
bildirdi.

soruşturma 
başlattı. Yaşlı 
adamın cesedi 
Cumhuriyet Savcı 
sı'nın incelemesinin 
ardından otopsi 
için adli tıp 
kurumu morguna 
kaldırıldı.

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

1 Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi i 
I TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR I 
I MİLSMv8MWHIZ İÇİN BİZİMIZ I

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi B 
a Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa B 
3 Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE K
| Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 B 

9 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı İ| 
3 Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan g
9 Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki |E 9 yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli BS

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

9 K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire 9

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

i SEKER SİGORTA lI Mac/de ÖZALP |
İTel: 513 24 74 Fax:51410 21 l

11 yaşındaki çocuğa 
çarptı kaderine terk etti 

Bursa'da iftar saati yaklaşınca evine dönmek için karayolunu 
kullanıp karşıya geçmek isteyen 11 yaşındaki ilköğretim öğrenci

sine çarpan otomobil sürücüsü kaçtı. Küçük Uğur, otomobilin 
arkasından gelen bir kamyonetin altında kalarak can verdi.

Bursa'da bir otomo
bilin çarpıp kaderine 
terk ettiği 11 yaşında
ki ilköğretim öğren
cisi, peşinden gelen 
bir kamyonetin altın
da kalarak hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 
önceki gece merkez 
Yıldırım ilçesine bağlı 
Ankara Caddesi 
Esenevler 
Mahallesi'nde mey
dana gelen trafik 
kazasında, Mustafa 
Necati İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Uğur Özdemir iftar 
saati yaklaşınca 
evine dönmek için 
karayolunu kullanıp 
karşıya geçmek iste
di. Ankara 
istikametinden şehir 
merkezine doğru 
seyreden plakası ve 
sürücüsünün kimliği 
belirlenemeyen 
beyaz otomobil 11 
yaşındaki Uğur'a 
çarptı.

Otomobil çocuğu 
bırakıp kaçarken, 
aracın hemen 
arkasından gelen 
H.C.(58) idaresindeki 
16 LN 316 plakalı 
kamyonet küçük 
Uğur'un üzerinden 
geçti. Yaralı Uğur 
Ozdemir, 112*ambu- 
lansı ile Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne

kaldırılırken yolda 
hayatını kaybetti. 
Jandarma ekipleri 
olay yerinde 
inceleme yaparken 
kamyonet sürücüsü 
H.C.; önündeki 
aracın çarptığını, 
kendisinin de dura
madığını söyledi. 
Olayla ilgili 
Cumhuriyet Savcılığı 
soruşturma başlattı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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B YAŞ

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

SATILIK DAİRE

İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

ZEYTİN AĞACI (2)
Ünü, şöhreti bin yıllık yoldan geldi
Ona, Balkan, Rusya sofrasında yer verdi 
Ününün kaymağını yiyene tüccar denildi 
Kaybettim, göremem kara gözle zeytini

Düne kadar kapı, kapı aranıp öperlerdi elini 
Şimdi, taaa yabandan gelenler doldurdu vitrini 
Görünüşe kalite diyenler biçiyor değerini 
Kaybettim, bulamam kara gözlü zeytini

Lezzeti unutuldu, sildiler milletin ağzını dilini 
Rezil rüsva ettiler, incittiler ince belini »• 
Tanrı buyruğu mu? En güzele giydirmek kefem] 

Varsa gören, bulayım sevdam kara gözlü zeytini

Uzmanlar açıklasın, dinletsin bildiğini, 
Laboratuvar duyursun tümünün özelliğini, 
Yoksa uzak değil sevgilimin cenaze töreni 
Ne olur kurarın, sevdam kara gözlü zeytini

27.09.2007 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

‘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

ABONE OLDUNUZ MU?İGemlikKErfezl
■ıııııuı ııııııı ııııııııııw AB0NE 0LUN OKUYUN OKUTUN

CUMAN 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

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.

lEMZDEüOÎEnİZraHİZMMVM
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 ile ilgili merak ettiğiniz konular CUMAN ARANIYOR
Oruç nedir?
Oruç imsak vaktin
den iftar vaktine 
kadar, ibadet 
niyetiyle, yememek, 
içmemek ve cinsel 
ilişkide bulunmamak
tır.
Niyet ne demektir? 
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.
Ramazan orucuna 
ne zaman ve nasıl 
niyet edilir?
Ramazan orucuna 
iftar vaktinden ertesi 
gün kaba kuşluk vak
tine kadar yani öğle 
namazına yaklaşık 5- 
10 dakika kalıncaya 
kadar niyet edilebilir. 
Bu müddet içerisinde 
içten Allah rızası için 
oruç tutmaya karar 
verilince niyet edil 
miş olur. Sahura kalk 
mak da niyet sayılır. 
Ramazanda kimlerin 
oruç tutması gerekir? 
Akıllı ve erginlik çağı
na girmiş her müslü- 
manın ramazan ayını 
oruçlu geçirmesi 
farzdır. Yani yerine 
getirmeleri zorunlu 
olan bir ibadettir. 
Ergenlik çağı hakkın
da bilgi verir misiniz? 
Ergenlik çağı, erkek
lerin ihtilam, kızların 
da adet görmeğe 
başladıkları zaman 
dır. Ergenlik çağının 
başlangıcı erkekler 
için on iki ve kızlar 
için de dokuz yaştır. 
Bu yaşların sonu her 
ikisinde de on beş 
yaştır. Yani on beş 
yaşına girmiş kız ve 
erkekler ergenliğe 
ulaşmış demektir. 
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 tut
sun.
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 bozabilir
ler.
Hastalar iyileşirlerse 
oruçlarını kaza eder
ler. iyileşmezlerse 
yapacakları bir şey 
yoktur.
Bir müslüman 
Ramazan günü oruca 
niyet etmemiş olsa, 
akşama kadar bir 
şeyler yiyip içebilir 
mi?
Hasta yolcu ve ileri 
yaşlılık durumunda 
olduğu için oruç tuta
mayacak durumda 
olanlar oruç tutamı 
yortarsa 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 geçirmişlerse 
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 macunu 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 
lezzet bırakmayan bir 
ağaç parçasıdır. Diş 
macunu ise nane 
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 
organlarından 
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 
macun kullanmamak 
daha iyi olur. Bu 
yüzden dişleri temi
zlemek 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.
Kur’an’da orucu; 
yeme, içme ve cinsel 
ilişkinin bozacağı 
hükme bağlanmıştır. 
İğne ile vücuda ilaç 
verme, ne yeme 
sayılır ne içme. Bu 
sebeple orucu 
bozacak bir durum 
meydana gelmez. 
Oruçlu bir kişi ağzını 
su ile çalkalayıp 
tükürse ağzında 
kalan yaşlık orucuna 
engel olur mu? 
Olmaz. O yaşlığı 
tekrar tükürmeğe 
gerek yoktur. 
Oruçlu kişi birine 
sövse ve hakaret 
etse orucu bozulur 
mu? 
Bozulmaz. Ancak 
başkasına sövmek 
ve hakaret etmek 
haramdır. Müslüman 
eliyle ve diliyle 
başkalarını rahatsız 
etmez.
Ramazan günü 
gündüzün uyuyan bir 
kimseye uykuda 
banyo yapması 
gereken bir hal olsa 
orucu bozulur mu? 
Bozulmaz. Uyanınca 
banyo yapar ve oru
cuna devam eder. 
Yalnız gusül abdetsi 
esnasında ağza ve 
burna su verirken 
dikkatli olmak 
gerekir. Çünkü su 
yutmak orucu bozar. 
Ramazanda eşiyle 
birleştikten sonra 
uyuyan, sonra 
kalkıp sahur 
yemeğini yiyen 
ve tekrar uyuyan 
kişi, uyandıktan 
sonra boy abdesti 
alsa ne olur?
Bunun orucuna bir 
zararı yoktur. Ama 
namazını kazaya 
bırakırsa haram 
işlemiş olur. 
Devamı var....

Orhangazi Döhtaş Fabrihası’nda 
İç Taşeron (Miiteahit jimada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır.
NET 500,00 YTL Maaşı 
SSK+Servis + Yemeh
GSM: 0.533 768 06 45

TEL: 0.224 573 42 63 Dahilî: (1351

SATILIK DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI 3 +1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.533) 255 65 66

KİRALIK DÜKKAN
İkinci Kordon’da

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır.

Cep: 0.542 593 61 51

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. J

Gemlik/BURSA J

Gemlik Endüstri Meslek Lisesinden 
aldığım tastiknarhemi kaybettim, 

hükümsüzdür, 
KENAN YILDIRIM
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^Türkiye'nin nüfusu 96 milyonu geçecek
iada)
/ardır,
r

Türkiye İstatistik 
Kurumunun 
(TÜİK) 2007 yılı 
tahminlerine göre 

73 milyon 875 bin 
olan Türkiye 
nüfusu, 2050 yılında 
96 milyon 498 
bine ulaşacak. 
Halen 73 milyon 
875 bin olan Türkiye 
nüfusu, 2025 yılına 
kadar 13 milyon 
881 bin, 2050 yılına 
kadar da 22 
milyon 623 bin 
artacak.Türkiye'de 
binde 28,53'e (1960 
yılı verisi) kadar 
çıkan nüfus artış hızı,

1980'1erde binde 
20'lere inmişti. 
2007 yılında binde 
12,1'ye gerileyen 
nüfus artış hızı, 
2025 yılında binde 

7,4'e, 2050 yılında 
ise durma noktası 
olan binde 0,03'e 
kadar düşecek. 
Bu durumda 100 
milyonluk Türkiye 
mümkün olmayacak, 
Türkiye nüfusu 96,5 
milyonda seyredip, 
bir süre sonra da ge 
rilemeye başlayacak. 
Toplam doğurganlık 
hızı, 2025 yılında 
nüfusun kendisini

yenileme düzeyi 
olan 2'nin altına

(1,97'ye), 2050 
yılında ise 1,79'a

kadar inecek. Bu 
durum zamanla 
Türkiye nüfusunun 
kendisini yenileye- 
meyip, nüfusun 
azalmasına neden 
olacağını gösteriyor. 
Bu olay yıllık 
doğum sayısında 
daha belirgin bir 
şekilde ortaya 
çıkacak. 2007 
yılında 1 milyon 
361 bin bebeğin 
dünyaya geldiğinin 
tahmin edildiği 
Türkiye'de, yıllık 
doğum sayısı nüfus
taki artışa rağmen 
2025 yılında 1 milyon

294 bine, 2050 yılında 
ise 1 milyon 99 bine 
gerileyecek ve 
2007'ye göre 262 
bin azalacak.Buna 
karşın, 2007 yılında 
464 bin olarak 
tahmin edilen ölüm 
sayısı ise nüfusun 
yaşlanması ile 
birlikte 2025 yılında 
640 bine, 2050 
yılında ise 1 milyon 
65 bine yükselecek 
ve doğum sayısını 
hemen hemen 
yakalayacak. 
Doğum sayısı, ölüm 
sayısından sadece 34 
bin fazla olacak.

AİRE

66
Barajlar alarm veriyor
DSİ tarafından

N

fan

yapılan son ölçüm
lerde Ankara'daki 
içme suyu barajların
da doluluk oranının 
yüzde 1.2'ye kadar 
düştüğü belirlendi. 
DSI'den alınan 
bilgiye göre, 
Ankara'da geçen

yılın aynı döneminde 
yüzde 17.6 olarak 
ölçülen doluluk 
oranı, bu yıl yüzde 
1.2'ye kadar geriledi. 
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri, 
barajlardaki su 
oranının yüzde 
olarak verilmesinin

vatandaşları yanılta
bileceğini belirterek, 
Ankara'daki 
barajlarda şu anda 
4-5 aylık ihtiyacı 
karşılayacak suyun 
bulunduğunu söyle 
diler. Yetkililer, 
Kızılırmak 'tan su 
getirme çalış

malarının sürdüğünü, 
eh geç yıl sonunda 
Ankara'ya suyun 
getirileceğini 
kaydettiler.
İstanbul'da doluluk 
oranı yüzde 15.8, 
İzmir'de yüzde 21.3, 
Bursa'da ise yüzde 
7.3 olarak ölçüldü.

DSİ yetkilileri, kent
lerin içme suyu ihti 
yacının yalnız yüzey 
sularından karşılan-

madığına dikkati çeke 
rek, yer altı sularının 
da büyük ölçüde kul
lanıldığını ifade etti.

la

î

ılunur.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİ YE BİZİM İSİMİZ

IC 
or GÜNDE DAVETİYE BASILIR

İTİ
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

İnden 
tim-

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

iaiC>t8tBSâMrtMilı:JI8GWFtl:MillMFa:WSMli
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Gemliksporlu basketçiler ■ ■■ ■ II1 ı I l lbölgesel lige hazırlanıyor
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kapalı Spor 
Salonu’nun hizmete 
açılmasından 
sonra idman ve 
maç yapma olanağı 
bulan spor takımları

Fenerbahçe'nin M Aw sınavı
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi G Grubu'ndaki 
ikinci maçında 
deplasmanda 
Rusya'nın CSKA 
Moskova takımıyla 
karşılaşacak 
Fenerbahçe, 
Avrupa kupalarında 
134. maçına 
çıkacak. 
Sarı-lacivertli ekip, 
Avrupa arenasında 
bugüne dek yaptığı 
133 maçta 43 gali
biyet, 20 beraberlik 
ve 70 yenilgi aldı. 
Rakip filelere 
156 gol atan sarı- 
lacivertliler, 
kalesinde ise 227 
gole engel olamadı. 
Türk-Rus Takımları 
13. Kez Karı Karşıya 
Fenerbahçe’nin, 
CSKA Moskova ile 
yapacağı maçla 
Türk-Rus takımları 

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ileriye dönük 
çalışmalarını daha 
iyi yapabiliyorlar. 
Önümüzdeki 
günlerde başlayacak 
olan Bursa 
Bölgesel Ligi Gençler 
ve Yıldızlar birincilik

Avrupa kupalarında 
13. kez karşı 
karşıya gelecek. 
Türk ekipler, Rus 
rakiplerine karşı 
yaptığı 12 maçta 
4 galibiyet, 3 
beraberlik ve 5 
yenilgi aldı. Türk 
takımlarının attığı 

lerine hazırlanan 
Gemlikspor 
Basketbol takımı 
çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. 
Geçtiğimiz yıllarda 
Basketbolda 
Profesyonel

14 gole, rakipleri 
12 golle karşılık 
verdi.
Fenerbahçe, CSKA 
Moskova ile yapacağı 
maçla birlikte
Avrupa kupalarında 
ilk kez bir Rus 
takımıyla karşı 
karşıya gelecek. 

olarak güzel maçlar 
oynayan ancak 
yönetimsizlik 
nedeniyle dağılan 
takımda şimdi 
genç sporcular 
yetişmeye başladı. 
İbrahim Tokgöz'ün

Periler, panzerleri farklı geçti
İtalya’da devam 
eden Bayanlar 
Avrupa Şampiyona 
sı’nda ikinci tur E 
Grubu’nda yer alan 
Potanın Perileri ikinci 
maçında karşılaştığı 
Almanya’yı 63-76’lık 
skorla mağlup etti. 
A Milli Bayan Takım, 
E Grubu’ndaki son 
maçını Litvanya ile 
oynayacak.
2 Ekim Salı günü 
oynanacak mücadele 
saat 17:00’da 
başlayacak.

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı 
HARRYP0TTER5 
PİNOKYO 

çalıştırdığı 
Gemlikspor'u 
basketçiler 
ilçedeki liselerde 
öğrenim gören 
gençlerden oluşuyor. 
Gemlik'in Bursa 
Bölgesel Gençler

A Milli Bayan Takım 
ilk periyodu 15-22 
önde tamamladı.
İlk yarıyı da 28-44 
önde kapatan milliler, 
son periyoda 41-60 

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
14.00 ■ 16.00 ■ 20.45
12.00 - 14.00 • 16.30

ve Yıldızlar liginde 
temsil edecek 
tek takım olan 
Gemlikspor'da 
hedef genç yetenek
lerin kazandırılması 
olacak.

I 
r

I 
<

İ
I

önde girdi. Son 
periyotta da üstün 
oyununu sürdüren 
bayanlarımız, 
mücadeleden de 
63-76 galip ayrıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Başağnsı ilaçlarına dikkat

Başağrıları ve bu 
ağrılara son vermek 
için alınan bazı 
ilaçlar sık kullanıl 
dığı takdirde alışkan
lık yarattığı gibi 
yeni başağrılarını 
tetikliyebiliyor. 
Amerika Birleşik 
Devletleri'nde 
Thomas Jefferson 
Üniversitesindeki 
"Başağrıları 
Merkezi" Başkanı 
Nöroloji profesörü 
doktor Stephen 
D. Silberstein, 
"Başağrısının 
giderek artan sıklıkta 
başgöstererek daha 
şiddetli geri gelmesi 
durumunda çoğun
lukla bunun nedenim 
nin ağrı kesici ilacın 
aşırı kullanımından 
kaynaklandığı 
görülüyor" dedi. 
Stress kaynaklı 
başağrılarının ağrı 
kesiciler almak 
yerine stress azaltıcı

tekniklerle gideril 
mesi ve haftada 
ikiden fazla 
başağrısı çekerek 
ilaç kullananların 
çoğunun ağrı kesici 
kullanımlarını azalt*! 
maları öneriliyor? 
Bir ay içinde 
başağrılarını gider
mek için 15 gün ya 
da daha fazla ağrı 
kesici kullananların 
da ilacın yeni 
başağrılarını tetik- 
leyip tetiklemediğini 
öğrenmek için ilacı 
kesmeleri isteniyor. 
Cleveland'daki 
"Başağrısı Merkezi"' 
den doktor Robert 
Kunkel, 
ağrı kesici ilaç 
aliminin bırakıl
masından sonra 
iki-üç ay içinde bu 
ilaçların tetiklediği 
başağrılarında 
belirgin bir azalma 
görüldüğünü 
vurguluyor.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.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

Beslenmenizi
değiştirin, 

kalbinizi koruyun
Kalp ve damar 
hastalıklarının başlı
ca ölüm sebepleri 
arasında yer aldığına 
dikkat çeken uzman
lar, "Her gün 20 
dakikalık yürüyüş 
kalp sağlığını koruy
or. Egzersiz ve siga 
ranın yanında 
beslenme tarzınıza 
da dikkat edin" uya 
rısında bulunuyor. 
Her yıl yaklaşık 

»milyon insanın kalp 
rahatsızlığı yüzün
den öldüğünü hatır
latan KardiyolojinG 
Uzmanı Dr Hakan 
Özkan, "Ölümlerin 
başlıca sebebi 
aterosklerozdur . 
Dünya Kalp 
Günü'nün amacı 
insanların bu 
hastalıklardan hab
erdar olması ve 
korunmak için 
gerekli önlemlerin 
aîıTiınasıdır. Kaip 
hastalıklarının 
riskinden uzak dur
mak için önce sigara 
bırakılmalı. Her gün 
20 dakika veya haf
tada 5 gün yarım r 
saatlik yürüyüş

yapılmalı. Düzenli 
egzersiz yapılmalı. 
Bunlar ölüm riskini 
hatırı sayılır düzeyde 
azaltıyor. Egzersiz 
ve sigaranın yanında 
beslenme tarzına da 
dikkat edilmesi 
gerekiyor. Sebze ve 
meyve ağırlıklı». 
besinler ile sıvı yağ- 
zeytinyağının ön 
planda olduğu 
beslenme şarttır. 
Katı yağ hayvansal 
yağ ve gıdalardan 
yine uzak durmak 
gerekir. Kolesterol 
yine önlenebilir 
risk faktörüdür. 
Beslenme, 
yaşam tarzı değişik
liği, egzersiz ile 
kolesterol düzeyi 
düşünülebilirken, 
kan kolesterol 
düzeyi yüksek olan 
hastalarda, kalp 
hastalarında hatta 
kalp hastalığı 
olmayanlarda 
koruma ve 
önleme amaçlı 
kolesterol 
düşürücü ilaçlar 
kullanılabilir." diye 
konuştyV5

Prof. Dr. İsmet 
Dindar, grip 
virüsünün kalp krizi
ni tetikleyebileceği 
uyarısında bulundu. 
Prof. Dr. Dindar, 
gribin kalp hastaları 
üzerindeki olumsuz 
etkisine dikkat çek
erek, kalp krizini 
tetikİeyebileceğini 
bildirdi.
Dindar, "Kalp krizi, 
koroner damarlarda 
gelişen plakların 
yırtılmasıyla damarın 
tıkanması sonucu 
ortaya çıkar. Yapılan 
çalışmalarda grip 
virüsünün, damarı 
tıkayan bu plakları 
direkt etkileyerek 
plağın yırtılmasına 
neden olabileceği 
gösterilmiştir. Bu 
plaklarda virüsün 
saptandığını ortaya 
koyan çalışmalar da 
yayınlanmıştır. Her 
grip salgınında kalp 
hastalıklarından 
ölümün artması da

bu bulguları destek
liyor" dedi. 
Gribe bağlı olarak 
oluşan direnç 
düşüklüğü ve ateş 
yüksekliğinin kalbin 
iş yükünü, dolayısıy
la da oksijene 
gereksinimini 
artırdığını vurgu
layan Prof. Dr. 
Dindar, şunları kay
detti: "Grip aşısı, 
gribe bağlı ortaya 
çıkabilecek kalp kriz
lerini önlemektedir. 
Aşının kalp krizini 
azalttığı çeşitli 
araştırmalarla gös
terilmiştir. Bu konu
da ABD'de ve Güney 
Amerika'da yapılan 
çalışmalar var. Özel
likle ileri yaşlardaki, 
astım ve diyabeti 
olan kalp hastalarına 
grip aşısı yapıl
masının, ölüm ve 
kalıcı hasar riskini 
önemli ölçüde azalt
tığı çalışmalarla 
bildirilmektedir."

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
binlenme Tes. 513 23 94

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 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. I513 45 21 -11}
Su Arıza Yalnyz 185

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 1425
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BUSMEK’te 3 ncü dönem
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin kentte
ki iş gücü potan
siyelini arttırmak ve 
istihdama katkı sağla
mak amacıyla bu yıl 
3'sünü düzenlediği 
Bursa Sanat ve 
Meslek Eğitimi 
Kursları (BUSMEK), 
2007-2008 eğitim 
öğretim dönemi 
15 bin öğrencinin 
katılımıyla başladı. 
BUSMEK'in 
Heykel'deki yönetim 
merkezinin yanı sıra 
14 merkezde ücretsiz 
olarak gerçekleşti 
rilen kurslarına 
katılmak için 1 ila 
30 Eylül tarihleri 
arasında kayıt yap
tıran ilk 15 bin kişi 
dün ders başı yaptı. 
Yetkililer, kalan 
başvuruların sahip
lerinin de ilerleyen 
dönemde değer
lendirileceğini 
bildirdi.
Mesleki gelişim 

öncelikli hedef 
Yaşamlarında yeni 
bir pencere açmak, 
mesleki deneyimlerini 
arttırarak kişisel 
gelişimlerine katkı 
sağlamak ve iş sahibi 
olmak amaçlarından 
hareketle BUSMEK'e 
kayıt yaptıran kursi 
yerler, ilgi duydukları 
alanlarda kurslar 
açarak kendilerine 
yeni imkanlar sunan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'e teşekkür etti. 
Kursiyerlerden 20 
yaşındaki Ayşegül 
Aközler, Uludağ 
Üniversitesi İnegöl 
Meslek Yüksek 
okulu mezunu 
olduğunu belirterek, 
mesleğinde kendisini 
geliştirerek iyi bir 
yerde çalışmak 
istediği için 
BUSMEK'i tercih 
ettiğini söyledi. 
Sema Baş ise lise 
mezunu olduğunu, 

boş zamanlarını 
değerlendirmek ve 
modelistlik alanında 
kendisini geliştirerek 
ileride bir işyeri 
sahibi olmak 
amacıyla BUSMEK 
kurslarına katıldığını 
anlattı. Katılımcıların 
bu yıl bilgisayar 
dallarıyla yabancı dil 
kurslarına yoğun 
ilgi gösterdiği 
BUSMEK’te kursiyer
ler, 'mesleki ve teknik 
eğitimler', 'bilgisayar 
teknolojileri', 'el 
sanatları', 'müzik 
eğitimi', 'dil eğitimi', 
'Türk İslam Sanatları', 
'moda tasarımı', 
'sağlık ve spor', 
okuma-yazma ve 
güzel konuşma gibi 
'özel eğitimler' ile 
'görsel sanatlar' 
başlıkları altında 
yapılan 48 branşta 
kurs görecekler. 
Büyüksehir'den 
istihdama katkı 
Büyükşehir Belediye

Başkanı Hikmet 
Şahin, BUSMEK'in 
üreten Bursa'ya 
nitelikli çalışan 
kazandırdığını söyle* 
di. Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
'insana hizmet' odaklı 
çalışmaların günden 
güne daha da geniş 
kitlelere ulaştığını 

ifade eden Başkan 
Şahin, "BUSMEK 
kurslarına vatan
daşlarımızın göster
diği ilgiden dolayı 
mutluyuz. BUSMEK 
sayesinde Bursa'da 
iş konusunda sıkıntı 
yaşayan kimse 
kalmayacak. Ev 
hanımları ve engelli 

vatandaşlarımız, 
bu kurslar sayesinde 
sosyal yaşamda 
daha aktif rol 
alabilecekler.
BUSMEK ile sağlıklı 
ve eğitimli bir sosyal 
toplumun oluşturul
masına katkı sağla
mayı amaçlıyoruz" 
diye konuştu.

D

'Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
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KEBAP ■ LAHMACUN ■ BAKLAVA VE YEMEK SALONU
RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ

KIYMALI PİDE

AYRAN
ADANA VEYA URFA 
KEBAP+FINDIK 
LAHMACUN+SALATA

İSKENDER

AYRAN
DÖNER DÜRÜM

ayran

ADANA < 
♦ DÜRÜM J

10 ADET | 
LAHMACUN J
1 LT. KOLA*

Ramazan boyunca her gün 
İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖRE

Kurum, kuruluş ve ailelere 
iftar yemekleri verilir

2# /{çığız

TEREYAĞLI SADE 4AAAVf|BAKLAVA lOlOO fil J

BAKLALARIMIZDA SÜRPRİZ ARMAĞANLAR

İSTİKLAL CAD. NO: IS GEMLİK
SİPARİŞ TEL: 5Î2 20 02 4
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Manastır Uğur Sitesi’nde gittiği evi temizleyen kadın ev sahibini dövüp bileziklerini çalmıştı

^Temizlikçi mçıya İD yıl hapis cezası
Geçtiğimiz aylarda yaşanan ilginç olayda, Manastır Uğur Sitesi’nde temizliğe gittiği 

Hatice Karakurt adlı kadının evine gizlice giren Ş.A adındaki temizlikçi kadın, kılık değiştire 
rek yaşlı kadının ko lundan zorla bileziklerini almıştı. Kaçarken balkondan düşerek bacağını 
kıran gaspçı kadın 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırılınca şok yaşadı. Haberi sayfa 3’de
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
3 Ekim 2007 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com injo@ğemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

ÖNCE GÜVEN ÖNCE HİZMET

BCVHANIRR fl.$. OTOMOTİV 
TRAFİK MÖŞRVİRLİĞİ

SİZE SUNDUĞU
✓TRAFİK /KASKO /YOL BELGESİ /PLAKA /NAKİL 
/DEVİR /MUAYENE /KAYIT /TESCİL /TEMİZ KAĞIDI 
HİZMETLERİYLE ÖZGÜVENLE SİZLERLE

Hayırlı Ramazanlar
İbrahim Akıt Cad. Şirin Plaza No:7 GEMLİK

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

3™, İDereboyûndaki lastikçi kardeşlerin cinayet davasında bir tahliye kararı çıktı 

' Ağabeyini öldürdüğü iddia edilen 
H sanığın arkadaşına tahliye

7 yıl önce ağabeyini öldürüp gömdüğü iddia edilen E.C. adlı şahsa yardım ettiği İleri sürülen arkadaşı 
S.Ö. Bursa Ağır Ceza'da yapılan mahkemede suçsuz bulunarak tahliye edildi. Karsak Deresi yanında lastikçi- 

ı lik yapan evli ve 1 çocuk babası Ali C. İle kardeşi E.C. arasında tartışma yaşandığı ve E.C.'nin ağabeyi Ali Cnin 
kendisine kötü davrandığı için başına demir çubukla vurduktan sonra gömmekle suçlanmıştı. E.C.'ye yardım 
ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan S.Ö.'nün Bursa Ağır Ceza Mahkemesi tahliyesine karar verdi. Sayfa 3’de

Engelli gençler is sahibi olacak
Gemlik'te düzenlenen kurslarda engelli çocuklara iş imkanı yaratan Bursa Zihinsel Engelliler 
Derneği Başkanı Tamer Sivri, aynı kursu Orhangazi'de açarak engelli çocuklara yardım elini 
uzattı. Kursa katılan 20 engelli genç belgelerini aldı. Gençlere iş imkanı sağlanacak. Sayfa 2’de

jün 
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lere 
ir Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Gine Bakış

LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİYORUZ!

COOD/TeAA

Bursaray 
B etabı 

Haziran’da
Şener’in çarpıcı açıklamaları
Başbakan Erdoğan'ın sağ kolu olan eski 

Bakan Abdüllatif Şener’in geçtiğimiz günlerde 
Vatan Gazetesi’nde, Gülümhan Gülten ile yap
tığı söyleşiyi keserek dosyama kaldırdım.

Abdüllatif Şener, birinci AKP hükümeti 
içinde toplumun en beğendiği siyasetçi ve 
devlet adamlarındandı.

Şener, 22 Temmuz seçimlerinde AKP’den 
aday olmayacağını açıkladı.

Uzun bir aradan sonra Üniversitedeki öğret 
menlik görevine geri döndü.

Devamı sayfa 5’de

ÜCRETSİZ LASTİk KoNTRol VE BaIANS

CoodyEtt Yüksek Pcıfomum UsrikktİdE 
yolta kAyukİMM tüm tauduA tap

._ _ _  TAM SİGORTA . .:

| ÜCRETSİZ ROTASYON VE DeçİŞİM

TEVFİKSOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
İstiklal Cad. No:l04 Gemlik/ BURSA

TEL: 0.224 513 11 75

3 EKİM 2007 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
ÇARŞAMBA 05.29 06.54 13.00 16.15 18.54 20.12

seferlerine 
başlıyor

Bursa Büyükşehir Be 
lediye Başkanı Hikmet 
Şahin, BursaRay B eta 
binin haziran ayında 
seferleri ne başlayaca 
ğını, Sinyalizasyon 
Otomasyon Sistemi ile 
Emirsultan Meydan, 
Dericiler Bölgesi, Nilü 
fer Vadisi Rekreasyon 
ve Otomatik Sulama 
Projeleri’ne £tart vere* 
çeklerini söyledi. 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
%25c4%259femlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
I Gürhan ÇETİNKAYA

Bilinç düzeyi....
İnsanın sürekli mutluluğu ve özgürlüğü 

bulabilmesinin tek yolu kendisine, insan
lara ve tüm evrene yüksek bilinç düzeyin
den bakabilmesi..

İnsanoğlunu sık sık mutsuzluk batak
lığına saplayan gerçek neden, düşük bilinç 
merkezlerinde dolaşması.

Ne yazık ki insan kendisini köleleştiren 
bağımlılıklarından bir türlü kurtulamıyor ve 
beynini gerektiği gibi kullanamıyor..

Oysa Yüksek Bilinç kalıcı ve sürekli bir 
mutluluk sunuyor..

Bireysel bilinç düzeyinin oranı toplum
sal gelişime de direkt etki ediyor.

Bilinç düzeyini etkileyen faktörler çok.
İlki beslenme..
Sonra sırasıyla
Eğitim..
Sağlık..
Kültür..
Sanat..
Sosyalizasyon..
Kanalizasyon..
Isınma..
Giyinme..
Barınma geliyor...
Bunlardan biri eksik olursa bireyin bil

inç düzeyi gelişemiyor dolayısıyla toplum 
geriliyor.

İlişkiler zedeleniyor..
Kablolar kopuyor.
Siyasal yapının da, sosyal yaşamında 

cılkı çıkıyor.
Oysa tarihsel geçmişe dönüp bak

tığımızda..
Değerlerin kutsal ve uygulanır 

olduğunu görüyoruz.
Saygı var..
Sevgi var.
İletişim var..
Vefa var..
Cefa da var ama ..
Elele gönül gönüle vermek de var.
Medeniyet...
Teknolof..
Sanki bir paradoksun iki ayağı..
Teknoloji gelişiyor..
Medeniyet geriliyor.
Daralan kaynaklar, çoğalan insanları bir

birine düşürüyor.
21 .yüzyıla damgasını vuran iletişim 

devrimi nasıl iletişimse insanı içe kapatı 
yor.

Toplumdan uzaklaştırıyor.
Bilinç düzeyini köreltiyor.
Oysa insan..
Evrendeki yaratıkların en akıllısı değil 

mi?
Evet öyle ama..
Mutsuz..
Eminim ormanda yaşayan aslan bizden 

çok daha mutludur..
Geleceğinden umutludur.
Gerçi.. •
Mutlulukla umut insanın elinde..

Yüreğinde..
Olumsuz dış etkenlere yüreğini kapatan 

insan, sevgisinden de saygısından da bir 
şey kaybetmez.

Çünkü onun vereceği ve alacağı sevgi 
mutlaka vardır.

Ve sevgi insanın yaşamdaki en önemli 
dayanağıdır.

‘Gemlik Körfez1 internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Engelli gençler i; sahibi olacak "
Gemlik'te düzenlenen kurslarda engelli çocuklara iş imkanı yaratan Bursa Zihinsel Enaellih 1 

Derneği Başkanı Tamer Sivri, aynı kursu Orhangazi'de açarak engelli çocuklara elini uzattı

Gemlik'te açılan kurs 
larda başarılı olan 
engelli çocukların iş 
imkanı bularak çalış
malarının ardından 
aynı Kursu Orhanga 
zi'de açmayı başaran 
Dernek Başkanı Ta 
mer Sivri, bu tür kurs 
ların artarak devam 
edeceğini söyledi. 
Gemlik Kaymakam 
fiği, Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, • ■

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
ve İŞ Kur Bursa II 
Müdürlüğü ile Bursa 
Zihinsel Engelli Ço 
cukları Koruma Derne 
ği öncülüğünde ger 
çekleştirilen kurslar
da 18 yaş üstü Zihin 
sel Engelli gençlere 
Bulaşıkçılık ve Temiz 
lik İşçiliği eğitimi ve 
rildi. Başarı gösteren 
öğrenciler için düzen
lenen ödül törenine

SATILIK ■ KİRALIK LÜK DAİRELER 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

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 faiSW17 94
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Orhangazi Kaymaka 
mı Ertan Peynirci 
oğlu, Belediye Baş 
kan Yardımcısı H. 
Avni Ünen, Gemlik 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, İş Kur 
Bursa İl Müdürü Ka 
zım Yiğit, Özel Erkim 
Rehabilitasyon Merke 
zi Müdürü Gül Kaya 
can'ın yanı sıra İpek 
Yemek Tesisleri Sahi 
bı Mesut Kurban ile 
engelli aileleri katıldı.

Yapılan belge törenin^ 
de kursa katılan 20 1 
engelli kursiyere bel 
ge verilirken, belgele 
rini alan engelli genç 
lere çeşitli yerlerde iş 
imkanı sağlanacağı 
öğrenildi. Orhangazi 
İpek Yemek Tesisi 
sahibi Mesut Kurban; 
iki engelli kursiyere ] 
kendi iş yerinde iş i 
imkanı vereceğinin , 
müjdesini vererek ilk 
adımı atmış oldu.

Si 
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de 
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ati 
kıı 
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'S Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
y" Doğalgaz Kombi Sistemi, 

Otoparklı, ^Asansörlü,
'S Hazır Mutfak,
'S Dış kapı çelik kapı,
^Jç kapılar amerikan kapı, 

Salon ve odalar lamînant parke, 
Islak zeminler seramik

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Manastır Uğur Sitesi’nde gittiği evi temizleyen kadın 
ev sahibini dövüp bileziklerini çalmıştı

Temizlikçi gaspçıya 
10 yıl hapis cezası
S Geçtiğimiz aylarda yaşanan ilginç olayda, Manastır Uğur 

Sitesi’nde temizliğe gittiği Hatice Karakurt adlı kadının evine gizlice 
giren Ş.A adındaki temizlikçi kadın, kılık değiştirerek yaşlı kadının ko 
lundan zorla bileziklerini almıştı. Kaçarken balkondan düşerek bacağını 
kıran gaspçı kadın 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırılınca şok yaşadı.

Manastır Uğur 
Sitesi’nde temizliğe 
gittiği eve kılık 
değiştirerek girdikten 
sonra yaşlı ev sahibi 
kadını darp edip 
bileziklerini gasp 
ettiği öne sürülen ve 
kaçarken balkondan 
atlayınca ayağını 
kırıp yakalanan 
kadın, 10 yıl hapis

cezasına çarptırıldı. 
Bursa 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde, 
dün görülen karar 
duruşmasında 
"kişinin kendisini 
tanınmayacak 
bir hale koyması 
suretiyle gece vakti 
yağma" suçundan 
20 yıla kadar 
hapis talebiyle

yargılanan tutuklu 
Ş.A. (33) dün 
son kez hakim 
karşısına çıktı. 
Daha önce temizliğe 
gittiği 74 yaşındaki 
Hatice Karakurt'un 
evine gözlük ve 
şapka takarak 
girdikten sonra 
yaşlı kadını darp 
ederek 2 burma

bileziğini gasp 
etmekle suçlanan 
Ş.A. hakkındaki 
iddiaları yalanladı. 
Olaydan sonra 
panikleyerek balkon
dan atlayıp ayağı 
kırılınca yakalanan 
Ş.A.'yı mahkeme 
gasp suçundan 
10 yıl hapis cezasına 
mahkum edildi.

Dereboyundaki lastikçi kardeşlerin cinayet davasında bir tahliye kararı çıktı

Ağabeyim oldurduğu iddia edilen
sanığın arkadaşına tahliye

Gemlik'te, 7 yıl önce 
ağabeyini öldürüp 
gömdüğü iddia 
edilen şahsa yardım 
ettiği ileri sürülen 
arkadaşı Bursa Ağır 
Ceza'da yapılan 
mahkemede 
suçsuz bulunarak 
tahliye edildi. 
Jandarmaya yapılan 
ihbar sonucu Nisan 
ayında göz altına 
alınarak Ağabeyi 1 
çocuk Ali C.'yi (44) 
öldürdüğü iddia 
edilen kardeşi E.C. 
(34) ile kendisine 
yardım ettiği ileri

sürülen arkadaşı S.Ö. 
(30) tutuklanarak 
cezaevine konmuştu. 
Şüpheli E.C. nin 
yapılan sorgulama 
sında ağabeyi Ali 
C.'yi öldürdüğü iddia 
edilen eski Terme 
Tesisleri yanında 
istinat duvarı dibinde 
kazı yapılarak bazı 
bulgular elde 
edilmişti.
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"kasten kardeşini 
öldürmek" suçundan 
müebbet hapsi talep 
edilen E.C. (34) ile

ona yardım ettiği 
iddia edilen arkadaşı 
S.Ö.'nün (30) 
yargılanmalarına 
devam edildi. 
Gemlik'te Karsak 
deresi yanında 
lastikçilik yapan evli 
ve 1 çocuk babası 
Ali C. İle kardeşi E.C. 
arasında tartışma 
yaşandığı ve E.C.'nin 
ağabeyi Ali Cnin 
kendisine kötü 
davrandığı için 
başına demir çubukla 
vurduktan sonra 
gömmekle 
suçlanmıştı.

E.C.'ye yardım ettiği 
iddiasıyla tutuklu 
bulunan S.Ö.'nün 
önceki gün yapılan 
mahkemede yüzü 
güldü. Suç vasfının 
değişme ihtimaline 
karşılık mahkeme, 
S.Ö.'nün tahliyesine 
karar verdi. Duruşma 
eksikliklerin tamam
lanması için ertelen
di. Kaybolduğu 
sanılan Ali C. uzun * 
süre aranmış, ancak 
güvenlik güçlerinin 
araştırmaları sonucu 
cinayete kurban 
gittiği belirlenmişti.

Piyasaya sahte para sürmeye kalktı
Bursa'nın Mustafake 
malpaşa ilçesinde 
piyasaya sahte para 
sürmek isteyen bir 
kişi polis tarafından 
yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 
önceki akşam saat
lerinde asayiş ekip

leri yaptığı kontroller 
sırasında, Hamzabey 
Mahallesi Hüseyin 
Özlü Sokak üzerinde 
durumu şüpheli 
görülen 16 EU 518 
plakalı aracı durdur
mak istedi. 'Dur' 
ihtarına uymayan ve

çeşitli suçlardan ara 
nan Ilhan A., asayiş 
büro ekiplerinin tâki 
bi sonucu yakalandı. 
Ilhan A.'nın yapılan 
üst aramasında piya 
saya sürülmek üzere 
hazırlanmış 50 ve 100 
YTL banknotlardan

oluşan 6 bin 450 YTL 
tutarında 95 adet sah 
te para ele geçirildi. 
Polis, son günlerde 
sahte para olayların
da artış yaşandığını, 
bayram öncesi ahşve 
fişlerde dikkat edilme 
si gerektiğini söyledi.

YazıYORUM
Diş Hekimi

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

Susuzluk....
Tamam! Bir damla suyun bile değerini 

bileceğiz.
Damlatan, sızdıran ne varsa hemen 

tamir ettireceğiz.
Standart ampuller yerine tasarruflu yeni 

kuşak ampuller kullanacağız.
Kullanmadığımız zamanlarda elektrikli 

aletlerimizin fişlerini çekeceğiz.
Tamam!
Yürüyerek gidilecek yere arabayla git

meyeceğiz.
Benzini az kullanan araçları tercih ede

ceğiz.
Tamam! Her fırsatta fidan dikeceğiz. 

Çevremizdeki herkesi, ağaçlandırmaya 
teşvik edeceğiz. Bu liste böyle uzayıp 
gider!

Doğrudur; küresel ısınma ve çevresel 
sorunlar karşısında bireysel olarak yap
mamız gereken çok şey var. Ama... t®

Çünkü dünyanın artık bireysel önlemler
le kurtulacak hali kalmadı.

Hayır! Dünyayı bu hale getiren, sızan 
sifonlar, çok yakıt harcayan araçlar, stan
dart ampuller ve geri dönüşsüz çöpler 
değil!

Dünyayı bu hale getiren, belli bir üretim 
tarzı. Kötü sanayi..

Dünyayı bu hale getiren uygarlık 
dediğimiz şeyin ta kendisi.

Dünyayı bu hale getiren, aynı zamanda 
bizim hoşnutluk ve tatmin hedeflerimizi 
belirleyip yönlendiren modern tüketim 
kültürü.

Bu gerçeği görmeden, bunları sorgula
madan çevreyi kurtarmaya çalışmak ve 
buna inanmak ya saflıktır ya da saf yerine 
konulmaktır.

Şimdi şapkamızı önümüze koyup 
düşünelim!

Hani ‘çağdaş uygarlık düzeyi’ denen şey 
var ya, ona bütün toplumlar ulaşmayı 
hedeflemiyor mu?

Küresel kapitalizmin görünürdeki hedefi 
bütün toplumları belli bir refah düzeyine 
çekmek değil mi?

E, nasıl olacak bu?
Yoksa hepsi yalan mı?
Tamam! Sıcaktan yanıyoruz.
Tamam! Ankara siyaseti hiç o havalar

dan çalmıyor ama “küresel ısınma” da hal 
kın ana gündem maddeleri arasına girdi.

Tamam! Artık hepimiz çevre sorunlarını 
ciddiye almak istiyoruz.

Ama böyle olmaz!
Çevre sorunlarıyla denizdeki karpuz 

kabuklarını aynı şey sanacak..
Türkiye’yi önümüzdeki yıllarda da kasıp 

kavuracak kuraklıklarla sifondan sızan 
suyu aynı önem derecesinde görecek.

Bir eğitim seviyesine gelinmezse ..
Bu iş olmaz!
Olmaz...

K fiŞ(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
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uzun yıllardan beri 
Hasanağa Spor ve 
İzcilik Kampında 
öğrencilerin yattıkları 
ve atıl durumda 
kalan ranzalar 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’nda 
değerlendiriliyor.
Yeni yatakların 
alınmasıyla atıl 
durumda kalan eski 
ranzalar Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim

Okulu’nun talebi 
üzerine 
Kaymakamlık 
tarafından 
kendilerine 
tahsis edildi.
Okula getirilen eski 
atıl durumdaki 
ranzalar şimdi 
okulun bahçesinde 
hazırlanan 
çiçekliklerin korun
ması için kullanıl
maya başlandı. 
Öğretmenlerinin 
gözetiminde eski

»O
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görüntüsü olan bahçe çeşitli bilgilerin 
kazandırdılar.

L DP

demir ranzaları 
güzelce boyayan 
öğrenciler 
okullarına güzel Okulun girişinde 

bulunan yol üzerinde 

bulunduğu panolar 
hazırlayan okul 
yönetimi bu sayede 

kullanılmayan ve atıl 
durumdaki eski demir 
ranzaları da değer
lendirmiş oldu.

İlçe Lig Heyeti görevine başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe genelinde yapılan 
sportif faaliyetleri 
programlayıp 
organize eden 
İlçe Lig Heyeti 
2007-2008 yılı içinde 
yapılacak sportif 
faaliyetlerin programı 
için toplantı; aptı. 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Hüseyin Zan 
başkanlığındaki 
İlçe Lig Heyeti'nde 
İlçede bulunan 
okullarda görev 
yapan Beden 
Eğitimi öğretmenleri 
yer alıyor.
İlçe Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü Temsilcisi 
Ömer Erdem'in 
yanı sıra Lig Heyeti

Sekreteri Ali Görücü, 
Futbol Temsilcisi 
Ali Bilgin, Satranç- 
Güreş-Masa Tenisi 
Temsilcileri Muammer 
İnan ve Cihan 
Uğur, Voleybol 
Temsilcisi İsmet 
Eren, Basketbol 
Temsilcisi Deniz 
Korkmaz, Atletizm 
ve Kros Temsilcisi 
Bekir Gürırmak, 
Orta öğretim 
Temsilcisi Serdal 
Çevik, İlköğretim 
Temsilcisi Ali Yasin 
Erdoğan bulunuyor. 
Geçtiğimiz yıllarda 
spor salonunun 
bitirilmemesi 
nedeniyle Gemlik 
Lisesi salonunda 
yapılan Basketbol 
ve Voleybol maçları

bundan sonra ilçe 
Stadı yanındaki 
Kapalı Spor

yapacakları destekle 
organize edilecek. 
Gemlik'te yapılacak

Salonunda daha 
çok öğrencinin 
takımlarına

her türlü sportif 
faaliyete imza atması 
beklenen genç ve 
dinamik beden 
eğitimi öğretmen
lerinin çabaları ile 
bir çok genç yetenek
lerini gösterme 
fırsatı yakalayacaklar. 
İl Lig heyeti ile 
bağlantılı olarak 
programlanan 
sportif faaliyetleri 
Gemlik'te organize 
edecek olan 
ilçe lig heyeti 
yapacakları 
toplantılar ve 
çalışmalar sonucu 
2007-2008 
öğrenim yılı içinde 
programlarını 
hazırlayarak hızlı bir 
çalışma dönemine 
girecekler.
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Abdüllatif Şener, önünde hiçbir 
engel yokken Bakanlık 
koltuğunu bırakabilen ender 
siyasetçilerden oldu.
Sessiz sedasız köşesine, daha 

doğrusu bilim adamlığına 
döndü.

Ülkeye yetiştirdiği öğrenciler 
ile hizmete devam edecek.

Recep Tayyip Erdoğan, 
Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, 
adeta Milli Selamet Partisi’nden 
beri hiç ayrılmayan arkadaşlardı.
Adalet ve Kalkınma Partisi 

kurulurken, bu üçlü yola devam
da karar aldılar.

2002 Kasım seçimlerinde bek
lenmedik oy alarak iktidara 
gelmelerinden sonra da görev 
dağılımında biri Başbakan, biri 
Dışişleri Bakanı biri de Başba 
kan Yardımcısı ve Devlet Bakanı 
görevlerini paylaştı.

Halk AKP’ye ve bu üçlüye 
güven oyu verdi.

Yalnız halk mı?
AB ülkeleri, ABD’de..
Bunların dışında uygulamaya 

koydukları ekonomik model 
nedeniyle büyük patronlarda..

Eski İslamcıların yeni yolu 
“Liberallik”ti.

Ekonomiyi liberallik, yaşam 
tarzında muhafazakarlık ve tutu
culuk. Yakın ilişkiler içinde 
olduğunuz dost ülkeler ABD ve

Şener’in çarpıcı açıklamaları

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

AB bu genç ve yeni liberal ılımlı 
İslamcı hükümeti sevdi.

AKP hükümetiyle birlikte ABD’ 
nin Irak saldırısı başladı.

Irak’ta baştaki diktatör Şadda 
mı devirip ülkeye demokrasi ge 
tireceğini söyleyen müttefikimiz, 
bu operasyon için Türkiye’yi de 
yanına çekmeye çalıştı.

Birinci tezkere sağduyulu 
AKP’liler tarafından kabul edil 
meyince geçmedi.

Neyse..
Abdüllatif Şener, hükümetin 

ekonomiyle ilgili konuların 
başında olanlardandı.

Birçok konuda hükümetin 
diğer kanadıyla ayrılıklar yaşadı.

Bir partili gibi değil, bir sorum
lu kişi gibi davrandı.

Hele ülkenin giderek kamp 
laştığım görünce zaman zaman 
partisini eleştirmekten bile 
kaçınmadı.

Bu durum Başbakan ve yakın 
dava arkadaşı Tayyip Bey’i 
üzdü..

Gidişi iyi görmeyen Şener, 
erken seçim kararı alındığında 
aday olmayacağını açıkladı, 
üniversitedeki hocalığına döndü.
Abdüllatif Şener ve Ertuğrul 

Yalçınbayır, AKP içinde saygın
lığını kazanmış ve beğendiğim 
iki politikacıdır.

Biri kendiliğinden siyasetten 
uzaklaştı, diğeri başbakan 
Erdoğan tarafından oyun dışına 
çıkarıldı.

Bu iki AKP’li politikacıda doğru 
ve dürüstlüğün yanında partiden 
önce ülkeye çıkarlarını gözeten, 
uzlaşmacı kişilerdi.
Türk siyaseti için aslında kayıp 

iki isim bunlar İ
Şener, Gülumhan Gülten ile 

yaptığı söyleşide bazı önemli 
çizgiler çiziyor.

Örneğin Cumhurbaşkanı 
Gül’ün AKP hükümetiyle hiçbir 
zaman ters düşeceğini san
madığını belirtiyor.
“Sayın Abdullah Gül’ün yetki

lerini hükümetin aleyhine kul

lanacağını hiç düşünmüyorum.” 
diyor.

Yani hükümetten 
Cumhurbaşkanına ne gönde 
rilirse bu geçecek demektir.

Bu nasıl iştir. *
Cumhurbaşkanlığı tarafsız bir 

makamdır.
Bu kararları Cumhurbaşkanları 

titizlikle inceler ve ona göre 
karar verir.

Demek önümüzdeki yıllarda 
hükümet ile Cumhurbaşkanlığı 
arasında al gülüm ver gülüm 
oynanacak.

Şener’e göre Türkiye de 
siyasetin 3 çerçevesi çiziliyor.

1. Geleneksel siyaset 
kutuplaşmaya dayalı söylem
lerinden vazgeçmeli.

2. Siyaset dürüst yapılmalıdır.
Siyasetçi, kamu malının 
bekçisi olmalıdır.

Bu mekanizmayı gayrı meşru 
zenginleşmenin aracı olarak 
görmek ahlaksızlıktır.

3. Siyaset kurumsal ve toplum
sal kültürün prim verdiği şeyi, 
iyiye doğru çekmelidir.

Şener’in sözleri bir bilgenin 
sözlerine benziyor.
AKP’liler bu sözlere iyi kulak 

vermeliler.
Bu sözlerden kendilerine ders 

çıkarmalılar.

Doğrudan gelir desteği başvuruları 
2 Kasım’da sona eriyor

Bursa İl Tarım Müdürü Hüseyin Yıldızer yaptığı açıklamada, çiftçilere ürün 
ve girdi fiyatlarını doğrudan etkilemeden ödeme yapılması amacıyla 

uygulanan Doğrudan Gelir Desteği başvurularının 2 Kasım 2007 günü sona 
ereceğini hatırlatarak, en fazla 500 dekar için ödeme yapıldığını söyledi.

AKP Kadın Kolları
ramazan gezisi 

düzenliyor

Tarım sektörünün ve 
kırsal alanın kalkınma 
hedef ve stratejileri 
doğrultusunda 
gelişmesi ve 
desteklenmesi için 
tarımsal faaliyette 
bulunan çiftçilere 
ürün ve girdi fiyat
larını doğrudan 
etkilemeden 
ödeme yapılması 
amacıyla uygulanan 
Doğrudan Gelir 
Desteği (DGD) 
başvuruları 2 
Kasımda sona eriyor. 
Bursa İl Tarım 
Müdürü Hüseyin 
Yıldızer yaptığı 
açıklamada, Çiftçi

Kayıt Sistemi'nde 
yıl içerisinde işledik
leri kayıtlı tarım 
arazisi büyüklüğü

dikkate alınarak, 
en fazla 500 
dekar için DGD 
ödemesi yapıldığını

söyledi.
Tarım Müdürü 
Yıldızer; "Bir dekarın 
altında arazisi „ „ 
olan çiftçilere ise 
ödeme yapılmıyor. 
İl Müdürlüğümüze, 
bu yılın 9 ayında 
2 bin 433 kişi DGD 
başvurusunda bulun
du. Üreticilerimizin » 
mağdur olmamaları, 
DGD'den faydalan
abilmeleri için İl 
Müdürlüğümüz 
ya da İlçe Tarım 
Müdürlüklerimize 
son başvuru tarihi 
olan 2 Kasıma kadar 
başvurmaları gerek
in ekiyor" dedi.

AKP İlçe Kadın 
Kolları tarafından 
her yıl ramazan ayın
da düzenledikleri 
gezileri sürüyor. 
AKP Parti İlçe Kadın 
Kolları yönetimi 
İstanbul gezisini 
Cuma akşamı 
başlayacak, 
iskele meydanından 
saat 24.00 te Kadın 
Kolları Başkanı 
Emine Yalçın'ın 
başkanlığında hare 
ket edecek olan 
kafile sırasıyla r 
Mahmut Hüda-i 
hazretleri, Yuşa 
Peygamber, Fatih 
camii, Hırka-i Şerif, 
Sultan Ahmet, 
Süleymaniye, Yavuz 
Selim, Mehmet Emin 
Tokadi'yi gezerek 
Eyüp Sultan'da 
iftar yapacak. 
Kafile yapacağı

iftarın ardından 
Teravih namazını 
kıldıktan sonra 
Cumartesi gecesi 
Gemlik'e dönüş 
yapacak.
İstanbul kafilesine 
katılmak isteyenlerin 
AKP İlçe binasındaki 
Kadın Kolları 
üyelerine müracaat 
etmeleri ve gezi 
bedelinin 40 YTL 
olduğu hatırlatıldı.

s
Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 

tescilli 07.09.2007 tarih ve 
EX048655 nolu gümrük çıkış 
beyannamesi zayi olmuştur. 

Hükümsüzdür.
NATUREL GIDA İÇ VE DIŞ 

TİCARET A.Ş.
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Bursaray B etabı Haziran’da 
seferlerine başlıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
BursaRay B etabının 
haziran ayında sefer
lerine başlayacağını, 
yeni yatırım progra 
mında yer alan 
Sinyalizasyon Oto 
masyon Sistemi ile 
Emirsultan Meydan, 
Dericiler Bölgesi, 
Nilüfer Vadisi Rekre 
asyon ve Otomatik 
Sulama Projeleri’ne 
önümüzdeki aylarda 
start vereceklerini 
söyledi.
Bursa Sanayici ve 
İşadam lan Derneği 
üyeleri ile biraraya 
gelen Büşükşehir 
Belediye Başkanı 
yaptığı konuşmada, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, kentin 
geleceğine yön ver
mek için bütün ke 
simlerle ortak bir dil 
oluşturmaya çalıştık
larını söyledi. Bu tür 
toplantıların, Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
çalışmalarına ve 
hedeflerine ışık tut
tuğunu dile getiren 
Şahin, geçen 42 ayda 
Bursa’nın hizmet 
çıtasının yükseldiğini 
belirtti. Ulaşımdan 
çevreye altyapıdan 
sosyal hizmetlere 
kadar her alanda 
hayata geçirilen 
projelerin Bursa’nın 
göğsünü kabarttığına

Erdoğan, “Referandumda evet oyu kullanın”
AKP Genel Başkanı 
ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 21 
Ekimde yapılacak 
referandumda herke
si "evet" oyu kullan
maya davet etti.
AKP TBMM grup 
toplantısında konu 
şan Erdoğan, geçen 
yasama döneminde 
yapılan ve "Cumhur 
başkanının halk 
tarafından ve 5 artı 5 
yöntemiyle seçilmesi, 
genel seçimlerin 5 yıl 
yerine 4 yılda bir ya 
pılması ile Meclisin 
seçim işlerinde top 
lantı yeter sayısı nın 
üçte bir olmasını" da 
düzenleyen Anayasa 
değişikliğine ilişkin 
referandumu değer
lendirdi.
Yapılan değişiklik
lerin çok önemli oldu 
ğuna işaret eden 
Erdoğan, "Bu Anaya 
sa değişikliği ile 12.

işaret eden Başkan 
Şahin, “Bursa’da 
yaşamak önemli 
değil, önemli olan 
Bursa’yı yaşamaktır. 
İnsanımız Bursa’yı 
yaşıyor. Bu yüzden 
biz de hizmetleri 
m izde çok dikkatli ve 
kararlı olmalıyız. 
Kararlılığımız Bursa 
bugün marka kent 
olma yolunda hızla 
ilerliyor” dedi.
“B etabı Haziran’da 
hizmette” 
Kavşaklarla ulaşım 
rahatlarken, şehrin 
iki yakasının 
köprülerle bir araya 
geldiğini dile getiren 
Başkan Şahin, 
medeniyetin olduğu 
kadar zamanı verimli 
kullanmanın da adı 
olan hafif raylı sis
temin kentin doğusu 
ile buluştuğunu 
söyledi. Gökdere 
Kavşağı’na yapılan

Cumhurbaşkanını ve 
ondan sonrakileri 
seçme yetkisi aziz 
milletimizde olacaktır. 
Bu referandumda 
milletimizi 'evet' oyu 
kullanmaya davet 
ediyorum" dedi. 
AKP Genel Başkanı 
ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, "za 
man içinde çok fazla 
değişikliğe uğradığın

devasa viyadükün 
Bursa’yı adeta 
gerdanlık gibi süsle 
diğini dile getiren 
Başkan Şahin, 
‘‘Bursaray inşaatının 
zorlu bölümü aşıldı. 
Detay çalışmaları 
devam ediyor. 2008 
yılının şubat - mart 
aylarında deneme 
sürüşlerine başla
masını planladığımız 
raylı sistemin haziran 
ayında hizmete 
girmesi hedefleniyor” 
şeklinde konuştu.
“Bursa’nın 
yeni simgeleri” 
Kentsel dönüşüm 
projeleri ile Bursa’nın 
simgelerine yeni
lerinin eklendiğinin 
altını çizen Başkan 
Şahin, inşaatı devam 
eden Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi’nin 
daha bitmeden 
Bursa’yı Türkiye’nin 6 
kongre kentinden biri 

dan iç bütünlüğü 
kaybolan mevcut 
anayasa yerine tüm 
toplumsal kesim
lerin içine sindire
ceği bir anayasa 
hazırlamak istedik
lerini" söyledi. 
Erdoğan, partisinin 
TBMM grup toplan
tısında yaptığı 
konuşmada, 
Anayasa deği şikliği 
çalışmalarına değin
di. Yeni anaya sa 
çalışmalarının 
herkese ve eleştiriye 
açık olduğunu ifade 

eden Erdoğan, "Bu 
konuda yapmaya 
çalıştıklarının 
1982'den bu yana 
değiştirilen, zaman 
içinde çok fazla 
değişikliğe uğradığın
dan iç bütünlüğü 
kaybolan mevcut 
Anayasa yerine tüm 
toplumsal kesimlerin 
içine sindireceği ve 

konumuna getirdiğini 
hatırlattı. Açıldığında 
kentin yeni buluşma 
noktası haline gele
cek olan Kent Mey 
dam ve Çarşı Proje 
si’nin Bursa’nın kal 
binde bir abide gibi 
yükseldiğine işaret 
eden Başkan Şahin, 
Kent Hali’nin ise 
şehrin eski halden 
yeni hale geçişini 
gösterirken, marka 
kent imajını da güç 
lendirdiğini söyledi. 
Bursa’da kentsel 
dönüşüm projeleri bir 
bir hayata geçirilir 
ken, şehrin tarihi kim
liğinin de göz ardı 
edilmediğini hatırla
tan Şahin, ‘‘Tarihe 
saygısı olmayanlar, 
yarın kaygısı taşı
mayanlardır. Bir 
şehrin kimliği değer
lerinin evrensel
liğinde gizlidir. Bu 
çerçeve gün ışığına 
çıkarma çalışmalarına 
başladığımız 500 yıllık 
Balibey Ham’nın 
restorasyonu tamam
lanma aşamasına 
geldi” diye konuştu. 
Tarihi kadar Bursa’nın 
kültür yaşamı ile de 
örnek kentlerden biri 
olduğuna dikkati 
çeken Başkan Şahin, 
yıl boyunca gerçek
leştirilen konserler, 
söyleşiler ve festi
valler ile Bursa’nın 
kültür yelpazesinin 
genişlediğini belirtti.

en geniş uzlaşmayla 
hazırlanacak yeni bir 
anayasaya ulaşmak 
olduğunu" belirtti. 
Erdoğan, şöyle 
konuştu: 
"Uzlaşma denen 
şey yüzde 100'ün 

'evet' demesi 
midir? Konsensüs 
denilen şey yüzde 
100'ün evet demesi 
midir? Var mı böyle 
bir şey, nerede 
olmuş? Bunu 
söyleyenler acaba 
içinde bulundukları 
kurullarda bunu 
sağlayabiliyorlar mı? 
Var mı böyle bir şey? 
Bu teklifle yanımıza 
gelenler önce 
çatısı altında bulun
dukları topluluğu 
birleştirsinler. 
Konsensüs denilen 
şey; kısmi 
azaminin üzerinde 
birleşmektir. 
Olay budur...”

Bursa Özel İdare
daha çok çalışacak

Bursa İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Ali 
Altuntaş, kurum 
olarak 2007 yılında 
hedeflerini aştıklarını 
belirterek, yeni yılda 
daha fazla çalışacak
larını ifade etti. 
İl Özel İdaresi 
çalışanları için Köye 
Yönelik Hizmetler 
Daire Başkanlığı

Bursa’da 
Rehabilitasyon 

Merkezi 2008’de 
hizmete girecek
Bursa’da Osmangazi 
Kaymakamlığı 
tarafından yaptırıla
cak olan 40 yatak 
kapasiteli rehabili 
tasyon merkezi, 
önümüzdeki yıl 
hizmete girecek. 
Osmangazi 
Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı tarafından 
Ovaakça'daki 12 bin 
metre karelik alana 
yapılacak olan 3 katlı 
AMATEM binasının 
ihalesi önümüzdeki 
günlerde yapılacak. 
Projesi hazırlanan 
40 yatak kapasiteli 
rehabilitasyon 
merkezinin 1 yıl 
içerisinde tamamla
narak gelecek 
yılın son baharında 
hizmete sunulması 
planlanıyor.
Merkezle ilgili bilgi 
veren Osmangazi 
Kaymakamı 

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik K”rfez

‘Gemlik KörfezArfternette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

binasında gerçek
leştirilen iftar pro
gramında konuşan 
Altuntaş, Bursa’nın 
dağıyla, taşıyla her 
karış toprağıyla yaşa 
maya değer oldu 
ğunu vurgulayarak, 
kurum olarak 
amaçlarının daha iyi 
hizmet etmek 
olduğunu vurguladı

Sebahattin Öztürk, 
"Vakfımızda 
toplanan paraları en 
iyi şekilde değer
lendirmek istedik. 
Maddi açıdan bir 
sıkıntımız yok. İhale 
yapıldıktan hemen 
sonra inşaata 
başlayacağız. 
Önümüzdeki yıl 
merkezi hizmete 
geçirmeyi hedefli 
yoruz. Bursa’da 
eksikliği duyulan 
bu merkezi hayata 
geçirmek, bizim 
için mutluluk verici. 
Umarım ihtiyacı 
olanlara faydalı 
olacak bir merkez 
olur" dedi.
Öztürk, her hafta 
en az 10 kişiye 
İstanbul'da 
donuyla ilgili 
tedavi görmesi 
için yol parası 
verdiklerini de 
sözlerine ekledi.

ABONE OLUN 
OKUTUN 
OKUYUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Sayfa 8 33 Ekim 2007 Çarşamba Gemlik Karfez

Teknoloji 
mağazasına 

giren hırsızlar 
elektronik

eşyaları çaldı
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde bir 
teknoloji mağaza
sının kapısını 
zorlayarak içeriye 
giren hırsızlar 
bilgisayar, video 
kamera ve cep 
telefonlarını alarak 
kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, Fatih Sultan 
Mehmet 
Bulvan'ndaki

Teknolojix mağaza
sının giriş kapısını 
zorlayan kimliği 
belirsiz kişiler içeriye 
girdi. Kısa sürede 
mağazadaki 10 adet 
dizüstü bilgisayar, 
10 video kamera, 
çeşitli markalarda 
19 adet cep telefonu 
ve 5 adet LCD 
monitörü alan 
hırsızlar kaçmayı 
başardı

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

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Gemlik Körfez

i

I

Malt camından girip ne var ne yok götürdüler
Bursa'da bir eve 
mutfak camından 
giren kimliği 
belirsiz hırsızlar, 
çok sayıda elektronik 
eşya ile yüklü miktar
da altını çalarak 
kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Aladdin Mahallesi'n 
de Mehmet Çalım'a 
(27) ait eve mutfak 
kapısının kilidini 
kırarak giren kimliği

belirsiz hırsızlar, 
1 adet fotoğraf 
makinesi, 1 adet 
video kamera, 8 adet 
22 ayar altın bilezik, 1 
adet Trabzon set, 1 
adet pırlanta yüzük, 
1 adet altın kol

saatini alarak 
kayıplara karıştı. 
Ev sahibinin 
müracatı üzerine 
soruşturma başlatan 
polis,kimliği belirsiz 
hırsızların peşine 
düştü.

Polisin aradığı şahıs intihar 
etmeye kalkışınca yakalandı

Bursa'da, hırsızlık 
ve çeşitli suçlardan 
32 kaydı bulunan ve 
karıştığı bir suçtan 
dolayı aranan genç, 
intihar girişiminde 
bulununca gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye göre, 
hırsızlık ve çeşitli 
suçlardan aranan 
Selçuk A. (31), eşiyle 
yaşadıkları sorunu 
bahane ederek 
Setbaşı Köprüsü'nün 
korkuluklarına 
tutunarak intihar 
girişiminde bulundu. 
Olay yerine kısa 
sürede ambulans,

polis ve itfaiye ekip
leri geldi. "Eşim de 
gelsin, 
birlikte öleceğiz' 
diyen genç, yaklaşık

15 dakika köprünün 
korkuluklarına 
tutundu. Ardından 
polislerin devreye 
girmesiyle genç

korkuluklardan 
çıkartıldı. Eşiyle 
sorunları olduğu 
öğrenilen Ay'ın 
çeşitli suçlardan 
32 ayrı kaydı 
bulunduğu ve halen 
Muammer Sencer 
Polis Merkezi'nce 
karıştığı bir 
suçtan dolayı 
arandığı öğrenildi. 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Ay, 
tedavisinin 
ardından gözaltına 
alındı. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

BAY MUSTAFA ÖZAJLPIEMLAK'TAN
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
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 İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

K.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

Afacide ÖZALP

&

Tel :513 24 74 Fax: 51410 21i

Yine motorsiklet kazası: 2 yaralı
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde 2 motosik
letin kafa kafaya 
çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik 
kazasında 2 kişi ağır 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, kaza önceki 
akşam saatlerinde 
Vıraca Mahallesi 
Gazhane Sokak ile 
Yavuz Sokak'ın 
kesiştiği noktada 
meydana geldi. 
Mehmet Etiler (42) 
yönetimindeki 16 
EBT 76 plakalı moto
siklet ile Erdinç 
Aybey (21) yöneti
mindeki 16 EAD 08

plakalı motosiklet, 
aşırı hız sonucu 
kafa kafaya çarpıştı. 
Kask takmadıklarını 
için ağır yaralanan 
iki sürücü, İlçe 
Devlet Hastanesi'nde 
yapılan ilk müda
halenin ardından 
ileri tetkik ve 
tedavi için Bursa'daki 
hastanelere gön 
derilmek istendi.
Yaralıların, 
Bursa'daki hastane 
ler tarafından kabul 
edilmemesine öfkele
nen yaralı yakınları, 
hastane bahçesinde 
sinir krizi geçirdi.
Yaralılardan Mehmet 
Etiler'in 2 yıl önce

şehit olan Kemal 
Etiler'in ağabeyi 
olduğu öğrenilirken, 
yakınları olayı 
protesto ederek, 
"Ağır yaralı biri ilçe 
hastanesinden sevk 
ediliyor ve bunu 
Bursa hastaneleri 
kabul etmiyor. Bu 
nasıl bir sağlık uygu
laması. 2 yıl önce bu 
memleket için bir 
şehit verdik. Paramız 
yok diye yaralımız 
ölsün mü?" dedi. 
Öte yandan, kazada 
yaralanan her iki 
motosiklet 
sürücüsünün de 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu öğrenildi.

Jandarma 5 trilyonu kurtardı
Muğla merkezi ile Ula 
ilçesinde üç kişi, tari
hi eserlerle birlikte 
yakalandı.
Muğla merkezinde 
M.Ç. ve M.S. ile Ula 
ilçesinde N.U. isimli 
zanlıların ellerindeki 
tarihi eserleri satmak 
için müşteri aradıkları 
öğrenildi. Alıcı kimliği 
ile zanlılarla irtibata 
geçen jandarma ekip
leri, gece tarihi eser
leri alırken zanlıları

gözaltına aldı. 
Yakalanan üç kişi, İl 
Jandarma Komutan 
lığı'na getirilirken, 
sorgulamaları bittik
ten sonra adli makam 
lara sevk edilecekler. 
Yapılan operasyonda, 
yaklaşık 5 trilyonluk, 
Kayrah kadınların 
taktığı altın takı seti, 
gümüş yüzükler, , 
Helenistik ve Karia 
dönemine ait çok 
sayıda para,

gözyaşı tasları, 
Almanca yazılmış 
ele geçirilen tarihi 
eserlerin fotoğrafları ; 
ile kaç para olduğunu I 
gösteren kitapçık 
olmak üzere toplam 
160 parça tarihi 
eser ele geçirildi.
Operasyonda |
ayrıca, altın ve j
maden aramada 
kullanılan dedektör 
ve parçalarına da el 
konuldu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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4 kişilik bir ailenin 
mutfak gideri 
Eylül ayında 

628 YTL’ye yükseldi
Zonguldak'ta, 4 
kişilik bir ailenin 
mutfak giderinin 
Eylül ayında 628 
YTL 36 YKr'ye yük
seldiği bildirildi. 
Genel Maden İşçi
leri Sendikası 
(GMİS) tarafından 
gerçekleştirilen 
gıda fiyatı araştır
malarının sonucuna 
göre, 4 kişilik 
ailenin sağlıklı 
beslenebilmesi için 
Ağustos ayında 613 
YTL 28 YKr olarak 
hesaplanan mutfak 
gideri, Eylül ayında 
628 YTL 36 YKr 
oldu.
Süt, yağlı peynir, 
kuşbaşı, kıyma, 
kuru fasulye, nohut,

barbunya, yeşil 
mercimek, 
dolmalık biber, yeşil 
biber, domates, 
salatalık, kabak, 
makarna, yeşil 
zeytin ve sızma 
zeytin yağı fiyat
larında artış 
yaşandığı belirtilen 
araştırmada, 
"Kentteki gıda ve 
diğer zorunlu har
camalar hesap
landığında 'yoksul
luk sınırı' da 
denilen 4 kişilik 
ailenin sağlıklı 
yaşam standardını 
sürdürebilmesi için 
gerekli harcama 
miktarı eylül ayında 
bin 750 YTL 20 YKr 
oldu" denildi.

;en,

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com
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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

Umurbey Düğün Salonları'nda 
çalışmak üzere 

Şef Garson, Garson, 
Komi, Temizlik Elamanı alınacaktır.

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

SÂTÎLİK VİLLÂ
Cumhuriyet Mahaiiesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripieks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

Süren Zeytincilik 
satış mağazasında çalışmak üzere 
bayan satış görevlisi aranıyor. 

®f^^lraatTel:5251îl)0 
'Uı ap Son. Tk. lid. Şö.

KUmNLIK ve flOlIKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİNİZDE

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

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY Ef
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 9194

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Om; ile il|' ııri eltiainiz sorular
I

CUMAN ARANIYOR
Orhangazi Döktaş Fahrihası’nda

DÜNDEN DEVAM 
Kan bağışlama orucu 
bozar mı?
Hayır, bozmaz. 
Sakız çiğnemek 
orucu bozar mı? 
Evvelce çiğnenmiş, 
tatsız, beyaz ve 
parçalanmaz bir 
sakızı çiğnemek 
orucu bozmaz. 
Çünkü onda, 
boğaza gidecek bir 
şey yoktur.
Burun damlası orucu 
bozar mı?
Burun damlası orucu 
bozar. Çünkü burun
dan akıtılan ilaç 
boğazdan aşağı iner. 
Oruçlu iken vücuda 
adele ve deri için 
sürülen visk, krem 
vs. orucu bozar mı? 
Bu tür maddeler 
oruçluyken kullanıla
bilir. Bunları cilde 
sürmek orucu 
bozmaz.
Hamile, emzikli veya 
çalışmakta olan 
hanımlar oruçlarını 
yiyebilirler mi?
Hamile veya emzikli 
kadınlar, oruç tuttuk
ları takdirde kendiler
ine veya çocuklarına 
bir zararın geleceğin
den endişe ederlerse 
hasta hükmünde 
olurlar ve oruçlarını 
bozup daha sonra 
kaza edebilirler. 
Fakat çalışan kadın
lar, sırf bu sebeple 
oruçlarını yiyemezler. 
Oruçlu olan bir kişi 
şehvetle hanımını 
öpebilir mi?
Oruçlu kişi şehvetle 
karısını öpebilir. Eğer 
kendine sahip ola
cağından eminse 
bunun bir mahzuru 
yoktur. Ancak emin 
değilse mekruh olur. 
Oruçluyken 
nişanlımla el ele 
tutuşabilir miyiz, 
haram mıdır? 
Nikahlınız olmayan 
bir bayanla el ele 
tutuşmanız dinimizce 
yasaklanmıştır. 
Bunun oruçlu olup 
olmamakla bir ilgisi 
yoktur. Yani yasak 
olan bu hüküm

oruçlu iken de yasak
tır, oruçlu değilken 
de. Nikahlı olmadı 
ğınız müddetçe ele 
ele tutuşmanız doğru 
değildir.
Bir bayanın erkek 
arkadaşıyla yanak 
yanağa öpüşmesi, el 
ele tutuşup sarılması 
sonucunda ıslaklık 
hissedilse fakat 
şehvet duyulmazsa 
acaba orucu bozulur 
mu, kaza veya 
kefaret gerekir mi? 
Orucu bozulmaz, 
dolayısıyla kaza ve 
keffaret gerekmez. 
Ama Müslüman bir 
insanın, yabancı 
biriyle el ele tutuşup, 
yanak yanağa 
öpüşmesinin doğru 
bir davranış 
olmadığını bilmesi ve 
bu tip davranışlardan 
kaçınması gerekir. 
Oruçlu iken kız 
arkadaşımı öpmem 
yada sarılmam oru
cumu bozar mı?
Bozmaz, ama nikahlı 
eşiniz olmayan bir 
bayanı öpüp sarıl
manız günahtır.
Oruçluyken sabah 
namazından sonra 
tahrik edici bir rüya 
gürsem orucum 
bozulur mu? Bir de 
boy abdesti alırken 
oruç bozulur mu? 
Oruçlu iken tahrik 
edici rüya görmek 
orucu bozmaz. Boy 
abdesti almak da 
orucu bozmaz. Ama 
özellikle ağız ve 
burna su verirken 
vücuda su kaçma
ması için dikkatli 
olmak gerekir.
Özürlü veya özürsüz 
olarak oruç tutmayan 
bir kişi, kendi yerine 
bir başkasına oruç 
tutturabilir mi veya 
tutamadığı günler 
yerine fidye verebilir 
mi?
Oruç kişinin bizzat 
yapması gereken bir 
ibadettir. Onun için 
hiç kimse kendi yer
ine bir başkasına 
oruç tutturamaz. 
Fidyeye gelince o,

orucu kaza ettikten 
sonra yoksullara 
veril mesi gereken 
maddi bir yardımdır. 
Sabah namazını, 
sabah ezanı okun
duktan sonra en az 
15 dk sonra kılmak 
gerekiyormuş, bu 
doğru mu? 
Şu anki takvimlere 
göre imsak vakti 
gerçek vaktinden 
yaklaşık 30-40 dakika 
önce gösterilmekte
dir. Bunun nedeni 
takvim konusunda 
kaynak kabul edilen 
Gazi Ahmet Muhtar 
Paşa tarafından 
yapılan ve hala 
tekrarlanan bir 
hatadır. Sabah ezan
lar okunduktan sonra 
40 dakika geçmesini 
bekleyip namazınızı 
ondan sonra kıl
malısınız.
Başta astım olmak 
üzere birçok hastalık
ta kullanılan spreyler 
orucu bozar mı?
Nefes darlığı çeken
lerin kullandıkları ve 
halk arasında fıs fıs 
denen ilaçlar orucu 
bozarlar. Çünkü bun
lar ağız yoluyla alı
nan ilaçlardandır. 
Fakat Din işleri 
Yüksek Kurulu’nun 
bu konuda şöyle 
farklı bir görüşü 
vardır:
“Akciğer hastalarının 
kullandıkları sprey
den, bir kullanımda 
1/20 mİ. gibi çok az 
bir miktar ağıza sıkıl
maktadır. Bunun da 
önemli bir kısmı ağız 
ve nefes boruları 
cidarında emilerek 
yok olmaktadır. 
Bundan geriye bir 
miktarın kalıp tükrük 
ile mideye ulaştığı 
konusunda kesin bir 
bilgi de yoktur. 
Abdest alırken ağız
da kalan su ile 
kıyaslandığında, bu 
miktarın çok az 
olduğu görülmekte
dir. Halbuki oruçlu, 
abdest alırken ağzına 
verdiği sudan geri 
kalan miktarın mi

deye ulaşması 
halinde orucun 
bozulmayacağı 
konusunda hadis 
(Dârimî, Savm, 21) ve 
Islâm bilginlerinin 
icmaı vardır.
Ayrıca, misvaktan 
bazı kırıntıların ve 
kimyevi maddelerin 
mideye ulaşması 
kaçınılmaz olduğu 
halde, Hz. Peygam 
ber’in oruçlu iken 
misvak kullandığı, 
sahih hadis kay
naklarında yer almak
tadır (Buharı, Savm, 
27; Tirmîzî, Savm, 
29). Diğer taraftan, 
“kesin olarak bilinen, 
şüphe ile bozulmaz” 
kaidesi gereğince, 
mideye ulaşıp ulaş
madığı konusunda 
şüphe bulunan bu 
şeyle oruç bozulmaz. 
Bu itibarla astımlı 
hastaların, sağlığı 
oruç tutmalarına 
uygun olup başka 
bir hastalıkları da 
yoksa rahat nefes 
almalarını sağlamak 
amacıyla ağza 
püskürtülen oksijenli 
ilaç orucu bozmaz." 
Keyfi olarak tutul
mayan ramazan oru
cunun cezası nedir? 
Bir müslümanın 
hastalık veya yolcu
luk gibi meşru sebe
pleri olmaksızın keyfi 
olarak oruç tutma
ması haramdır. Bu 
davranış, Allah'a 
isyan anlamı taşır. 
Bu kişi hasta veya 
yolcu olmadığı için 
keyfi olarak tut
madığı oruçları kaza 
etmesi gerekmez. 
Zira Bakara sûresinin 
184 ve 185. ayet
lerinde sadece hasta 
ve yolcuların oruç 
tutmamaları halinde 
kaza edebilecekleri 
bildirilmiştir.
Yanlış davranışından 
dolayı bu kişinin 
Allah'a bol bol tevbe 
- istiğfar etmesi ve 
bir daha böyle bir 
şey yapmaması 
gerekir.

çalışacak elemana ihtiyaç vardır. 
NET 500.00 YTLMaaç t 
SSK+Servis+Yemeh
GSM: 0.533 768 06 45

TEl; 0.224 573 42 63 Dahili: (135)

SATILIK DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI3 +1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.533) 255 65 66

KİRALIK DÜKKAN
İkinci Kordon’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır.

Cep: 0.542 593 61 51

ELEMAN ARANIYOR

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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 

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. 

Gemlik / BURSA

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü

Kat Kalorifer Kazam j 
sahibinden satılıktır 1
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GEMLİKLİLGRİN HİZM€TİN€ fiÇUDI! 
GEZİP GÖRECEĞİNİZ KALİTELİ VE UCUZ 

ALIŞVERİŞ YAPACAĞINIZ 
BİRCAZİBE MERKEZİ OLUŞTURDUK. 

fil SAYILI MİKTARDA 
KİRALIK YERİMİZ 
MEVCUTTUR.
İstiklal Cad. No:26

TEL: 513 1380 |
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Galatasaray'dan üt transfer daha Bursaspor’da tek aday
Beko Basketbol 
Ligi'nde yeni sezona 
hazırlanan 
Galatasaray Cafe 
Crown, ABD'li oyun
cu Chris Ovvens'ı 
transfer etti. Sarı-kır- 
mızılı kulübün resmi 
internet sitesinde 
yapılan açıklamada, 
geride kalan sezonu 
Almanya'nın Alba 
Berlin takımında 
geçiren Chris 
Ovvens'la anlaşmaya 
varıldığı kaydedildi. 
Forvet mevkiinde 
görev yapan 2.04 
metre boyunda ve 
28 yaşındaki oyuncu
nun 2002 yılında 
NBA takımlarından 
Milvvau kee Bucks 
tarafından draft 
edildiği, ardından da

Hakan Şükür sakatlandı
Florya Metin Oktay 
Tesisleri'nde, teknik 
direktör Kari Heinz 
Feldkamp yöneti
minde basına kapalı 
olarak gerçekleşti 
rilen sabah antren
manında sağ dizine 
darbe alan deneyimli 
futbolcunun, kontrol 
amaçlı olarak hasta 
neye gönderildiği 
öğrenildi.
Kulüp doktoru İlker 
Yücesir, Hakan 
Şükür'ün antrenman
da sağ dizine ciddi 
bir darbe aldığını 
belirterek, kendisine 
hastaneye gönder 
diklerini kaydetti. Dr. 
Yücesir, "Durumu 
henüz netleşmedi. 
Çok fazla ciddi olma
masını umut ediyo 
ruz" dedi.
Öte yandan, sarı-kır- 
mızılı takımın sabah 
çalışmasında taktik 
ağırlıklı antrenman 
yaptığı bildirildi.
Sakatlıkları bulunan

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
HARRYP0TTER5 
PİNOKYO

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
14.00 ■ 16.00 20.45
12.00 ■ 14.00 ■ 16.30

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

».ÎS..1,.

Memphis Grizzlies'a 
takas edildiği 
belirtildi.
Ayrıca, 1936 Berlin 
Olimpiyat Oyunlan'n 
da dört altın madalya 
kazanan ünlü

Okan ve Sabri'nin 
tedavilerine devam 
edilirken, bu iki 
oyuncunun daha 
sonra fizyoterapistler 
eşliğinde salon ve 
sahada özel çalış
malar yaptığı 
kaydedildi.
Bu arada, geçen 
hafta fıtık teşhisi 
konan Ayhan'ın yarın 
ameliyat edileceği, 
sakatlığının 4. haf
tasında bulunan 
Sabri'nin ise ayrıntılı 

7 '

Amerikalı atlet Jesse 
Ovvens'ın yeğeni 
olduğuna da dikkat 
çekilen Chris 
Ovvens'ın bugün 
İstanbul'a geleceği 
ifade edildi.

bir kontrolden 
geçeceği açıklandı. 
Galatasaray, çalış
malarını bu akşam 
yine basına kapalı 
yapacağı ikinci 
antrenmanla 
sürdürecek.
Sarı-kırmızılı 
ekip, bugün saat 
17.30'dan itibaren, 
ilk 15 dakikası 
basına açık son 
bir antrenman 
yapacak ve 
kampa girecek.

Bursaspor’da 
devam eden kongre 
sürecinde, İbrahim 
Yazıcı'ya rakip 
çıkmadı. Adaylığın 
son gününde saat 
17.00'ye kadar Divan 
Kurulu Başkanlığı'na 
başka dilekçe 
veren olmadı.
Vakıfköy Orhan 
özselek Tesisleri'nde 
Divan Kurulu Başka 
nı Kadri Şankaya, 
üyeler Galip Sakder, 
Atilla Tatveren ve 
Erhan Mendi adaylık 
için müracaatın son 
saati olan 17.00'ye 
kadar bekledi. 
Sürenin dolmasının 
ardından basın men
suplarına açıklama 
yapan Kadri Şanka 
ya, "Tek adayla genel 
kurula gideceğiz. İlk 
oturumda bu seçimi 
bitirmek istiyoruz. 
İnşallah Kadir Gecesi 
başkanımızı seçeriz. 
Her başkanın olduğu 
gibi İbrahim Yazı 
cı'nın da arkasın
dayız" dedi.
Sivasspor ile deplas
manda oynanan

Süreyya Ayhan’ın 
işine son verildi

Spor eğitim uzmanı 
kadrosuyla Atletizm 
Federasyonu'nda 
çalışan milli atlet 
Süreyya Ayhan 
Kop'un görevine son 
verildi. Sakatlığı 
nedeniyle Temmuz 
ayında baraj yarışı 
koşamayan ve bu 
nedenle Ağustos'ta 
Japonya'nın Osaka 
kentinde başlayan 
Dünya Atletizm 
Şampiyonası'na 
katılamayan milli 
atlet Süreyya Ayhan 
Kop, Atletizm 
Federasyonu person
eli olmasına karşın, 
izinsiz olarak ABD'ye 
kamp yapmaya 
gidince, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlü 
ğü tarafından çalış
ma akdine son 
verildi.
Federasyon tarafın
dan personel olarak 
mesaiye gelmediği 
rapor edilen milli 
atlet, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü 
onayı ile işinden 
çıkarıldı.

27

İbrahim Yazıcı

karşılaşmayı bir tek 
yöneticinin bile izle
memesine tepki 
gösteren Şankaya, 
bu olayı garipsediği
ni ifade etti. Şankaya, 
ayrıca genel kurula 
başkanın istifa 
etmesi halinde yöne
timin de düşmesi için 
teklif götüreceklerini 
kaydetti.

İZNİ BEKLEMEDEN 
TÜRKİYE'DEN 
AYRILDI 
Milli atlet Süreyya 
Ayhan Kop ve eşi 
Yücel Kop, 12 
Temmuz tarihinde 
Atletizm Federasyo 
nu'na yazılı bir 
başvuru yaparak, 
yurt dışı kamp çalış
maları nedeniyle 
1 yıllık izin 
talebinde bulundu. 
Kop çifti, federas 
yonun cevabını bek
lemeden 16 Temmuz 
Pazartesi günü, 
kamp çalışmalarına 

Ote yandan, aday 
listenin cumartesi 
günü 11.00-13.00 
saatleri arasına kadar 
verilmesi gerektiği 
öğrenildi. Diğer 
yandan tesislere 
gelen 2. Başkan 
Osman Çelik, görev 
verilmesi halinde 
üzerine düşeni yapa
bileceğini belirtti.
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başlamak üzere 
ABD'ye gitti. 
Durumu GSGM'ye 
rapor eden federas 
yon yetkilileri, 
spor eğitim uzmanı 
kadrosuyla federas 
yon personeli olan 
milli atletin izinsiz 
olarak yurt dışına 
çıktığını ve işe 
devam etmediğini 
bildirdiler. Bu 
gelişme üzerine de 
GSGM Personel 
D3îre Başkanlığı, 
gor.ei müdürlük 
onayı ile milli atletin 
görevine son verdi.

kc 
yc 
su 
ye

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yorgunsanız kivi
öfkeliyseniz fındık yiyin

Sahte ilaçla Mücadele 
Komitesi kuruldu

ay 
esi
)0
1 kadar 
ıtiği

e 
n 
lörev 
de 
yapa-1 
tti. I

Ruh haliniz 
beslenmenizi ve 
tükettiğiniz besinleri 
etkiliyor. Hayal 
kırıklıkları, endişe, 
bezginlik, aşırı 
öfke, çekingenlik gibi 
durumlarda iştahınız 
da olumsuz etkilenir. 
Siz de sinirlenince 
buzdolabına koşup 
ne var ne yoksa 
silip süpüren ya da 
sigara ve alkol 
tüketimini artıranlar- 
dansanız böyle 
dönemler sonrası 
kiloyla ilgili olum 
suzluk yaşaya
bilirsiniz. İstanbul 
Özel Hizmet 
Hastanesi'nden 
Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Aşkın 
Yüksel; sinirliyken, 
kızgınken veya 
üzgünken daha 
fazla yeme eğiliminde 
olan kişilere bu 
dönemleri kilo 
almadan atlatabile
cekleri listeyi verdi: 
KİVİ İLE ENERJİK 
OLUN
* Yorgunluğa kivi 
kokteyli: İştah, 
yorgunluktan olum
suz etkilenir. Kişi 
yemek bile yemek

istemez. Böyle 
dönemlerde C vitami
ni yönünden zengin 
taze meyve ve 
sebzeler daha yararlı 
olur. Bu sebzeleri 
özellikle vitamin kay
bına uğramaması için 
çiğ tüketin! Bu 
dönemde portakal, 
kivi, havuç, yeşil 
biber ve maydanozu 
beslenmenize 
ekleyin, içecek olarak 
kuşburnu ile bitkisel 
çayları kullanın. Bu 
besinler özgüven 
eksikliğine de iyi 
gelir.
* Bezginlere süt 
takviyesi: Bu 
dönemde özellikle 
kalsiyum açısından 
zengin süt, yoğurt ve . 
peyniri bolca tüketin. 
C vitamini ihtiyacı da

bu dönemde artacağı 
için taze meyve ve 
sebzeye hem sabah 
hem de akşam öğün
lerinde ağırlık verin. 
Meyveli yoğurt ve 
sütleri atıştırma saat
lerinde sıkça tükete
bilirsiniz. Mevsim 
meyveleri ile hazır
lanan meyveli yoğurt
lar bezginliğinizi 
iyice hafifletir.
CEVİZLE 
ÖFKENİZİ YENİN 
* Çekingenlere balık 
desteği: Beslenme 
listenize bu 
dönemde; fosfor 
açısından oldukça 
zengin olan balık, 
kurubaklagil ve bul
gura ağırlık verin. 
Haftada 3-4 öğün 
istavrit, levrek, 
hamsi, çipura, pala-

mut ve lüfer tükete
bilirsiniz. Bu besinler 
çekingenlikten çabuk 
kurtulmanıza yardım
cı olurken kendinize 
olan güveni tekrar 
kazanmanızı sağlar. 
Alkol kullananlara ise 
ufak bir kadeh, geçici 
de olsa güç verir.
* Öfkelenince bir 
avuç fındık: Sinirliy 
ken yağlı tohumlar, 
özellikle fındık, ceviz 
ve fıstık tüketilmesi 
uygundur. Kafeinli 
içeceklerden ve kır
mızı etten mümkün 
olduğunca uzak 
durun.
* Çorbayla kaygınızı 
yenin: Kaygı veya 
endişe durumunda 
vücutta aşırı sıvı 
kaybı olacağından 
hafif çorba, kompos
to ve meyve suyu 
için.
* Hayal kırıklığına 
kerevizli formül: Seb 
zelerin hayal kırık
lığını hafifletici 
özellikleri vardır. 
Özellikle enginar 
ile kereviz 
yaşadığınız hayal 
kırıklığını kısa 
zamanda atlatmanıza 
yardımcı olur.

Araştırmacı ilaç 
Firmaları Derneği 
(AİFD) toplum 
sağlığını tehlikeye 
atan sahte ilaçlarla 
daha etkin mücadele 
edilmesine katkıda 
bulunmak üzere 
kendi bünyesinde 
“Sahte ilaçla 
Mücadele Komitesi” 
oluşturdu.
AİFD’den yapılan 
açıklamada, “Daha 
etkili bir şekilde kon
trol edilebilen, şeffaf 
bir ilaç tedarik zinciri 
ile hasta güvenliğini 
sağlamak amacıyla 
Sağlık Bakanlığı ve 
diğer resmi kurum- 
ların çabalarına tam 
destek verildiği” vur
gulandı. Açıklamada, 
yeni komitenin 
AİFD’nin bu alandaki 
çalışmalarına ivme 
kazandıracağı ve 
Sağlık 
Bakanhğı’ndaki yet 
kililerin çalışmaları
na bilimsel katkıda 
bulunarak işbirliği 
yapacağı kaydedildi. 
Sahte İlaçla 
Mücadele Komitesi 
sahtecilikle 
mücadele etmek için 
uygun teknolojilerin 
seçimi ve uygulan
masında uzmanlığını 
paylaşırken, hasta

güvenliğini korumak 
amacıyla gerekli 
diğer alanlarda da 
tavsiyelerde 
bulunacak.
Örgen: “Sahte 
ilaçla mücadelemiz 
ivme kazanacak” 
Sahte İlaçla 
Mücadele 
Komitesi’nin kuru
luşuyla ilgili bir açık
lama yapan AİFD 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Nurgün 
Örgen, bu konunun 
insan hayatını 
doğrudan tehdit 
ettiğini vurgulayarak 
şunları söyledi: 
“Son dönemlerde 
güvenlik güçlerimiz 
bu alanda başarılı 
operasyonlar yap
tılar. Ancak sahte 
ilaçlar meselesini 
tamamen gündem
den çıkarmak, uzun 
soluklu ve geniş 
kapsamlı bir strate
jiyi gerektiriyor. Bu 
stratejinin, daha 
güçlü teknolojilerin 
kullanılması, tedarik 
zincirinin daha sıkı 
denetlenmesi ve 
cezaların cay
dırıcılığını artırmak 
ve toplumu doğru 
bilinçlendirmek gibi 
pek çok boyutu 
bulunuyor.ın

fi'ye 
leras

'manı 
deras 
olan 
insiz 
şına 
e 
iğini

ne de 
lel 
lığı, 
ük 
atletin 
verdi.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

51310 55
513 18 79
51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 ^4 nnV 1 1 W
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 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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
Muhasebem 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84 
544 30 60

(212) 516 12 12
(226)811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 10 79
513 30 33
513 14 25

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
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
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Dünya 2029’da yok olacak
Rusya Astronomi Enstitüsü Direktörü Boris Shustov Apophis ismi verilen 
asteroitin 2029 yılında dünya atmosferinden hızla geçeceğini bunun da 

dünya yüzeyinde çok büyük bir etki meydana getireceğini söyledi.

CEBIT ’
Fuarı açıldı!

Rus bilim adamları 
2004 yılında 
keşfedilen asteroitin 
2029 yılında 
dünyaya 27 bin km 
yakın mesafeden 
geçeceğini, 
bunun oluşturacağı 
hava basıncının 
ise Hiroşima'ya 

atılan atom bom
basının bin katı 
etkiye sahip ola
cağını açıkladı. 
Rusya Astronomi 
Enstitüsü Direktörü 
Boris Shustov 
Moskova'da 
düzenlenen 
uluslararası uzay 
formunda yaptığı 
konuşmada 
Apophis ismi verilen 
asteroitin 2029 
yılında dünya 
atmosferinden 

hızla geçeceğini 
bunun da dünya 
yüzeyinde çok 
büyük bir etki 
meydana getireceğini 
söyledi.
Meydana gelecek 
patlamanın 1908 
yılında gerçekleşen 
Tunguska çarpmasın
dan daha büyük 
olması bekleniyor. 
Rusya'nın Sibirya 
bölgesinde meydana 
gelen benzer bir 
astroit basıncının 
etkisi ile 2 bin 
150 km2 lik alan 
etkilenmiş ve büyük 
Sibirya ormanlarında 
80 milyon ağaç yerle 
bir olmuştu.
Meteorun meydana 
getireceği hava 
basıncının 10 ya da 
20 megaton TNT 

kalıbına eşit olduğu 
ya da Hiroşima'ya 
atılan atom bom
basından bin kat 
daha güçlü olduğu 
öngörülüyor. 
Basıncın geniş 
bir alanda hisse 
dilecek 5 şiddetinde 
bir depreme de 
sebep olması tahmin 
ediliyor. Shustov 
daha önce yaptığı 
açıklamalarda da 
Apophis'in yüzde 3 
ihtimalle dünyaya 
çarpabileceğini belirt
mişti.
Rus astronomi 
uzmanı astroitin 
Hollyvvood film
lerinde olduğu gibi 
büyük operasyonlara 
gerek kalmadan 
küçük uydularla 
yörüngesinin 

değiştirilebileceğini 
ifade etti. Shustov 
füzelerle asteroitin 
vurularak parçalan
masının günümüzde 
elde edilen teknolo
jiye göre 
öngörülmeyecek bir 
çözüm yöntemi 
olduğunu kayded
erek, "On litre yakıtı 
olan küçük bir mikro 
uydu onu yolundan 
alıkoymaya yeter." 
dedi. Geçen ayda 
Peruvian bölgesine 
düşen bir meteor 30 
metre çapında ve 6 
metre derinliğinde bir 
çukur açılmasına 
neden olmuştu. 
Bölgeye gelen 
uzmanlar asteroitin 
parçalarını toplayarak 
incelemeye 
almışlardı.

Yerli ve yabancı 
toplam 900 firmanın 
katılacağı ve 524 
yeni ürünün sunula
cağı CEBIT Bilişim 
Eurasia, TÜYAP 
Beylikdüzü Fuar ve 
Kongre Merkezinde 
açıldı.
Hannover Fairs 
Interpro Uluslararası 
Fuarcılık A.Ş (HİFAŞ) 
tarafından düzenle
nen fuarın açılışı, 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Zafer Çağla 
yan, İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Murat Yalçınlaş ve 
bazı şirke..-..in üst 
düzey yöneticilerinin 
katılımıyla gerçek
leştirildi.

ABONE OLDUNUZ MU?|
■iiiimiimbiimi^ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN]

Yerli ve yabancı 
toplam 900 firmanın 
katıldığı ve bu yıl 27 ! 
bin metre kare alana 
sahip 10 salonda 
düzenlenen fuarda 
"iş Dünyası”, "Dijital 
Yaşam" ve "Teleko 
münikasyon" olmak 
üzere üç ana bölüm ı1 
bulunuyor. 524 yeni I 
ürünün tanıtılacağı 1 
fuarr150 bin kişinin 
ziyaret etmesi 
bekleniyor. 
Bu arada, fuar 
kapsamında "İşini I 
büyült, dünyayı 
küçült" temasıyla 
Bilişim Zirvesi de | 
gerçekleştirilecek. 1 
Zirve çerçevesinde 
40'ın üzerinde 
forum yapılacak.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

s

KEBAP ■ LAHMACUN ■ BAKLAVA VE YEMEK SALONU
RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ

KIYMALIPİDE 

AYRAN

İSKENDER 
AYRAN.

ADANA M 
. DÜRÜM

ADANA VEYA URFA 
KEBAP+FINDIK 
LAHMACUN+SALATA

DÖNER DÜRÜM 1
AYRAN i,H| j

10 ADET IH 
LAHMACUN A
1 LT. KOLA* N|V

HayıfU "b'dtf-
Ramazan boyunca her gün 

İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖFTE

Kurum, kuruluş ve ailelere 
iftar yemekleri verilir

Ea İIİMİ
TEREYAĞLI SADE 4A Vfl
BAKLAVA iVlOOlTL•' KEBAFMHDE.

BAKLAVALARI MIZDA S ÜRPRİZ ARMAĞANLAR

İSTİKLAL CAD. NO: IS GEMLİK 
I SİPARİŞ TEL: S İ 2 20 02

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Asım Kocabıyık Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’na fahri üye olmak istedi.
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Soruşan, Gemlik’te büyümeye tonı eiiyoı 
V* Borusan Tesisleri’nde önceki akşam yapılan iftar yemeğinde konuşan Borusan 
Holding Kurucu Başkanı Asım Kocabıyık, ilçeden bazı fabrikaların kaldırılarak, ilçe 
ye 400*500 milyon dolarlık yeni yatırımlar yapılacağını açıkladı. Kocabıyık, 
Gemlik’teki eğitim kurumlarına yardımlarını sürdüreceğini de söyledi. Haberi 2’de
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ÖNCE GÜVEN ÖNCE HİZMET

BCVHANIRR fl.Ş. OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ

SİZE SUNDUĞU
✓TRAFİK ✓KASKO ✓YOL BELGESİ /PLAKA /NAKİL 

/DEVİR /MUAYENE /KAYIT /TESCİL /TEMİZ KAĞIDI 
HİZMETLERİYLE ÖZGÜVENLE SİZLERLE

Hayırlı Ramazanlar
İbrahim Akıt Cad. Şirin Plaza No:7 GEMLİK

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Kuraklık nedeniyle zeytinde yaşanacak kayıpların giderilmesi için Ankara’da girişimlerde bulunuldu

Mı kuraklık Mi MU
V Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik'in de içinde bulunduğu 
heyet Ankara’da milletvekilleri ile görüştü. Heyet, kuraklık karar
namesinden zeytin üreticisinin de faydalanmasını isterken, toplantıda 
Marmarabirlik politikaları da masaya yatırdı. Zeytinde verimin yüzde 
50’lere düştüğünü söyleyen Çelik, üreticinin maliyeti karşılayamaz hale 
geldiklerini belirterek, Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu’ndan 
destek istedi. Karapaşaoğlu, Bursa Tarım İl Müdürlüğü’nü arayarak, 
Bursa bölgesinde zeytin üretimi konusunda geniş kapsamlı bir rapor 
hazırlanarak, Ankara’ya gönderilmesini istedi. Haberi sayfa 3’de

ın

re Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Borusan’ın büyümesi
Borusan Fabrikaları kurucusu, Borusan 

Holding’in Onursal Kurucu Başkanı Asım 
Kocabıyık, her yıl ramazan ayında Gemlik tesis
lerinde verilen iftar yemeğine katılır.

Gemlikliler, daha doğrusu Gemlik bürokra
sisi ile birkaç sivil Gemlikli bu yemekte Asım 
Bey ile birlikte olurlar.

Bu yıl ki yemek düzeni de geçtiğimiz yıllar
daki gibi protokol esaslarına göre yapıldı.

Asım Bey’in sağına Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran oturdu. 
  Devamı sayfa 5’de

LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİYORUZ!

GOOO/FE4JV

ÛcREniz UsTİk KontroI ve BaUns

CoodytAi Yûbd Pahum UsriltkıimdE 

JVUaN hyNAMANAN TÛM İUSA1İAIAİUUŞI 

TAMSİGORTA

Ücretsİz Rotasyon ve Degişİm

TEVFİKSOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
İstiklal Cad. No:l 04 Gemlik/ BURSA 

TEL: 0.224 513 11 75

4EKİM2007 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
PERŞEMBE 05.30 06.55 13.00 16.14 18.52 20.10

Türkiye’nin 
en büyük 
Huzurevi 
Bursa’ya 
yapılıyor

Bursa'da hayırsever 
bir işadamı, 6 trilyon 
harcama yaparak 
Türkiye'nin en 
büyük huzurevi 
kompleksini inşaa 
ediyor. Huzurevinde 
sinemadan, kuaför 
salonlarına kadar 
herşey bulunacak. 
Haberi sayfa 4'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Asım Kocabıyık Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’na fahri üye olmak istedi. 

Borusan, Gemlik’te büyümeye devam etoı 
Borusan Holding Kurucu Başkanı Asım Kocabıyık, Borusan Tesisleri’nde verdiği iftar yemeğinde Borusan Holdingin Gemlik’e 400- 
500 milyon dolarlık yeni bir yatırım hamlesi gerçekleştireceğini söyledi. Kuzuluk tepesini alan holding arazisini 800 dönüme çıkardı.

K 
g

Borusan Holding 
Kurucu Başkanı Asım 
Kocabıyık, Gemlik 
Borusan Tesisleri’nde 
düzenlenen iftar 
yemeğinde yaptığı 
konuşmada Gemlik’te 
büyümeye devam 
edeceklerini söyledi. 
Önceki akşam düzen
lenen iftar yemeğine 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Yurtkuran, 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Hukuk 
Fakültesi Dekan Prof. 
Dr. Mehmet Genç, 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Asım Kocabıyık 
Yüksek Okulu 
Müdürü Prof. Dr.
Abdurrahim Korukçu, 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 

f^JSBTILIK-KİR ALIK LÜK DAİRELER ve İŞYERLERİ 

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

Hakan Tosun, 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzb. Şefik 
Ünal, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Uluslararası Ticaret 
Odası Yönetim 
Kurulu üyesi Tevfik 
Solaksubaşı, Daire 
Müdürleri, ilçe savcı 
lan ve yargıçları Boru 
san Fabrikaları yöneti 
çileri, Necati ve Cey 
han Aydın, Teoman 
Ekim ile Altan Ticaret 
temsilcisi Osman 
Tufan da katıldı. 
BÜYÜMEYE GEMLİK 
TE DEVAM EDİLECEK 
Yemek sonunda konu 
şan Asım Kocabıyık, 
iş yaşamına 1958’li 
yıllarda İstanbul Pen 
dik’te 100 dönümlük 
bir yer alarak sanayi
ciliğe başladığını 
zamanla büyüdükleri
ni söyledi.
Kocabıyık, Pendik’in

konut alanı içinde 
kalması üzerine 
Orhangazi’ye taşın
mayı düşündüklerini 
ancak, o günün 
Orhangazi yönetici
lerinin kendilerine yer 
vermemesi üzerine 
sınıf arkadaşı Tevfik 
Solaksubaşı’nın 
yardımı ile Gemlik’e 
geldiklerini söyledi. 
Gemlik’te 800 dönüm

lük arazi üzerinde 
boru üretmeye 
başladıkları belirten 
Kocabıyık, bu alan 
içinde kurulan 
ÇİMTAŞ Fabrikası’na 
da ortak olduğunu 
ancak, bir kriz döne
minde hisselerini 
ENKA’ya sattığını 
bildirdi. Kocabıyık 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü.

ENKA’ya hisseleri
mi devrettikten sonra 
sahip olduğumuz 
arazi biraz küçüldü. 
Ama şimdi bölgedeki 
Kuzuluk Tepesini 
satın alarak yine 800 
dönümlük arazimiz 
oldu. Müjdelemek 
isterim ki çocuklarım 
bugünlerde büyük bir 
yatırım peşindeler. 
Şu anda Franfurk 
havalanında açıklama 
yapıyor olabilirler. 
Hayırlı haberlerini 
bekliyorum. Bu 
tahhakkuk ederse 
Gemlik’teki bazı 
tesislerimizi kaldıra
cağız. Yeni yatırımı 
mız 400-500 milyon 
dolarlık bir yatırım 
olacaktır.” 
EĞİTİME KATKI 
Asım Kocabıyık, 
Gemlik’e bir Anadolu 
Lisesi kazandırmak 
istediğini ancak, 
zamanın hükümetinin 
buna izin vermemesi 
üzerine bugünkü 
eğitim hizmetlerini 
gerçekleştirdiklerini- 

belirterek, 
"O gün yapamadı 
ğımızı bugün başka 
bir şekilde telafi etme 
imkanımız oldu.
Uludağ Üniversite- 
si’ne bağlı Yüksek 
Okulların binasını 
yaptık ve açtık. 
Hukuk Fakültesi 
bitmek üzere. 
Dekanlık binası 
tamamlandı. 
Böylelikle eğitim 
hamlemize burada 
devam etmek istiyo ’ 
ruz. Bu tesislerde 
belki bin tane öğrenci 
okuyacak. Zamanla 
Gemlik bir ticaret 
Merkezi değil eğitim 
merkezi olacaktır.” 
dedi.
TİCARET 
ODASI’NA FAHRİ 
ÜYE OLUYOR 
Asım Kocabıyık 
konuşmasından 
sonra yemekte 
bulunan Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Kemal Akıt’a dönerek, 
“Bugüne kadar 
Gemlik’e istediğimiz 
kadar ilgi göstereme 
dik. Çocuklarım da 
işlerinden dolayı 
Gemlikle kaynaşa
madı. Kabul 
ederseniz Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na fahri üye 
olmak işitiyorum. 
Ayrıca, zaman zaman 
da toplantılarınıza 
katılmak istiyorum.” 
şeklinde konuştu. 
Asım Kocabıyık, 
Borusan’ın kuruluşu
nun 32. yılını Gem 
lik’te kutlanacağını da 
sözlerine ekledi..
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Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
S Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, '/'Asansörlü, 
S Hazır Mutfak, 
✓ Dış kapı çelik kapı, 
v^İç kapılar amerikan kapı, • 

Salon ve odalar laminant parke, 
S 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 21 Fax: 51317 94

KAŞ€D€ B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

İfSAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYIMCILIK - REKLAMCILIĞI 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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itedi. Kuraklık nedeniyle zeytinde yaşanacak kayıpların

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmall.com 
www.milliyet/blog/özcan vural
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S Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik’in de içinde bulunduğu heyet Ankara’da 
milletvekilleri ile görüştü. Heyet, kuraklık kararnamesinden zeytin üreticisinin de 
faydalanmasını istedi. Toplantıda, Marmarabirlik politikaları da masaya yatırıldı.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Marmarabirlik Genel 
Müdürü İsmail 
Muzaffer Eren'in de 
bulunduğu bir heyet 
kuraklık nedeniyle 
zeytinde yaşanacak 
kayıpların giderilmesi 
için Ankara'da 
girişimlerde 
bulundular.
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
Gemlik'ten 
Marmarabirlik Zeytin 
Kooperatifi Başkanı 
İbrahim Aksoy'un da 
bulunduğu heyette 
Orhangazi ve Mudan 
ya Ziraat Odası 
Başkanlar) ve 
Mudanya Marmara 
Birlik Zeytin Koopera 
tifi Başkanı’nın yer 
aldığı soyledT.
Yaşanan kurak 
mevsim nedeniyle 
zeytinde yaşanacak 
üretim kaybının 
yapılacak destekle 
giderilmesi düşünce
siyle Ankara'ya 
gittiklerini söyleyen 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik,

TBMM'de AKP 
Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu 
ile görüştüklerini 
bildirdi.
Yaptıkları toplantıya 
diğer Bursa 
Milletvekillerinin de 
katıldığını söyleyen 
Ali Çelik, yaşanan 
kuraklık nedeniyle 
zeytinde verimliliğin 
yüzde 50'lere 
düştüğünü bu neden
le üreticinin maliyeti 
karşılayamaz hale 
düştüğünü Milletve 
killerine ilettiklerini 
ve destek bekledik
lerini bildirdi.
Kuraklık nedeniyle

tanenin küçük 
olduğundan 
ağaç biriminde 
6.5 kilo az verim 
elde edileceğinden 
üreticinin mağdur 
olduğu ve bu kaybı 
karşılayamaz hale 
geldiğinin hatır
latıldığı toplantıda 
fiüfctrffîetffi bazi 
bölgeler için çıkardığı 
kuraklıkla ilgili 
kararnameden 
zeytin üreticisinin de 
faydalanması 
gerektiği istendi. 
Bu kapsamda kredi 
ertelenmesi karar
namede belirtilen 
maddi destekten

faydalanılmasını talep 
eden Ziraat Odası 
ve Marmarabirlik 
kooperatif başkan- 
larının isteklerini 
dinleyen Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu, 
telefonla durumu 
Bursa Tarım İl 
Müdürü’ne ileterek 
Bursa bölgesinde 
zeytin üretimi 
konusunda geniş 
kapsamlı rapor hazır
layarak Ankara'ya 
göndermesini istedi. 
Ankara temaslarında 
Marmarabirlik 
politikalarını da 
masaya yatıran 
heyet, birlik yasa 
larının üreticiyi ezici 
hale dönüştüğünden 
değiştirilmesi 
gerektiğini 
savundular.
Marmarabirlik'in 
bu şekilde yönetilme
si halinde Birlik'in 
dağılacağı göz önüne 
alınarak Birliğe des 
tek veren hükümet 
tarafından önlem 
alınmasının doğru 
olacağı bildirildi.

man 
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Verem Savaş Derneği hastalarına erzak dağıttı
uşu- 
n
nı da

1 Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Bursa Verem Savaş 
Derneği Gemlik

l Şubesi’nin kayıtlı 
hastalarına yönelik

J erzak yardımları
. sürüyor.
] Derneğe hayırsever

lerden gelen bağışlar 
sonucu 22 hastaya 
erzak dağıtan 
dernek üyeleri, 
kendi bünyelerinde 
topladıkları destekle 
bu kez 20 kayıtlı 
hastaya erzak 
dağıttılar.

ILIK 
mlIK 
35 95J

Dernek Başkan Vekili 
Nida Otobatmaz'ın 
nezaretinde Sosyal 
Komite Başkan 
Yardımcısı Aynur 
Arslan, Muhasip 
Gülşen Utlugil, üye 
ler Şehime Arslan 
Hayat Marş ve Berrirr- 
Tuncer hazırladıkları 
yardım paketlerini 
hastalarına dağıttılar.

Gemlik ve Orhangazi 
ilçelerinde bulunan 
ve sadece derneğe 
kayıtlı hastalara 
yapılan erzak yardımı 
nın yanı sıra bayram 
üzeri olması nede 
niyle 15 hastaya da 
giysi yardımında *• 
bulunuldu.
Normalde yapılan 
erzak yardımlarından

çok çeşit ve fazla 
olan hasta erzakları 
çay, toz şeker, kuru 
fasulye, nohut, kır
mızı ve yeşil mer
cimek, pirinç, bulgur, 
tuz, salça, bal, 
yumurta, makarna, 
peynir, zeytin, mar
garin, sıvı yağ, kıyma 
ve helvadan 
oluşuyor.

Dernek Başkan 
Yardımcısı Nida 
Otabatmaz, 
hastalığa yakalanan 
bu insanlara gerekli 
şekilde yardım 
yapılabilmesi 
için hayırsever 
insanların maddi 
desteklerine 
ihtiyaçları bulun* 
duğunu kaydetti.

3G Telefonlar...
Devletin 3G (cep telefonlarında görüntü aktar

mayı da içeren ileri teknolojiye dayalı iletişim 
sistemi lisansı) ihalesini TV kanalları canlı olarak 
yayınladı.

Bu 3G denen görüntüyüde nakleden, interne
tle iletişim duran çok ileri bir sistem..

Çok güzelde 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.

İmam 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 faturayı göze 
alması normal mi?"

Uzman konuk cevapladı:
"Türkiye'nin nüfusunun yüzde elliden fazlası 

genç nüfus...
Genç nüfus teknolojiye meraklı.
Yeni teknolojiyi hemen kullanmak istiyor.
Aslında bizim halkımızın tamamı yeni teknolo

jiyi hemen kullanmak istiyor...1'.
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 daya h 
üretim ile yüksek gelir elde eden, kişi başı geliri 
yükselen, halkı refah içinde yaşa yan Avrupa 
ülkelerinde yeni teknolojiye dayalı ürünlere 
Türkiye'deki kadar talep yok.

Belçika'da insanlar hâlâ tüplü TVlerini 
değiştirmedi.

Çok az kişi cep telefonu kullanıyor.
Onların da elindeki cep telefonları ilk mod

eller" 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 üreti 
yor. Makine ihraç ediyor. Yeni kuşak Belçikalılar 
üretimde çalışmaktan hoşlanmadığı için üretim 
de Tunus'tan, Cezayir'den gelen işçiler çalışıyor.

Buralarda refahın ölçüsü son çıkan TV ale
tine, cep telefonuna, otomobile sahip olmak 
değil. Sanata, kültüre, seyahate daha çok zaman 
ayırmak, daha çok para harcamak."

"Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğiyle ilgili yeni bir 
gelişme var mı?" diye sordum.

Cevapladı: "Tam üyelik talebimizden 
vazgeçmeye de, gücenmeye de gerek yok...

İlişkileri canlı tutalım...
Bu iş gecikiyor, olmuyor 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 artır
mamıza bağlı.

AB'ye tam üye olunca köşeyi döneriz 
havasından kurtulmamız şart.

Başkasının teknolojisiyle başkası tarafından 
üretilmiş malları, başkasının parasıyla satın 
alarak yaşayacak yerde, kendi teknolojimizi 
geliştirmeye, üretimi artırmaya, üretimden gelen 
parayla kalkınmaya, büyümeye mecburuz."

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Türkiye'nin en büyük Huzurevi Bursa’ya yapılıyor
Bursa'da hayırse
ver bir işadamı, 
6 trilyon 
harcama yaparak 
Türkiye’nin en 
büyük huzurevi 
kompleksini inşaa 
ediyor. Cep sine
masından spor 
salonuna, okuma 
odasından mescit, 
kantin, kuaför 
salonuna, kadınlar 
için şark köşesin
den bilardo 
salonu ve masa 
tenisi salonuna, 
minik hayvanat 
bahçesinden 
hamam ve 
saunasına kadar

7 yıldızlı otel 
konforu sunan 
huzurevi, şimdi
den talep almaya 
başlamış.
14 villa yapılması 
teklifini redde 
derek yaşlılar için 
huzurevi yapma

• kararı olan hayır
sever işadamı, 
parası olup da 
ne yapacağına 
karar veremyen 
insanları hayır işi 
yapmaya davet 
ediyor.
Elekrtirik Mühendi 
si 64 yaşındaki 
Atilla Çiçin, Ameri 
ka'da çeşitli

görevlerde 
bulunduktan 
sonra döndüğü 
Türkiye'de, 
yaşlılara 
yapılan kötü 
muameleleri 
görmesi üzerine 
onlara sahip 
çıkmak istemiş. 
Gelinlerin 
evlerinde yaşlı 
barındırmadığını 
üzülerek gören 
Atilla Çiçin, 
kendi babasını 
da rahatsızlandık
tan sonra 
koyacak yer 
bulamadığını 
anlattı.

IAdliye önünde tutuklu bekleyişi
Uj- .. «>—. W UMU! !l^—, B^ll ■lrtfll|lı<JI.I~

Bayramda ve 29 Ekim’de
cezaevlerinde açık görüş yaptırılacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Adliye binası 
önü dün duruşma 
günlerinde yakın
larını görmeye 
gelenlerin 
akınına uğruyor. 
Bursa cezaevinde 
yatan ve Gemlik 
Adliyesi’nde duruş
ması olan mahkum- 

, lan getiren cezaevi 
arabasının 
çevresinde bekleyen 
mahkum yakınları, 

aradıkları kişileri 
görmek için 
saatlerce beklediler. 
İşledikleri çeşitli 
suçlardan cezaevine 
giren ve duruşmalar 
nedeniyle Gemlik'e 
getirilen mahkumlan 
burada aileleri ve 
yakınları tarafından 
saatlerce duruş
maların sonuçlan
ması için bekliyorlar. 
Kiminin babası, 
kiminin kardeşi, 
kiminin eşi ve 

çocuğu, kiminin 
ise bir yakını ve 
arkadaşı olan 
mahkumları 
taşıyan araç Adliye 
önüne geldiğinde 
çevrede bulunan 
vatandaşlar da 
kimleri getirildiğini 
görmek için 
kalabalığa karışıp 
meraklı gözlerle 
mahkumların 
araçlardan 
indirilmesini 
gözlüyorlar.

Cezaevlerindeki 
tutuklu ve hüküm
lüler, Ramazan 
Bayramı ve 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
dolayısıyla açık 
görüş yapabilecek. 
Kınama cezası 
dışında disiplin ceza
sı almış hükümlü ve 
tutuktular ise açık 
görüşten yararlana
mayacak. 
Adalet Bakanı Meh 
met Ali Şahin imza
sıyla Cumhuriyet 
Başsavcılıklarıma, 
Ceza İnfaz Kurumlan 
ile tutukevlerine 
Ramazan Bayramı ve 
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla 
açık görüş yaptırıl
masına ilişkin 
genelge gönderildi. 
Hükümlü ve tutuktu
lar, belgelendirilmek 
suretiyle ana, baba, 
kardeş, eş ve çocuk
larıyla görüştürüle
cek. Hükümlü ve 
tutuklu sayısının veri 
len açık görüş günü 

sayısına bölünmesi 
suretiyle görüş günü 
ne kadar gruplar oluş 
turulacak. Her gru 
bun görüş günü ve 
saatleri ailelerine 
bildirilecek ve belir
tilen gün ve saatler 
dışında görüş yapıla
mayacak. Adana, 
Antalya, Bakırköy- 
Metris, Bayrampaşa 
Kapalı, Bursa E Tipi, 
İzmir-Buca ve 
Ümraniye E ve T Tipi 
Kapalı Cezaevi'nde 
kalan hükümlü ve 
tutuktular 13-19 Ekim 
tarihleriyle 29 Ekim-4 
Kasım arasında 
7'şer gün açık görüş 
yapacak. Diğer bütün 
ağır ceza merkezi ve 
müdürü bulunan bağ 
lı ceza infaz kuram
larında kalan hüküm
lü ve tutuktular 13-18 
Ekim ile 29 Ekim-3 
Kasım tarihleri 
arasında 6'şar gün, 
müdürü bulunmayan 
bağlı ceza infaz 
kuramlarında kalan 

hükümlü ve tutuktu
lar ise 13-16 Ekim ile 
29 Ekim-1 Kasım ta 
rihleri arasında 4'er 
gün açık görüşten 
yararlanacak.
Sayıları ve konumları 
değerlendirilmek 
suretiyle adli suçlar
dan hükümlü ve 
tutuklularla çete ve 
terör suçlarından 
tutuklu ve hükümlü 
bulunanlar için ayn 
gruplar oluşturulacak 
ve her grubun görüş 
günleri ve saatleri 
Cumhuriyet Başsavcı 
tıkları ile cezaevi 
idareleri tarafından 
tespit edilecek. 
Bu grupların aynı 
zamanda ve aynı 
görüş mahallinde bir
likte bulundurulması-- 
na izin verilmeyecek.! 
Kınama cezası dışın
da disiplin cezası 
almış ve cezaları 
kaldırılmamış olan 
hükümlü ve tutuktu
lar açık görüşten 
yararlanamayacak.

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

Q 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



j 4 Ekim 2007 Perşembe Gemlik Körfez

cak
uklu- 
ûm ile 
m ta

Rektörün yanında ise Asım 
Bey’in üniversiteden arkadaşı ve 
Gemlik’teki arsaların alınma 
sında aracı olan Tevfik Solak 
subaşı, solunda Cumhuriyet 
Başsavcısı, Belediye Başkanı, 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
vardı.

Yani, Asım Bey’in masası pro
tokol masasıydı.

Bu, her yıl böyledir. 4
Bu iftara, ilçenin tüm resmi 

daire müdürleri, adliye camiası, 
birkaç Gemlikli ve basından 
genellikle Gemlik Körfez temsili- 
cileri, Borusan yönetici kadrosu 
katılır.

Bu yemek, aynı zamanda Boru 
san’ın çalışmalarının Gemlik 
bürokrasisine duyurusu gibidir.
Asım Bey, ileri yaşına karşın bu 

yemeklere zevkle katılır.
Kısa da olsa bu yemekte Gem - 

liklilerle birlikte olur, bazı mesaj 
(arını iletir.

Bu iftar yemeğinden sonra 
konu şan Kocabıyık, ilk kez 
Gemliklilerle yeterince iç içe 
olmadığını söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası’na 
fahri üye olmak istediğini, hatta 
zaman zaman bu toplantılara da 
katılmak istediğini bildirdi.

Asım Bey, konuşmasında 
sanayiciliğe nasıl başladığını, 
nasıl büyüdüğünü anlatırken, 
Gemlik’e geliş öyküsünü de hep

Borusan’ın Büyümesi

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmail.com

aktarır.
Borusan’ı Orhangazi de kur

mak istediklerinde zamanın 
Orhangazi Belediye Başkanı 
Tozkoparanla görüşürken, iste
dikleri arazinin 800 dönüm 
olduğunu belirtince, Belediye 
Başkanı Tozkoparan:

“Sen bu arazinin ne kadar yeri 
ne fabrika kuracaksın.” der.

O da;
“50 dönümüne” deyince: 

“Olmaz, biz sana burada arazi 
satmayız.” cevabını alır.

Gemlik’e geliş öyküsünün 
başlangıcı bu “Olmaz” sözünden 
sonra başlar ve Gemlik’te Daniş 
Ekim’e ait araziden 800 dönüm
lük toprak alınarak, Türkiye’nin 
en büyük boru fabrikası Gem
lik’e kurulur.

Bu fabrikanın 100 dönümüne 
Şarık Tara ile ortak bir fabrika ku 
rulur. Ama bu fabrikanın Koca 
bıyık’a ait payları bir kriz döne
minde ENKA’ya satılır.

Borusan Boru’ya Borusan 
Makina, Borusan Lojistik ve

Borçelik eklenir.
Satılan 100 dönüm arazi yerine 

Kuzucuk tepesi yaklaşık 10 yıl 
önce alınıp düzeltilir.

Borusan Holding’in sahip oldu 
ğu 800 dönümlük sanayi arsası 
çok kıymetlidir.

Asım Bey, bu fabrikayı kurar 
ken, çevresindeki arazilerin de 
sanayi ye ayrılmasını zamanın 
Başbakanı Süleyman Demire!’ 
den istemişti.

Olmadı.
Merhum Turgut Özal Cumhur

başkanı olduğunda yine Gemlik 
Borusan’da bir açılış için geldi 
ğinde ona da anımsatmıştı.

Ancak, bu araziler askeri alan 
olduğu için sanayi bölgesine açı 
lamadı.

O günden bu güne bölgede bü 
yük değişiklikler yaşandı.

Bursa Serbest Bölgesi 
Gemlik’e geldi.

Azot fabrikası özelleşti. Gübre 
üretiminden çok limancılığa yö 
neldi.

Bursa çimentonun satın aldığı 

limanın yapımı devam ediyor.
BP denize doğru büyümek 

istiyor..
Bölgede arazi fiyatları tepeye 

fırladı.
Aydınlar Çiftliği satıldı, şimdi 

fabrika olmayı bekliyor.
GEMPORT bölgenin en büyük 

limanına sahip oldu.
Borusan antrepoculuk ve 

limancılık kapasitesini büyüttü.
Şimdi yeni projelere imza atıla

cak.
Borusan ailesinin ilk sanayi 

kuruluşu olan boru üretimi, 
genç yönetim tarafından terk 
edilmek isteniyor.

Tıpkı Koç grubunun Demir 
döküm’ü, Döktaş’ı şimdi de 
Migros’u satmak istediği gibi...

Borusan Gemlik’te enerji sek
törü ile limancılığı büyüteceğe 
benziyor.

Asım Bey’in anlatımıyla “Şu an 
da Frankfurk havalanında açıkla
ma yapılacak. Gemlik’te 400-500 
milyon dolarlık yeni bir yatırım 
gerçekleştireceğiz” diyor.

Borusan Türkiye’nin önde 
gelen ciddi ve güvenilir kuru
luşlarından biri.

Sanayide kazandıklarını eğiti 
me de harcayan bir kuruluş.

Gemlik üniversitesi onun eseri.
Dilerim, yeni kurulacak kuru

luşlar, Gemlik’e ve Türkiye’ye 
yararlı olur.
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Marmarabirlik’ten beklenen resmi açıklama yapıldı 

Siyah zeytine azami teslimat 
miktarı için sınır getirildi

S.S. Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 
2007-2008 Ürün Alım 
Dönemi Arz Fazlası 
Ürün Atımına ve 
Rekolte Beyanına 
İlişkin Usul ve 
Esas lar konusunda 
beklenen resmi 
açıklamayı yaptı. 
Marmarabirlik Genel

Merkezi tarafından 
yapılan açıklamaya 
göre, birliğin 
2007/2008 ürün 
alım kampanyasına 
ilişkin arz fazlası 
300-360 tane 
aralığındaki zeytin
lerin alımı ile 
rekolte beyanı 
uygulamalarına 
ilişkin usul ve

esasları açıklandığı 
belirtildi.
Bu alım döneminde, 
arz fazlası 300-360 
tane aralığındaki ve 
sofralık siyah 
zeytinlere "Azami 
Teslimat Miktarı" 
sınırı getirildiğini, bu 
tane aralığı ve 
sofralık siyah zeytin
ler dışındaki (200-

290, 370-410 Ezmelik 
ve 370
Yukarısı) tüm 
zeytin teslimatlarının 
ise sınırlandırma 
olmaksızın 
alınmasına karar 
verilerek bu 
konulara ilişkin 
genelgenin bağlı 
kooperatiflere gön
derildiği belirtildi.

İLAN
S.S. 72 SAYILI ZEYTİN TARIM 

SATIŞ KOOPERATİFİ’NDEN
Kooperatifimiz 2007-2008 zeytin ahm 

kampanyası için ortaklarımızdan 
Rekolte Beyannamesi alınmasına 
05.10.2007 Cuma günü başlayıp, 
31.10.2007 Çarşamba günü sona 

erecektir. Ortaklarımızın mağduriyet 
yaşamamaları için Rekolte Beyannamesi 

vermesi önemle rica olunur.
S.S. 72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN 

TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 
Not: Rekolte beyannamesi vermeyen 
ortakların ürünü kesinlikle alınmayacaktır.

B- 5015

uklu- 
ıri 
:ak.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

İLİK
5 95

KOOPERATİFLER BAZINDA 300-360 TANE ARALIĞINDAKİ ZEYTİNİN 
AZAMİ TESLİMAT VE TAHSİSAT MİKTARLARI (KG.)

Kooperatif Adı AZAMİ TESLİMAT SINIRLAMASI KAR/ZARAR ANALİZİNE GÖRE
HESABINA GÖRE KOOPERATİF PAYI YAPILAN TAHSİSAT

Gemlik 288.540 600.000
Mudanya 912.464 1.150.000
Erdek 1.211.073 1.150.000
Orhangazi 245.108 600.000
İznik 1.103.548 1.150.000
Edincik 590.904 600.000
Mürefte • 531.618 600.000
M.Adası 116.745 150.000
TOPLAM 5.000.000 6.000.000

2007 MODEL 
BIANCHI MOTORSİKLET 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

GSM : (0 538) 588 37 14

MM ABONE OLDUNUZ MU?
MKlrlı lıı cinli ilmi luııtıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi 

Kamu Yönetimi bölümünden 
aldığım öğrenci kimliğimi 
kaybettim . Hükümsüzdür. 

Ahu Derya YAVUZ

mailto:quler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BİZİM ELLER
YASAYAN OSMANLI

CUMALIKIZIK
Hazırlayan : 

Ersoy SOYDAN

o N
O

Uludağ'ın eteklerinde 
onlarca manastırın 
bulunduğu kayıtlıdır, 
ki bu nedenle Osmanh 
Uludağ'ı Keşiş Dağı 
olarak adlandırmıştı.

Cumalıkızık'ta 
OsmanlI'nın ilk döne
minden itibaren yer
leşimin olduğu 1685 
yılına ait bir belgeden 
de anlaşılır. Fidyekızık 
köyüyle yaşanan bir 
su anlaşmazlığından 
söz eden belgeden 
köyün Orhan Gazi 
döneminden beri vakıf 
arazisi olduğu anlaşı 
hr. Cumalıkızık gibi bir 
mimari dokuya sahip 
oldukları bilinen 
Fidyekızık, 
Değirmenlikızık ve 
Hamamlıkızık gibi 
diğer kızık köyleriyse 
Yunan işgali döne
minde yakılmıştır.

Şimdi köyü dolaş
maya başlayalım; 
Ankara yolundan 
köye ulaşan asfalt yol 
köyün girişinde yerini 
taşla döşeli bir yola 
bırakır. Köyün eski 
mezarlığının içinden 
geçen yol köy mey
danına ulaşır. Ulu 
çınar ağaçların göl
gelediği meydanda 
köylülerin kurduğu 
tezgahlar vardır. 
Burada kaynak 
sularıyla yetiştirilmiş 
organik meyve ve 
sebzelerle, tarhana, 
reçel, salça ve 
erişte gibi el emeği 
ürünler satılır.

Meydandan köyün 
içine giden dar sokak
lar başlar. Sokak arala 
rında da kadınların 
kurduğu tezgahlar 
vardır. Yassı taş 
döşeli ve dar sokaklar 
köyün kurulduğu 
eğimli araziyle uyum
ludur. Ancak köyün 
bir plan içerisinde 
geliştiği söylenemez, 
ihtiyaç duyuldukça 
yeni evlerin yapıldığı 
ve sokakların geliştiği 
anlaşılır. Köyde he 
men hemen herkes 
birbiriyle akraba oldu 
ğu için evler iç içe 
inşa edilmiştir.
Aslında Cumalıkızık'ın 
bugüne dek bozulma- 
masının sırrı da bura

Bu hafta yaşayan bir 
Osmanh köyü olan, 
Uludağ'ın eteklerinde
ki Cumahkızık'a gidi 
yoruz. Şimdilerde 
Bursa'nın bir mahalle
si olan ve Osmanh 
sivil mimarisinin en 
güzel örneklerini ba 
andıran Cumalıkızık, 
adeta yeşillikler ara 
sında saklı bir cennet.

Son yıllarda bir çok 
film ve diziye ev sahip 
liği yapan köy, tüm 
Türkiye'de tanındı. 
Özellikle hafta son
larında binlerce kişi 
çekimlerin yapıldığı 
mekanları görmek için 
köye geliyor, bir yan- 

I dan da yeni yapımla 
rın çekimleri sürüyor. 
Neredeyse tüm 
köylüler dizilerde 
oynamış, sohbetlerde 
hep bu minval 
üzerinde dönüyor.

Köyün OsmanlI'nın 
ilk yıllarında kurul
duğu kabul edilir. 
Söylenceye göre 
Tokat civarında 
yaşayan Kızıklar, 
Karakeçili aşiretinin 
bulunduğu bölgelere 
göç ederek Ertuğrul 
Gazi'den yerleşmek 
için yer isterler. 
Ancak Karakeçililer 
buna karşı çıkınca 
Ertuğrul Gazi 
Kızıkları, Uludağ'ın 
kuzey eteklerine yer
leştirir, böylece kızık 
köyleri kurulur. Başka 
bir görüşe göre Ulu 
dağ'ın vadileri arasın
da sıkışıp kalan 
köylere konumları 
nedeniyle kızık adı 
verilmiş, diğer köy
lerin Cuma namaz

I larını burada kılmaları
I nedeniyle bu köy 

Cumalıkızık olarak 
adlandırılmış.

Söylenceler bir 
yana, köyün geçmişi 
nin çok eskilere 
dayandığı bilinir. 
Köyün yakınlarındaki 
Ihlamurcu mevkiinde 
Bizans dönemine tarih 

I lenen manastır kahn- 
I tıları vardır. Hatta bazı 

evlerin duvarlarında 
bu kalıntılardan geti

I rildiği anlaşılan mer
mer parçaları görülür.

| Bizans kaynaklarında 

da yatıyor. Köylüler 
asla yabancılara ev ya 
da arazi satmıyor. 
Hatta bu köyden 
olmayan birinin köyde 
esnaflık bile yapması 
olanaksız. Böylece 
Bursa'nın diğer köy
lerinde görülen çarpık 
yapılaşma, kendi 
kabuğuna çekilmiş 
Cumalıkızık'ta görül 
müyor. Velhasıl Cuma 
lıkızık'ın yüzlerce yıl
lık evlerinde yaşam 
sürüyor.

Çocukluğumun 
Bursa'sında bir çok 
köy ve mahalle 
Cumalıkızık gibiydi. 
Ahşap evlerin bir 
hayli masraflı olan 
bakımına içinde otu
ranların gücü yetme
di. Korunmaya alın
mış evlere de çivi 
çakılmasına izin veril 
meyince çoğu kaderi 
ne terk edildi. Evlerin 
büyük bölümü betona 
yenik düştü, meyve 
bahçeleri ya fabrika 
oldu, ya da alışveriş 
merkezi özetle Yeşil 
Bursa tanınmaz hale 
geldi. Büyük çoğun
luk OsmanlI'yla 
övünür, şişinir ama iş 
tarihi korumaya 
geldiğinde ortada 
adam kalmaz. Ne 
acıdır ki yalnızca 
Bursa'da değil tüm 
Türkiye'de otantik 
dokusunu korumayı 
başarmış Osmanh 
yerleşimi sayısı bir 
elin parmağını 
geçmez.

CUMALIKIZIK 
EVLERİ
Aslında 350 hane 

olduğu bilinen köyde
ki evlerin bir çoğu 
bakımsızlıktan yıkıldı 
ğı için günümüzde 
180 tanesi kullanıl
maktadır. 1980 yılında 
korunmaya alınan 
köyde 133 tescilli eser 
vardır; bunlardan 
128'i sivil mimarlık 
örneği, ikisi anıtsal 
yapı (cami ve ha 
mam), ikisi köy mey
danındaki çınar ağacı 
ve biri de caminin 
doğusundaki çeşme 
dir. Cumalıkızık evleri 
genellikle üç katlıdır. 
Bu ev tipine Bursa 
çevresindeki köylerde 
sıkça rastlanır. 
Cumalıkızık evlerinde 
hayat bölümü en çok 
kullanılan mekandır. 
Kah taş duvarlarla 
çevrili avludan, kah 
da kapıdan hayata 
ulaşılır. Hayatın ürün
lerin depolanmasın
dan eğlencelerin dü 
zenlenmesine dek pek 
çok işlevi bulunmak
tadır.

Hayattan geçilerek 
girilen iç avluda fırın 
vardır. Burada ekmek 
ve börek pişirilir, 
çamaşırlar yıkanıp, 
Kurutulur. Kümesler 
de iç avluda yer ahr. 
Evlerin zemin katında 
ahır, tuvalet, mutfak, 
ocak ve tuvalet gibi 
birimler bulunur.

Kış aylarında kul
lanılan birinci kat 

genelde aile büyük
lerinin oturduğu 
odalara ve salona 
ayrılmıştır. Aile bu 
katta bir araya gelir ve 
yemeğini yer. İkinci 
katta ise büyük bir 
sofa ve ona paralel 
odalar vardır. Eve 
gelin geldiğinde bu 
kattaki odalardan biri 
ona verilir. Misafir oda 
lan ve yatak odaları 
yine bu kattadır, serin 
olması nedeniyle yaz 
aylarında bu katta 
yaşanır. Bursa köyle 
rinde ikinci katlarda 
evin neredeyse yarı 
sini kaplayan salon 
vardır. Bu geniş salon 
eskiden ipekböceği 
yetiştirilmesi ya da 
incir, erik gibi meyve 
lerin kurutulması için 
kullanırdı.

Köyün evleri iç içe 
dir, ancak evlerin ilk 
katı ve avlu moloz 
taştan örülmüş yük
sek duvarlarla çevri
lidir. Sokağa bakan 
pencerelerde de 
dışarıdan evin içinin 
görülmemesi 
amacıyla kafesler 
vardır.

Evlerin çift kanatlı 
kapıları da ve cum
baları da son derece 
etkileyicidir.

Pencere önleri renk 
renk çiçek lerle süs
lüdür. Evlerin duvar
ları çamurla sıvanmış, 
sıvanın üstünde de 
çivit mavisi gibi göz 
alıcı boyalar kul
lanılmıştır.

KÖYÜN MÜZESİ 
BİLE VAR 
Ahşap direkleri, 

başlıkları, kemerleri 
ve kalem işleriyle 
süslü Cumalıkızık 
Camisi de görülmeye 
değerdir. Sıkı durun 
bu köyün müzesi bile 
var. Caminin tam kar 
şısındaki etnografya 
müzesinde köyden 
toplanmış eşya ve 
belgeler sergileniyor. 
İki katlı müzeyi köy 
lüler açıp kapatıyor. 
Cami ve müzenin 
karşısında da köyün 
kahveleri sıralanıyor.

Restore edilmeyi 
bekleyen OsmanlI 
hamamı da görülmeye 
değer. Uludağ'ın etek
lerinde kurulan köyde 
su boldur, bir çok 
sokakta buz gibi su 
akan çeşmeler vardır. 
Köyün çevresi meyve 
ağaçlarıyla kaplıdır. 
Yakın zamana kadar 
köyün sırtları kestane 
ormanlarıyla kaplıy 
mış, şimdiyse hastalık 
nedeniyle kestane 
ağaçları azalmış. Kö 
yun en ünlü meyvesi 
ise "ahududu". Her yıl 
Haziran ayında düzen
lenen Ahududu Şen 
ligiyle hem yerel ürün 
lerin, hem de köyün 
tanıtımı yapılıyor.

Cumalıkızık, birazda 
yapısal özellikleri 
sayesinde kendisini 
korumayı başarmış. 
Eğer tipik OsmanlI 
köyünü tanımak ve 
huzurlu bir gün 
geçirmek istiyorsanız 
Cumalıkızık'ı mutlaka 
görmelisiniz.

NASIL GİDİLİR 
Cumalıkızık, 

Bursa'ya 10 km. 
uzaklıktadır.

Ankara yolu 
üzerindeki Otosansit 
kavşağını geçince 
Cumalıkızık tabelasın
dan içeriye sapılır, 3 
km. sonra köy mey- Jj 
danına varılır. Kent 
merkezinden Cumalıkı 
zık'a otobüs ve mini j 
büs seferleri bulunu 1 
yor. Cumalıkızık'ın 
restore edilmiş 
evlerinde konaklama I* 
olanağı da vardır.
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Sezer; ‘Referandumdan evet çıkması 
halinde 11. Cumhurbaşkanı seçilecek1

TBMM’de “AKM’nin 
yıkım’ tartışması

DSP Genel Başkanı 
,Zeki Sezer, "Halk 
oylamasında anayasa 
değişikliğine 'evet' 
oyu çıkması halinde 
12. değil, 11. cumhur
başkanı seçilecek" 
dedi.
Sezer, halk oylaması 
nın gümrük kapıların
da devam ettiğini 
hatırlatarak, hükümeti 
oylamanın başladığı 
11 Eylül’den önce 
geçici 19. maddedeki 
"11. cumhurbaşkanı 
bu yasanın yürürlüğe 
girmesinden itibaren 
40. gün ilk oylaması 
yapılarak seçilir" 
ifadesini hatırlatarak 
uyardıklarını söyledi. 
Sezer, bu durumun 
hukuksal kaos yarata
cağını da söyledikleri
ni ifade etti.
"11. Cumhurbaşkanı 
seçtik, atamalar

Baykal; “Anayasa taslağı» niyetten uzak”
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, anaya 
sa taslağının "iyi 
niyet ten uzak, 
kurnazlıkların yer 
aldığı bir çalışma 
olduğunu" savuna 
rak, taslakta Ata 
türk'ü tasfiyenin yer 
aldığını, laikliği 
güvence altına alan 
maddelerin değişti 
rildiğini söyledi. 
Baykal, partisinin 23. 
Dönem 2. Yasama 
yılının ilk grup toplan 
tısında, Anayasa 
değişikliği çalışma 
larını değerlendirdi. 
Seçimlerden sonra 
Türkiye'ye karşı ulus
lararası ortamda 
sergilenen tavrın 
herkesi rencide 
ettiğini belirten 
Baykal, Türkiye'ye 
yönelik bakış 
açısının, rahatsız 
verici bir duruma 
dönüşmeye 
başladığını ifade etti. 
"Bir ülke, sürekli 
olarak anayasa tartış
maları içinde yaşıyor
sa, biliniz ki o ülkede 
iştikrarın altyapısı ve 
şartları oluşmamıştır" 
diyen Baykal, 
anayasa konusunda 
kafasını, duygularını 
netleştirememiş bir 
ülkenin, durmuş, 
oturmuş ve istikrarlı 
bir ülke olduğunun 
şöylenemeyeceğini 
belirtti.
Anayasa taslağında

yapıyor, üstelik bizim 
de içimize sinmeyen 
atamalar yapıyor, 
Cumhurbaşkanı 
sıfatı ile yurt dışına 
geziler yapıyor" 
diyen Sezer, 

ilk olarak Atatürk'ü 
tasfiyenin yer aldığını 
ve tasfiyenin tamam
lanmadığını savunan 
Baykal, laikliğin içini 
boşaltan, laikliği 
güvence altına alan 
maddeleri değiştiren 
bir taslak da 
olduğunu ileri sürdü. 
Baykal, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Anayasamızın 
değişmez olduğu 
söylenen maddeler
ine, dolaylı olarak 
müdahale eden bir 
taslak. Amaç, 
Anayasadaki laikliğin 
içini boşaltmak. 
Üçüncü temel amaç, 
Türkiye'nin ulusal 
bütünlüğünü 
sarsabilecek çok 
tehlikeli bir girişimi, 
bu anayasada 
gerçekleştirmek; 
eğitim birliğini 
Türkçe olmaktan

"Böyle bir hukuk kao
suna doğru 
gidiyoruz, Bu tür 
hukuksal kaoslar 
başka sonuçlar 
doğurabilir. Şimdi 
halâ bir çıkış, çözüm 

çıkarmak. AKP Genel 
Başkan Yardımcısı 
başkanlığında hazır-, 
lanan, bilim ve 
siyasetçi komisy
onundan çıkan 
taslağın 44. maddesi, 
Türkçeyi eğitim dili 
olmaktan çıkarıyor, 
etnik dillerle eğitime 
imkan tanıyan bir 
düzenlemeyi getiri 
yor. Başbakan frene 
bastı, 'bu şekliyle 
aman ha...' diyerek, 
isabet etti. Umarız 
bütün bu yanlışlıkları 
ortadan kaldırır. 
Taslağın ortaya koya
cağı dördüncü so 
nuç, yargıyı siyasetin 
denetimi altına 
almasıdır." Baykal, 
artık yabancıların, 
Türkiye'ye, "laik cum 
huriyet" demekten 
vazgeçtiklerini, Türki 
ye'nin "ılımlı din 
devleti" olarak 

bulunabilir. Burada 
görev, parlamentoda 
çoğunluğu olan 
AKP'ye düşüyor.
AKP bunun 
çözümünü bulmalı. 
Çözüm arayışında 
olmah"dedi.
Sezer, halk oyla
masında 'evet' çık
ması, YSK'nın da 11. 
cumhurbaşkanının 
halk oylamasıyla 
seçilmesine karar 
vermesi halinde 
DSP'li bir adayın çıka
cağını ve cumhur
başkanı olacağım 
savunarak, "Bu kadar 
iddialı söylüyorum. 
Öyle bir aday çıkar ki 
Türki ye 'de türtı 
toplum kesimleri onu 
kucaklar. Bu DSP'nin 
adayı olur, buna 
kimsenin şüphesi 
olmasın, kazanır 
bizim adayımız" dedi.

algılanmaya baş
landığım ifade etti. 
Açıktan bu gidişe net 
bir şekilde karşı çıka
mayan çevrelerin, 
"Acaba Malezyalaş 
ma süreci mi var, 
mahalle baskısı mı 
var?’’ diye sormaya 
başladığını kaydeden 
Baykal, "Mahalle 
baskısı var mı yok 
mu tartışılıyor. Bunu 
söyleyenler, 'Devlet 
baskısı var* demek
ten çekinenlerdir. 
Olayın özü, devlet 
baskısıdır" dedi. 
Kadrolaşmanın tam 
hızla devam ettiğini 
ileri süren Baykal, 
Abdullah Gül'ün, cum 
hurbaşkanı olmasın
dan sonra önüne 
gelen her kararname 
yi imzaladığını iddia 
ederek, "Ne yazık ki 
Çankaya, AKP ikti
darının noterliği kon
umuna dönüşmeye 
başlamış tır. Bu, 
kaygı verici bir 
tablodur" dedi. 22 
Temmuz seçimleri 
sonrası ortaya çıkan 
tablonun, "rahatla
manın, ferahlamanın 
ortaya çıkmasına 
değil, gelecekle ilgili 
kaygıların artmasına 
neden olduğunu" 
savunan Baykal, 
seçimin çok tartışıla
cağını, para hüküm
darlığı altında bir 
seçim gerçekleşti 
rildiğini öne sürdü.

İstanbul'u 2010 yılı 
Avrupa Kültür Baş 
kenti olarak hazırla
mak amacına yönelik 
tasarı, Milli Eğitim 
Komisyonunda tar 
tışmalar sonunda 
AKP ve MHP'lilerin 
oylarıyla kabul 
edildi.
Buna göre AKM'nin 
yıkılıp yıkılmaması 
konusundaki karar 
verme yetkisi Kültür 
ve Turizm 
Bakanlığına verildi. 
Kültür ve Turizm Ba 
kanı Ertuğrul Günay, 
AKM'nin yıkılıp yıkıl
maması konusunda 
henüz karar verme 
diklerini ancak bu 
yetkiye ihtiyaçları 
olduğunu belirterek, 
“ÂKM'yi, yerine 
koyacak bir şey 
görmezsem yıkmam. 
Ayazağa'da bir yapı 
vâr. Onu tamamla
yarak komple bir 
kültür merkezi haline 
getirirsek, AKM'nin 
yıkılması sözkonusu 
olabilir” dedi.
Komisyonda CHP'li 
ler AKM'nin yıkılması 
nın AKP'nin opera ile 
hesaplaşması oldu 
ğunu savunarak, yıkı 
mın gerginliğe yol 
açacağını dile getir 
diler.
-"İSTANBUL'A 
KAPİTALİZMİN 
SALDIRISI"- 
Kültür ve Turizm 
Bakanı Günay, artık 
İstanbul ne tarihsel

CHP’den ‘301 
değişecek mi?’ 

sorusu
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Özyürek, Türk Ceza 
Kanunu'nun 301. 
maddesinde değişik
lik yapılıp yapılmaya
cağının açıklan
masını istedi.
Mustafa Özyürek, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
yanıtlaması istemiyle 
TBMM Başkanlığına 
ayrı soru önergeleri 
verdi. Özyürek, 17 
Eylül 2007 tarihinde 
Başmüzakereci Ali 
Babacan başkanlığın 
da kamu kurumlan 
ile yapılan toplantıda 
katılımcılardan bir 
kısmının KKTC'de 
kurulan Taşınmaz 

dokularının ne de 
surlarının kaldığını 
belirterek, “Şimdi 
rant kavgası var, 
kapitalizmin saldırısı 
var. Ama İstanbul'un 
talanının tek nedeni 
kapitalizmin saldırısı 
değil, bilgisizliğin 
ürünü. Kimse alın
masın tarih talan 
edilmiş, hor kul
lanılmış” dedi. 
Günay, 2010 yılına 
kadar yapılacak 
hazırlıklar için fazla 
zaman kalmadığını, 
2008 yılında Kana 
da'da Unesco'nun 
İstanbul'un "dünya 
mirası" kentler lis
tesindeki yeriyle ilgili 
karar vereceğini 
bildirdi.
Günay, bundan önce 
de İstanbul'da birçok 
düzenlemenin yapıl
ması gerektiğini 
vurguladı.
Günay, Sayıştay 
denetimi ve Devlet 
İhale Kanunu hü 
kümlerinin bu tasarı 
kapsamına alınması 
durumunda, çalış
maların yetişmeye
ceğini söyledi.
Günay, “O zaman 
deriz ki, İstanbul 
güzel ama bizim 
mevzuat böyle, 
yetişmedi. Lütfen 
birbirimize güvene
lim. Bir tek kuruşun 
yanlış kullanıldığı 
bilgisi gelirse, ya 
çözerim ya da çeker 
giderim” dedi.

Mal Tazmin Korniş 
yonu, TCK 301. 
madde ve Vakıflar 
Kanunu ile ilgili 
konulara dikkat çek
tiğini hatırlattı. 
AB'nin Genişleme 
den Sorumlu Üyesi 
Olli Rehn'in “301. 
maddenin bir 
anahtar olduğu 
ve bunun 
çözülmemesi 
için bir bahanenin 
kalmadığı” yönünde
ki sözlerine atıfta 
bulunan Özyürek, 
“TCK 301. mad
desinde bir değişik
lik düşünülmekte ise 
nâoıi bir değişiklik 
üzerinde durulmak
tadır?” diye sordu.
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Balkondan
girdiler, para 
ve altınları

‘İnşaat yaptıracağım 
ama parayı 

bozduramadım” dedi
bin YTL’yi alıp kaçtı

götürdüler
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
balkondan girdikleri 
evden para ve 
ziynet eşyalarını 
çalan kimliği belirsiz 
kişi veya kişiler 
kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, Ihsaniye 
Mahallesi Barbaros 
Caddesi'nde 
ikamet eden

Nusret B.'nin evinin 
balkonundan 
içeriye giren 

hırsız 200 evro, 
400 YTL para ile 
çok sayıda 
ziynet eşyasını 
çaldı. Ev sahibinin 
müracaatını değer
lendiren polis, 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

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

İGemlik Körfezi ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Bursa'nın İnegöl ilçe 
sinde, kimliği belir
siz bir kişi, inşaat 
işiyle uğraşan ustayı 
'inşaat yapıtracağım, 
ama önce dövizi 
bozdurmam gereki 
yor, sende para 
varsa ver, bozdurun
ca sana vereyim' 
diyerek bin YTL 
dolandırıp kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Süleymaniye 
Mahallesi'nde bir 
okul inşaatının önün 
de telefonla konuşan 
Kemal G.'nin (44), 
yanına kimliği belir
siz bir kişi gelerek, 
projesi hazır 4 katlı 
bir inşaat yaptırmak 
istediğini söyledi. 
Bunun üzerine 
tanımadığı kişinin 
otomobiline binen 
Kemal G., sözde 
projeyi görmek için 
şahsın evine 
doğru yola çıktı.

İnşaat halindeki 
sitelerin yanına 
geldiklerinde 
Kemal G.'e 'Usta sen 
dur, ben evden pro
jeleri alıp geleyim' 
diyen kişi bir eve 
girdi. Bir süre 
sonra otomobilin 
bulunduğu yere 
dönen şüpheli kişi 
'Evde döviz vardı, 
bozdurmam gereki 
yor, bakkala gtitim, 
parası yokmuş, 
sende varsa bana 
ver de bozdurunca 
paranı geri vereyim" 
dediği Kemal 
G.'den bin YTL 
para aldı.
Parayı eve bırakıp 
hemen döneceğini 
söyleyen şüpheli 
kişinin dolandırıcı 
olduğunu farkeden 
Kemal G., polise 
müracaat etti.
Olayla ilgili soruştur
ma sürüyor.

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

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

ACİL ŞAHLIK »e KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARATINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

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

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m?
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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

i s
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

Irmak ÖZYALÇIN
Bilgi Üniversitesi 
Televizyon - Reklam

Serbest Kürsü

Görüntü çok mühim...

çaldılar
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesindeki 
bir baz istasyonun
dan 80 metre bakır 
kablo çalındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Gümüştepe 
Mahallesi Dorukte 
pe mevkiinde bulu
nan bir cep tele
fonu firmasına ait 
baz istasyonunda 
hırsızlık meydana 
geldi. Olay yerinde 
polisin yaptığı ince 
lemede 80 metre 
bakır kablonun 
kimliği belirsiz kişi 
veya kişilerce çalın 
dığı belirlendi.

Herkesin elinde, belinde silahla cirit 
attığı, magandaların hemen her gün aslan 
gibi gençleri eğlence için öldürdüğü veya 
komaya soktuğu, 17 yaşında çocukların 
eline silah verilerek cinayet işletildiği, bin 
türlü karanlık ilişkinin içinden çıkılamayan 
bir duruma getirildi Türkiye..

Hayır 4-5 sene önce böyle değildi, deh 
şet, vahşet vardı ama en azından bugün 
kü gibi ağır suçlar zirve yapmamıştı..

Kurtlar vadisi ve ona benzer şekilde 
silahlı çatışmaların, sözüm ona ortada” 
makul bir neden” olursa cinayet işlemenin 
kabul göreceğinin anlatıldığı dizi ve film
ler milletin beynine işledi.

Defalarca yazdılar, programlar yaptılar, 
uyardılar;
“Görerek öğrenme” üniversitelerde ders 

olarak okutulmaktadır.
Psikoloji’de bilinen bir gerçektir dendi. 

Hiç umursamadılar.
Önemli olan vatandaşın canını, malını 

kaybetmesi, toplumun yozlaşması ve mut
suz olması değil, para kazanmaktı, reyting
di, reklam vs. idi.

Okullarda öğrencilerle yapılan Tv. röpor
tajlarında gençler her okulda çetelerin 
olduğunu, bunların birbirleriyle çatıştığını, 
diğer öğrencileri ve hatta öğretmenleri 
korkuttuğunu, sindirdiğini anlatırken 
“Kurtlar Vadisi”nden ve Polat karakterin 
den ne kadar etkilendiklerini anlattılar, 
bunlar gazetelerde var. Çocuklar ve 
gençler arasında yapılan araştırmalarda 
“Polat” en çok etkilendikleri karakter 
olarak görülüyor.

Silahlı olaylar, maganda cinayetleri ve 
diğerleri, şiddetin her türlüsü, milli duygu 
istismarı veya ırkçı milliyetçilik olarak 
halka anlatılmaya çalışılıyor..

Bu gün Türkiye tam bir kaos görüntüsün 
de ve şiddete açık durumda iken yeni Kurt 
lar vadisi benzeri dizilerin gösterilmesini 
istemek veya buna izin vermek kadar 
büyük hata olamaz..Avrupa ülkeleri ve 
Amerika’nın “İnsanların, gençlerin olum
suz etkilendiği filmleri, tiyatro oyunlarını 
yasakladığı” bilinen bir şeydir.

Amerikanın kendi ürettiği bir çok filmi 
üçüncü dünya ülkelerine sattığı ama kendi 
içinde gösterime izin vermediğini yine bili
nen bir husustur.

Bilerek yapılmaktadır..
Ailelerden gelen mektuplarda endişeler 

görülüyor.
Bir defa daha hatırlatmak istedim...

Fal bakacapdiyerelt yükleri çaltlıj
'Falına bakacağız' 
diyen iki kişi, 
Nesrin G'nin 4 

bilezik ve 3 
altın yüzüğünü 
çalıp kaçtı.

Ev sahibinin 
müracaatını değer
lendiren polis, 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı

güvenip evlerine 
almamaları konusun
da uyardı.
Edinilen bilgiye 
göre, 152 Evler 
Mahallesi Yücel 
Sokak'ta ikamet 
eden Nesrin 
G'nin (34) evine 
kimliği belirsiz iki 
kadın geldi.

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
'falına bakacağız' 
dedikleri kadının 4 
bilezik ve 3 
yüzüğünü çalan 
kimliği belirsiz iki 
kadın kaçmayı 
başardı.
Polis, vatandaşları 
insanlara

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

SEKER SİGORTA |
Â/İâcide ÖZÂLJP |

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Konut kredileri için 
tüketicilere uyarı

i Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Tüketici

| nin ve Rekabetin 
I Korunması Genel 
I Müdürü Özcan 
I Pektaş, konut kredi- 
I I erin in yeniden 
I yapılandırılmasın

da, 'piyasa şart-
| larının' belirleyici
I olacağını bildirdi
I Konuyla ilgili soru-
I larını yanıtlayan
1 Pektaş, Sanayi ve
| Ticaret Bakanlığı
। tarafından 29 Eylül 
1 de çıkarılan "Konut 
I Finansmanı Kapsa 

mındaki Kredilerin 
Yeniden Finansma 
nına İlişkin Usul ve

] Esaslar' Hakkındaki ı 
Yönetmelikle, konut 
kredilerinin yeniden 
yapılandırılmasına 
imkan tanındığını 
hatırlattı.
Konut kredisi faiz
lerinde geçen süre 
de önemli gerileme 
yaşandığına işaret 
eden Pektaş, kredi 
faizlerinin 4 yıllık sü 
reç içerisinde kade

I melY olarak düştüğü 
nü, vatandaşın da 
düşen kredi faizleri 
oranında başka ban 
kalardan çektikleri 
düşük faizli kredi 
lerle borçlarını kap
atarak, ödedikleri 
faizleri minimize 
etme yoluna gittiği
ni hatırlattı.
Pektaş, konut kre
disi ile ev sahibi 
olan tüketicilerin 
büyük kısmının, 
aldıkları kredileri bu 
yöntemle yeniden 

yapılandırdıklarını 
bildirdi.Çıkan son 
yönetmelik sonrası 
tüketiciler, kullan 
dıkları konut kredi
lerinin faizlerini 
yeniden yapılandı 
rırken, banka mas
rafları gibi diğer 
yapmaları gereken 
sabit ödemeleri de 
göz önünde bulun
durmaları gerektiği
ni anımsatan 
Pektaş, bunlar göz 
önüne alınarak 
yapacakları hesap 
lamalar sonunda 
faiz oranını değiştir
menin kendilerine 
toplamda anlamlı 
bir yarar sağlaya
cak olması halinde 
kredi faizlerinin 
yeniden yapılandı 
rılması yoluna gidil 
mesi gerektiğini 
söyledi.
-Tüketicilere uyarı- 
Pektaş, konut kre
disi kullanan vatan
daşların kredi faiz
lerini yeniden yapı
landırmadan önce, 
dikkatli bir hesap 
yapmaları 
tavsiyesinde bulun
du.
Vatandaşların önce
likle krediyi kul
landıkları bankadan 
faizin yeniden yapı
landırılmasını ist
eye bileceklerini 
söyleyen Pektaş, 
müşterilerini kay
betmek istemeyen 
bankanın da bu 
konuya ılımlı yak
laşabileceğini 
söyledi.

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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Reflü hastaları oruç tutmaya yardımcı ilaç istiyor
Ramazan ayında 
sağlıklı kişilerin oruç 
tutmaları gerekirken, 
reflü, ülser ve diyabet 
hastalarının oruç tut
masını tıbben sakın
calı bulunuyor. 
Acıbadem Kocaeli 
Hastanesi iç 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Rabia Koksal, 
özellikle de reflü 
hastalarının oruç 
tutabilmelerini kolay
laştıracak bir ilaç 
önerisi istediklerini 
söyledi. Aynı şekilde 
diyabet ve ülser 
hastalarının da oruç 
tutmakta ısrarlı dav 
randıklarını belirten 
Dr. Koksal, "Oysa 
reflü, ülser ve diyabet 
hastalarının (insülin- 
ilaç kullanan) hiçbir 
şekilde oruç tutma
maları gereki yor. 
Çünkü oruçluy ken 
şikayet oluşmasa da, 
iç organlar zarar 
görüyor" dedi.
Reflü, ülser ve diya
bet hastalarının gün
lük yaşam konforu
nun sağlanmasında 
altı öğün beslenme 
nin ve düzenli ilaç 
kullanımının önemli 
olduğuna değinen Dr. 
Koksal', "Hu hastalık
ları olan kişilerin 
Ramazan ayında oruç 
tutmaları birçok zor
luğu da berabe rinde 
getiriyor" diye konuş
tu.
RAMAZANIN SON 
15 GÜNÜNDE MİDE 
KANAMALARI 
ARTIYOR 
Hastalar altı öğün 
beslenme zorunlu
luğu ve ilaçlarını 
düzenli almalarının 
gerekliliğine rağmen, 
doktor izin vermese 
de oruç tutuyor. Bu 
nedenle özellikle de 
Ramazan ayının son 
15 gününde acil ser 
vislere yapılan mide 
kanaması şikayet
lerinin arttığına deği
nen Dr. Koksal şun
ları söyledi: "Sadece 
reflü, ülser tedavisi 
görüp, endoskopi ile 
de iyileşme sap
tadığımız kişilerin 
oruç tutmasına izin 
veriyoruz. Bu hasta
larımıza da, iftar ve 
sahur asındaki süreyi 
iyi değerlendirmeleri 
gerektiğini belirtiyo 
ruz. Önerilerimize 
harfiyen uymalarını 
istiyoruz."

REFLÜ VE ÜLSER 
HASTASI NELERE 
DİKKAT ETMELİ? 
Oruç tutmasına 
endoskopi sonuçları
na bakılarak izin ve 
rilen reflü ve ülser 
hastalarının sağlıklı 
oruç tutabilmeleri 
için şunları dikkat 
etmesi öneriliyor: 
- İftarda birdenbire 
yemeğe başlamayın, 
önce bir çorba, salata 
veya komposto 
ile başlamaya özen 
gösterin
- Hafif bir öğünle 
başladıktan yarım 
saat sonra ana öğü 
ne geçin
- Sahurda bir şeyler 
yeyip bir saat sonra 
yatmaya çalışın 
- Doktorunuzun 
Ramazan ayına özel 
olarak hazırladığı ilaç 
dozları ve saatlerine 
çok dikkat edin 
- Reflüsü olanların 
yağlı yiyeceklerden, 
çay ve kahve tüket
mekten uzak durması 
gerekiyor 
DİYABETLİLERDE 
ORGAN HASARI 
OLUŞUYOR 
Ramazan ayında 
sadece reflü ve ülser 
hastaları değil, diya
betlilerin de oruç tut
ması sakıncalı, 
insülin kullananlarda 
kan şekerinin ayarlan 
ması, insülinin ye 
mek öncesi yapılma 
sı ciddi bir düzen ve 
hassasiyet gerektiri 
yor. Aç kalınmasıyla 
birlikte vücutta yağ 
yakımıyla birlikte ’ke 
ton' denilen zararlı 
maddeler açığa çıka 
rak, hastanın komaya 
girmesine neden olu 
yor. Hastaların Rama 
zan ayında oruç tutar 
ken şikayet yaşa
madıklarını söylese 
de iç organ hasar
larının oluştuğunu 
belirten Dr. Koksal, 
şöyle konuştu: 
"Yaptığımız testlerde, 
iç organ hasarlarının 
oluştuğunu saptaya
biliyoruz. Uzun süreli 
açlıklar nedeniyle, 
damarlarda kalınlaş
ma oluyor. Damar ve 
sinir uçları zarar görü 
yor. Oluşan hasarı 
düzeltmek gibi bir 
şansımız yok. Erken 
yaşlarda kalp hasta 
lığı, sinir uçlarında 
his kayıpları, böbrek 
ve göz dibinde sorun

lar oluyor. Çok büyük 
bir kanama olmadık 
ça hastada şikayet 
olmuyor. Aniden kör
lük gelişebiliyor. 
Organlarda hasar 
oluşmaması amacıyla 
diyabetlilere, insülin 
de kullansalar, ilaç 
tedavisi de görseler 
yasaklıyoruz." 
SAHURDA BOL 
SU TÜKETİN 
Ramazan ayında oruç 
tutacaklara dik kat 
edecekleri konular 
hakkında bilgi ve ren 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi Beslenme 
ve Diyet Uzmanı 
Gülay Hamzaoğlu ise, 
sağlıklı beslenme 
konusunda şu öneri 
lerde bulundu: 
- Oruç tutacaksanız, 
sahura mutlaka 
kalkın
-Sahur yemeklerini 
azar azar, iyice 
çiğneyerek yeyin. Çiğ 
sebze, domates, 
salatalık gibi yiyecek
lere mutlaka sahurda 
yer verin
-Protein içeriği fazla 
olan ve midenin 
boşalma süresini 
uzatarak acıkmayı 
geciktiren yumurta, 
sut, yoğurt, peynir 
gibi gıdaları ihmal 
etmeyin
-İftar ile sahur arasın
da bol bol sıvı 
almaya özen gösterin 
-Sahurda meyve 
tüketmek gün boyu 
kabızlığı önleyece 
ğinden mutlaka tüket
meye çalışın
- Fazla tuzlu besinler 
tüketilmemeye çalışın 
- İftarda, yemeğe ne 
çok sıcak ne de çok 
soğuk olmayan hafif 
bir çorbayla başla
maya özen gösterin 
- Barsak problemi 
olanlar, çorbalarına 
kepek ilavesi yapa
bilecekleri gibi tam 
buğday unu ekmek 
de tercih edebilirler 
- Çorbanın dışında 
iftarda, etli veya etsiz, 
fazla yağlı olmayan 
bir sebze yemeği * 
yiyebilirsiniz. Sağlıklı 
beslenmenin temeli 
olan, 4 besin grubu 
nun her birinden bir 
çeşit her öğünde 
tüketmeye özen gös
terin. Sebze meyve 
grubu, et-kurubaklag- 
il grubu, süt grubu ve 
tahıl grubuna yer ver
meye çalışın

- Yoğurt ve meyveyi 
sofranızdan eksik 
etmeyin
- Yemeğinize yakın 
saatte ağır tatlıları 
tüketmekten kaçının 
- Ara öğünlerde daha 
sık meyveye yer ver
meye çalışın. Ara 
öğünde alternatif 
olarak sütlü tatlı da 
haftada bir iki kez 
tüketilebilir.
RAMAZANDA BİR 
GÜNLÜK İFTAR VE 
SAHUR MÖNÜSÜ 
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Gülay Hamza 
oğlu, Ramazan için 
hazırladığı bir günlük 
örnek iftar ve sahur 
mönüsünde alınabile
cek yiyecekleri şöyle 
sıraladı:
İftarda neler yiye
bilirsiniz?
- Orucunuzu su, 
zeytin veya hurma (3 
tane kadar) ile aça
bilirsiniz
-Bir kase çorba tüke
timinden 15 dakika 
sonra bir porsiyon 
meyve yiyerek kan 
şekeri seviyenizi 
düzenleyin
- Yemeğinize, az yağlı 
1-2 dilim beyaz 
peynir, bir tatlı kaşığı 
yağ eklenmiş bol 
salata ile devam ede
bilirsiniz
- İftarı yaptıktan bir 
saat sonra bol salata 
veya sebze yemeği, 
ızgara, haşlama, fırın
da et- tavuk-balık-hin- 
dinin dışında, et ve 
sebze yemeğini bir
leştirip etli sebze 
yemeği tercih ede
bilirsiniz
- Ara öğünde 
yürüyüş sonrasında 
meyve yiyebilirsiniz 
- Bir ara öğün 
daha yapıp meyve, 
sütlü tatlı veya 
meyve tatlısı 
yiyebilirsiniz 
Sahurda neler 
yiyebilirsiniz? 
Sahurda, domates 
ve salatalık, yarım 

yağlı süt, haşlanmış 
yumurta veya kaşar 
peyniri, beyaz 
peynir, tam buğday 
unundan yapılmış 
ekmek (pide tercih 
etmeyiniz), meyve 
yiyebilirsiniz. İftar 
ve sahur arasındaki 
zamanda en âz iki 
litre kadar su tüket 
meye özen gös
teriniz.

CUMAN ARANIYOR
Orhangazi Döktaş Fabrihası’nda 
İç Taşeron (Müteahit firmada) 

çalınacak elemana ihtiyaç vardır.
NET 500,00 YTL Maaı + 
SSK t Servis+Yemek
GSM: 0.533768 06 45

TEL 0.224 573 42 63 Dahili: (1351

SATILIK DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI 3 + 1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.533) 255 65 66

KİRALIK DÜKKAN
İkinci Kordon’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır. 

Cep: 0.542 593 61 51

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.

Gemlik / BURSA

Az kullanılmış 40 binlikT MA “SUYUNU BOŞA
HARCAMA”

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

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazam 
sahibinden satılıktır 

Tel : 513 96 83
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Genclerbı'rligi Oftasspofda Bursaspor 
maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'ın 2O1.sınavı
Gençlerbirliği 
Oftaşspor, Turkcell 
Süper Lig'in 8. haf
tasında deplasmanda 
oynayacağı Bursa 
spor maçı hazırlık
larını sürdürüyor. 
Gençlerbirliği 
Oftaşspor'da futbol
cular, teknik direktör 
Osman Özdemir 
nezaretinde kısa pas 
çalışmasının ardın
dan 2 bölüme ayrıldı. 
Futbolcular, sırasıyla 
çeyrek sahada bire
bir adam eksiltme ve 
gol vuruşu çalışması 
yaptı. 1.5 saat süren 
antrenmana sakat 
olan Kemal Yıldırım 
ile Zafer katılmadı. 
Tozo ve Jevtic, fizik 

zutbolda Avrupa 
Şampiyonlar Ligi'nin 
3 Grubu'nda 
Fenerbahçe’nin 
deplasmanda CSKA 
Moskova karşısında 
elde etttiği 2-2'lik 
beraberlik İtalyan 
spor basınının say
falarına da yansıdı. 
Corriere dello Sport, 
maça İlişkin haber 
başlığında, "Deivid, 
Fenerbahçe'yi kur
tardı. CSKA'nın başı 
dertte" diye yazdı. 
Sarı-lacivertlilerin 
85. dakikada 
beraberliği yakala
yarak elde ettikleri 1 
puanla G grubunda 
lider konumuna yük
seldiklerine işaret 
edilen haberde, 
maçla ilgili olarak 
şu yoruma da yer 
verildi:
"Deivid, maçın 
bitimine 5 dakika 
kala attığı golle, 
Fenerbahçe'yi 

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
-___________________________________ •______________________________\________________ . _________ • ■ ■ . ■ ,

VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)

Filmin Adı Seanslar
HARRY POTTER 5 14.00 -16.00 - 20.45
PİNOKYO 12.00 • 14.00 ■ 16.30

hareketleriyle antren
manı tamamlarken, 
İbrahim Şahin takım
dan ayrı düz koşu 
yaptı. Ligde Çaykur 
Rizespor'u mağlup 
eden Gençlerbirliği 
Oftaşspor'da futbol
cuların bir hayli neşe 
li ve moralli 
oldukları görüldü. 
Gençlerbirliği Oftaş 
spor Teknik Direktö 
rü Osman Özdemir, 
üst üste aldıkları 2 
galibiyetin kendile 
rine büyük özgüven 
getirdiğini belirterek, 
"Çaykur Rizespor 
karşısında aldığımız 
galibiyet bizim için 
çok önemliydi. 7 haf
talık süreçte sonuca

Moskova'da 
yenilmekten kurtardı. 
Dakikalar ilerledikçe 
Fenerbahçe'nin artık 
yenileceğinin 
düşünüldüğü anda 
maçın kaderini yine 
Deivid belirledi. 
İnter'e attığı golle 
takımına 3 puan 
kazandıran Brezilyalı 
oyuncu, bu kez ise 
uzaktan çektiği şutla 
Mandrikin'i aşmayı 
başardı." 
La Gazzetta dello 
Sport da, Sarı- 
lacivertlilerin 
deplasman maçıyla 

gitme yolunda sıkın
tılar yaşamıştık.
Kupa maçıyla bera 
ber son 2 maçımızı 
kazanmamız, bizi 
gelecek haftalara 
daha sağlıklı taşıya
cak. Önümüzde 
Bursaspor maçı var. 
Bursaspor da, bu 
sezon 10-12 takımın 
yaşadığı sıkıntıları 
yaşıyor. Zor bir maç 
olacak. Deplas 
manda oynayacağız 
ve Bursaspor'un 
taraftar gücünü biliy
oruz. Ne olursa olsun 
tek amacımız var. 
Bursaspor maçından 
galibiyetle ayrılmak 
istiyoruz" diye 
konuştu.

ilgili olarak, "CSKA 
Moskova, kaleci 
hatasına kurban 
oldu. Fenerbahçe 
son anda beraberliği 
yakaladı" diye 
başlık attı.
Haberde, 
"Beraberlik, CSKA 
açısından can 
sıkıcı. Zico'nun ekibi 
için ise gayet iyi, 
hatta harika. Maç 
sonunda Ruslar 
hayal kırıklığı 
yaşarken, Zico'nun 
çalıştırdığı takımda 
ise büyük sevinç 
vardı" denildi. •

UEFA Kupası 1. tur 
rövanş maçında 
bugün İstanbul'da 
İsviçre'nin Sion 
takımıyla karşılaşa
cak Galatasaray, 
Avrupa kupalarında 
201. maçına çıkacak. 
Gösterdiği perfor
mansla Avrupa are
nasında en başarılı 
Türk ekibi olarak 
dikkati çeken sarı-kır- 
mızılılar, bugüne 
kadar Avrupa Şam 
piyon Kulüpler 
Kupası ile Şampi 
yonlar Ligi'nde 131, 
UEFA Kupası'nda 36, 
Avrupa Kupa 
Galipleri Kupası'nda 
32 ve Süper Kupa'da 
da 1 kez olmak 
üzere, Avrupa 
kupalarında toplam

TAU Kava’vı 
serbest bıraktı

Ispanya'nın TAU 
Ceramica Vitoria 
kulübü, uzun 
süren müzakerelerde 
anlaşma sağlaya
madığı Türk 
basketbolcu 
Kaya Peker'in 
sözleşmesini 
tazminat ödeyerek 
fesetme kararı aldı. 
TAU'da yaz 
döneminin en 
problemli olayı olan 
Kaya'nın takımdan 
ayrılmak istemesi

I ve daha sonra 
vazgeçip sürekli 
fikir değiştirmesi, 
Ispanyol kulübünün 
halen 2 yıllık 
kontratı bulunan 
Türk basketbolcuyu 
serbest bırakmasıyla 
sona erdi.
TAU ile Kaya nihai 
olarak anlaşmaya 
varırken, Ispanyol 
kulübünün Kaya'nın 
2 yıllık kontratına 
karşılık tazminat öde
meyi kabul ettiği 
bildirildi.
Kaya'nın normalde 
kalan sezonları için 
yıllık 850 bin Avro 
alması gerektiği,

200 maç oynadı. 
2000 yılında UEFA 
Kupası ve Avrupa 
Süper Kupası'm 
müzesine götürerek 
tarih yazan 
Galatasaray, geride 
kalan 200 Avrupa 
Kupası maçında 
73 galibiyet ve 77 

Ha 
taı 
ne 
siı 
rai 
bu 
Fa 
Fa 
G<

tazminatın da buna 
göre hesap edildiği 
kaydedildi.
TAU kulübü başkanı 
Josean Ouerejeta, 
Kaya'ya bundan son
raki kaderinde bol 
şanslar" dilerken, 
Türk basketbolcunun 
şu sıralar Beşiktaş 
ve Türk Telekom 
kulüpleri ile temasta 
olduğu, ancak 
ekonomik açıdan 
daha fazla imkan 
sağlanması halinde 
yabancı bir kulübe 
de sıcak baktığı 
öğrenildi.
Öte yandan Ispanyol 
basını, TAU'da 1 

yenilgi alırken, 
50 karşılaşmada 
ise eşitliği 
bozamadı.
Bu karşılaşmalarda 
rakip filelere 260 gol 
göndermeyi başaran 
Galatasaray, 
kalesinde ise 295 
gole engel olamadı.
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sezon forma giyen 1 
Kaya Peker’in bekle- j 
nildiği gibi takıma 
faydalı bir oyuncu 
olamadığını yazdı.
"Kaya, TAU'da talih- 3 
siz bir deniz gezintisi 
yaptı" yorumunu 
yapan Bask 
bölgesi gazeteleri, 
geçen sezon 
Avrupa Ligi 4'lü final 
maçlarında takımını ;j 
memnun edemeyen | 
Kaya'nın sakatlık ve 
formsuzluktan dolayı 
ACB ligi play off 
maçlarında da 
"görünmez" 
olduğunu 
kaydetti.

TFMAA “suyunu boşa *1 .1™ W HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ internette w w w. gem I i kkorfezgazetesi.com |a
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[Öfkeyle kalkan, zararla oturur
Rehberlik ve I • olarak aörürler. OvsaRehberlik ve
Araştırma Merkezi 
Psikolojik Danışmanı 
Ruken Aydıner, hangi 
bir olayla karşılaşıl 
dığında insanlara 
tepki vermeden 15 
saniye düşünülmesi 
ve yapılacak 
davranışın sonucu 
hesap edilerek ona 
göre davranılması 
gerektiğini belirterek, 
"Öfkeyle kalkan, 
zararla oturur" 
sözüne dikkat çekti. 
Canik Belediyesi 
tarafından 29 Fatih 
Parkı'nda yapılan ve

olarak görürler. Oysa
ki insanlar öfke
lendiklerinde kendi
leri ile belli saatlerde 
baş başa kalıp, kendi
lerini dinlendirmeliler. 
Yapılan bu davranış 
insanların öfkesinin 
geçmesine vesile ola
cağı gibi, ev hanımı 
veya herhangi bir işte 
çalışan kişinin veri 
mini de artırıyor" 
dedi.
"Öfkeye kalkan, 
zararla oturur" 
sözünü hatırlatan 
Aydıner, "Her nerede 
olunursa olunsun her

Prostat ve böbrek kanseri
hastalarına müjde

ev hanımlarının 
yoğun ilgi gösterdiği 
eğitim seminerinde 
öfkeyi yenme yol
larını anlatan 
Psikolojik Danışman 
Ruken Aydıner, 
öfkenin 7'den 77'ye 
herkeste olan normal 
bir duygu olduğunu

vurguladı.
Yetişkinlerin öfkeleri
ni başkalarını kırarak, 
çocukların ise ağla
yarak yatıştırdığını 
anlatan Aydıner, 
öfkenin insanlarda 
çeşitli şekillerde 
ortaya çıkabileceğini 
ifade ederek,

"Genelde insanların 
haksızlığa uğradık
larında ortaya çıkan 
öfkede çocuklar, 
ağlarlar veya bir yer
lere tekme atarak 
giderirler. Yetişkinler 
ise öfkelerini diğer 
kişileri incitmek için 
verilmiş bir onay

hangi bir olayla 
karşılaşıldığında 
insanlara tepki ver
meden 15 saniye 
düşünülmeli, yapıla
cak davranışın sonu
cu hesap edilerek, 
ona göre hareket 
edilmeli" şeklinde 
konuştu.

Prostat ve böbrek 
kanseri hastalarına 
yeni bir umut olhcak 
"kriyoterapi" yönte
mi, artık Türkiye'de 
de uygulanacak. 
Gazi Üniversitesi 
(GÜ) Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Ayşe Dursun, "kri 
yoterapi" yöntemi ile 
kanser hücrelerinin 
dondurularak orta 
dan kaldırıldığını 
söyledi.
Kriyoterapi yöntemi
nin, 2000'li yıllardan 
itibaren Avrupa'da 
ve ABD'de bazı mer 
kezlerde aktif olarak 
yapıldığını belirten 
Dursun, yöntemin, 
Türkiye'de ilk defa 
GÜ Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde uygu
lanacağını kaydetti. 
Dursun, konusunda 
uzman olan 2 
yabancı profesörün

ekim ayında Türki 
ye'ye geleceğini ve 
GÜ Dekan Yardım 
cısı Üroloji Uzmanı 
Doç. Dr. Sinan 
Sözen başkanlığın
daki heyetle birlikte, 
4 prostat ve bir böb 
rek kanseri hastasını 
ameliyat edecekleri
ni söyledi. 
Kriyoterapi yöntemi 
ile ilgili ABD'de 5, 7 
ve 10 yıllık değer
lendirme çalışmaları 
yapıldığını belirten 
Dursun, Mart 1993- 
Eylül 2001 tarihlerini 
kapsayan 7 yıllık 
çalışmada, 590 pro
stat kanseri hastası 
nın değerlendiril diği 
ni ve hastaların yüz 
de 87’sinde kriyoter
api sonrasında yapı 
lan biyopside kanser 
li dokunun kalmadığı 
nın tespit edildiğini 
sözlerine ekledi.

Göz tansiyonu körlüğe neden olabiliyor
Halk arasında göz 
tansiyonu olarak bili
nen "Glokom", göz 
sinirinde hasar yapa 
rak kalıcı görme kay
bına neden olabiliyor. 
Fatih Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi 
Göz Hastalıkları

Uzmanı Prof. Dr. İb 
rahim Hepşen, gloko
mun, fark edilebilir 
bir belirti vermeden 
"sessiz ve sinsi" geli 
şen bir hastalık 
olduğunu, göz sini 
rinde hasar yaparak 
kalıcı görme kaybına 

yol açabileceğini 
söyledi.
Glokomun neden 
olduğu hasarın geri 
dönüşümünün olma 
dığına dikkati çeken 
Hepşen, hasta lığın 
tam olarak iyileşti 
rilemediğini ancak 

düzenli tedavi ile 
kontrol altında tutula- 
bildiğini kaydetti. 
Gözün içerisindeki 
"Aköz humar" adı 
verilen berrak sıvının, 
göz basıncının nor
mal seviyede kalması 
için gün içerisinde 

dengeli miktarlarda 
üretildiğini ve 
boşaltım kanalları ile 
kan damarlarına 
geçtiğini anlatan Prof. 
Dr. Hepşen, "Göz 
kapalı bir yapı olduğu 
için göz içi sıvısının 
gözden dışarı 

çıkışının aksaması 
halinde göz içindeki 
basınç yükselir. Bu 
basınç, görme siniri 
üzerine baskı yapa 
rak, gördüklerimizi 
beynimize ileten sinir 
liflerinde hasara ne 
den olur" 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. 51312 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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 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
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KAHRAMAN ECZANESİ 
D. Subaşı Mah. Şehit Cemal Sok 
No: 19 Tel: 5131913 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2871 

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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Görkem Kebap’da altınlı
baklava günleri başladı

Özdilek’ten İl 
Cumhuriyet’ konulu y

resim yarışması
t

Seyfettin SEKERSÖZ
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
Görkem Kebap 
ve Lahmacun 
Salonu’nda 
Ramazan Bayramı 
nedeniyle altınlı 
kampanya başlatıldı. 
Baklavaların 
hazırlandığı anda 
bir adet çeyrek altını 
tepsilerden birine 
koyan işyeri sahibi 
İlhami Erdoğan, 
tepsileri satışa 
sunuyor. 
Damak tadını 
sevenlere yıllardır 
hizmet veren 
Görkem salonunda 
üç gün sürecek 
olan kampanyada 
baklava tepsisi 
alan müşterilerden 
biri şanlı olacak ve 
altını kazanacak. 
Altını kazanan 
müşterinin bununla 
bırakılmayacağını da 
hatırlatan Görkem

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesLcom
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Pide ve Lahmacun 
Salonu sahibi İlhami 
Erdoğan, "Altını 
bulan müşterimiz 
bize gelerek 
altını gösterecek. 
Bizde kendisine 

teşekkür edip 
kebap yedireceğiz" 
dedi.
Kampanyayı 
Perşembe, Cuma 
ve Cumartesi 
günlerini kapsayan 

3 gün için düzen
lediklerini söyleyen 
İlhami Erdoğan, 
Özel Menü içinde tüm 
baklava çeşitlerinin 
sadece 10 YTL’den 
satılacağını duyurdu. 

özdilek, 29 Ekim 
Cumhuriyet 
Bayramı'nın yaklaş
ması nedeniyle 
‘Cumhuriyet’ konulu 
resim yarışması 
düzenledi, 
özdilek’ten yapılan 
açıklamada, 
Cumhuriyetimizin 
84. yılına özel 
“Cumhuriyet Çocuk
ları’’ konulu resim 
yarışmasına 6-13 
yaş grubu tüm 
çocukların katılabile
ceği hatırlatıldı. 
Gazetemize yarışma 
ile ilgili bilgiler veren 
Özdilek Müşteri 
Temsilcisi Ecesu 
Özbakır, amaçlarının 
resim yarışması 
ile ilköğretim çağın
daki çocukların 
Cumhuriyet bilinci 
nin gelişmesi ve 
yetenekli çocukların 
ödüllendirilmesi 
olduğunu söyledi. 
Yarışmaya katılmak 
isteyen çocukların . 
resimlerini 22 Ekim 
2007 tarihine kadar

Gemlik Özdilek 
A.V.M.' ye getirile- 1 
ceğini belirten 
Özbakır, dereceye | 
girenlerin ise 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü tarafından oluştu
rulan bir kurulca 
belirleneceğini 
söyledi.
Resim yarışmasında 
kurul tarafından 
birinci seçilen 
resim sahibi çocuğa 
750 YTL, İkinciye 
500 YTL, üçüncüye i 
ise 250 YTL’lik 
Özdilek AVM’de 
geçerli olmak 
üzere alışveriş 
çeki verilecek

[İTk

KEBAP - LAHMACUN - BAKLAVA VE YEMEK SALONU
RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ - 'fcamaıanlM DlUf -

KIYMALI PİDE <

AYRAN I

ADANA VEYA URFA 
KEBAP+FINDIK 
LAHMACUN+SALAU

İSKENDER
AYRAN

DÖNER DÜRÜM
AYRAN i,W

ADANA » 
DÜRÜM |

10 ADET m 
LAHMACUN J 
1 LT. KOLA*

Ramazan boyunca her gün 
İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖRE

Kurum, kuruluş ve ailelere 
iftar yemekleri verilir

TEREYAĞLI SADE 4A AA VH
BAKLAVA iVlOOflIl
İSTİKLAL CAD. NO: IS GEMLİK 
SİPARİŞ TEL: 512 20 02

http://www.gemlikkorfezgazetesLcom
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Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yurtkuran “Tıp Fakültesi’nin yükünü azaltacağız” dedi

Uludağ Üniversitesi poliklinik açıyor
S Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran yaptığı açıklamada, Tıp 
'akültesi’nin yükünün azaltılması için Gemlik ve İnegöl’e poliklinikler açarak, sağlık 
lizmeti vermeye çalışacaklarını müjdeledi. Yılbaşına kadar Gemlik’te geçici poliklinik 
lizmetlerinin Yüksek Okullar Müdüriyet binasında verileceği belirtildi. Haberi sayfa 5’de

Kuruluş:1973

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
Ekim 2007 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

ÖNCE GÜVEN ÖNCE HİZMET

B€VHANLRR R.Ş. OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ

S-İ.ZE SUH.DUĞİÛ ‘ 
/TRAFİK /KASKO /YOL BELGESİ /PLAKA /NAKİL 
/DEVİR /MUAYENE /KAYIT /TESCİL /TEMİZ KAĞIDI 
HİZMETLERİYLE ÖZGÜVENLE SİZLERLE

Hayırlı Ramazanlar
İbrahim Akıt Cad. Şirin Plaza No:7 GEMLİK

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

ıda II
peytiiTüreticileri kadar zeytin vereceğini sezon öncesi Marmarabirlik’e bildirecek.

telle beyannamesi me sûresi bugün telifi
y Marmarabirlik’ten yapılan açıklamada, zeytin verecek olan üreticilerin rekolte beyanname- 
i verme süresinin bugün başladığı ve 31 Ekim tarihine kadar süreceği belirtildi. Rekolte beyan- 
amesi vermeyen ortaklardan kesinlikle ürün alınmayacağı hatırlatılırken, beyannamelere yağ 
k, ezmelik, kızıl ve sofralık zeytinlerin tümünün dahil edildiği açıklandı. Haberi sayfa 3’de

Çita istiıat juvarıııııı yapımına başlandı
Belediye tarafından yaptırılan Modern Çarşı inşaatında geçtiğimiz günlerde çöken isti- 
pat duvarı yapılıyor. Büyük bir gürültü ile çöken duvar, doğalaaz borusu ve su hattını 
parçalamış ve mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatmıştı. Haberi sayfa 4’de

LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİYORUZ!

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ücretsiz tarik KontroI ve BaIans ÜCKETSİZ ROTASyON VC DtföİM

Üniversiteden poliklinik
Dünkü yazımda Borusan grubunun 

Gemlik’e 400-500 milyon dolarlık 
yatırım yapacaklarını yazmıştım.

Bu haber güzeldi ama, yapılacak 
yatırımın niteliği belli değildi.

Şimdi bunu merakla beklerken, 
aynı toplantıda konuşan Uludağ 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, Gemlik ile İnegöl’e polik
linik açacaklarını müjdeledi.

Devamı sayfa 5’de

Goodyui Yüksek tafaniMS UsrikhİMİE 
yoldvı UymUmmtûm İusazüiaİüum 

k TAM SİGORTA .

TEVFİKSOLAKSUBAŞIveOĞULLARI
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik/BURSA

TEL: 0.224513 11 75

5 EKİM 2007 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKSAM YATSI
CUMA 05.31 06.56 12.59 16.13 18.50 20.08

'__________________ ■ ' ................................

Bursa'nın
kuraklık

eylem planı 
hazırlanıyor
Bursa Valisi Nihat 
Canpolat'ın talimatı 
ile İl Özel İdaresi 
tarafından Bursa 
Kuraklık Eylem 
Planı hazırlandı.
Vali Canpolat'ın 
talimatı ile 70 kurum 
ve kuruluşun görüşü 
alındı. Sayfa 7’de

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

Ülke yönet(eme)mek..
Geliş nedenleri ülkeyi yönetmemek..
Geliş nedenleri akraba, eş, çoluk, çocuk, 

ahbap ve bilumum taallukat çevresine 
"olanak" sağlamak..

Geliş nedenleri yok bahasına ülkenin "öz 
kaynaklarım" pazarlamak..

Geliş nedenleri laik, demokratik, hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel
lerini dinamitlemek.

örnekleri çoğaltmak olanaklı..
Türkiye;
Cumhuriyet Tarihi'nin "en karanlık" döne

mini yaşıyor..
Hem yerelde hem genelde "usulsüzlük" ve 

"adapsızlık" almış başını gidiyor.
Geçen gün internetten bir "ileti"geldi..
Okudukça şaşırdım..
Şaşırdıkça okudum..
İnsan kulaklarına inanamıyor diyeceğim 

ama...
Sonra "belleğimdeki" notları anımsadım.
Türkiye'de "bunlardan" çok var..
Yıllardır var...
Dün liberaller yapıyordu..
Bugün liberal İslamcılar..
Değişen sadece görüntüler..
Kimi kravat takıyor..
Kimi renkli gömlekler giyiyor kravat tak

mıyor..
Ayvaz kasap.. Kasap Ayvaz..
Bunları biliyor musunuz diye başlamış 

(iznini almadığım için adını vermediğim) 
sevgili dostum..

Ben bilmiyordum öğrendim..
Sizin de bilgilenmeniz gerekir diye 

düşünüyorum.
Medya ve Siyaset tarihinde ilk defa, 

Büyükşehir Belediye Başkanının milletvekili 
adayı olmuş değerli bir köşe yazarı gazete
ciyi kendine danışman yaparak ayda yaklaşık 
3 bin YTL maaş verdiğini,

Büyükşehir Belediye Başkanının Anka 
ra'ya bakan tebriğine 3 bin dolara helikop ter 
kiralayarak havadan gittiğini, karadan da 
makam aracını gönderdiğini,

Her türlü giderinin belediyece karşılandığı 
belediye misafirhanesinde Büyükşehir 
Belediye Başkanının makam şoförünün ve 
bazı üst düzey belediye bürokratlarının 
kaldığını, Büyükşehir Belediye Başkanının 
belediye ile ilgili konularda çalışma yapmak 
için meclis üyelerine yer vermediğini,

Yüzlerce trilyon lirayı su gibi harcayan 
belediye şirketleri ile ilgili soru önergelerinin 
hiçbirine cevap verilmediğini,

Büyükşehir Belediye Encümeni gündemi
nin sır gibi saklandığını ve bu konu daki soru 
önergelerinin hiç birine yıllardır yanıt veril 
mediğini

Büyükşehir Belediye Başkanının, 
Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarına 
yasal olarak başkanlık yapması gerekirken 
hiçbir mazeret dahi bildirmeden bu toplan
tılara katılmadığını biliyor musunuz?

Bilmiyorsunuz tabii..
Ama sizde benim gibi hafızanızı zor

ladığınızda anımsarsınız..
Ama bir şey daha var..
Onlar yarın seçim meydanında karşınızda 

geldiğinde "sîzler" olanı biteni unutacak
sınız..

Sandıkta da onlara ne yazık ki yine "oy" 
vereceksiniz..

Hem oy oy diyeceksiniz hem de "oy" vere
ceksiniz..

Bu tür "şey"ler başka ülkelerde de olur 
mu bilmem ama..

Biz görüyoruz ve yaşıyoruz.. 
Ama unutuyoruz....

ter; W wı emekli aylıklarına msılılıılı1 M
 Kİ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Son günlerde basın 
yayın organlarında 
geniş yer alan emekli 
terin aylıklarında artış 
ların sağlanabildiği 
yönündeki haberlerin 
ardından bir değer
lendirme yapan İşçi 
Emiklileri Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Hüseyin 
Yener, sorunu çöze
cek formülün, refah 
paylarının ödenmesi
ni sağlayacak bir 
düzenleme olduğunu 
ifade etti.
Yener, yaptığı açıkla
mada; "4447 sayılı 
kanun ile emekli 
aylıklarının hesabında 
getirilen; tüfe ile bir
likte kalkınma hızı 
artış oranı kadar 
refah payı uygula
masının, aynı şekilde 
emekli aylıklarının 
artışında da dikkate 
alınmasını önermek
teyiz. En adil çözüm 
budur. Bunun dışın
daki seçenekler ve 
baskılar, emekliler 
arasında haksız bir 
ayrımcılığı gündeme 
getireceğinden, bütün 
emeklilere büyüyen

ekonomiden refah 
payının verilmesini 
öngörecek değişiklik
ler yapılmalıdır. Aksi 
taktirde, bu haktan 
yararlananlar için öz 
evlatlar, yararlandırıl- 
mayanlar için ise 
üvey evlatlar denile
cektir. Devletin kurum 
lan vatandaşlara öz 
evlat, üvey evlat 
muamelesi yapamaz. 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu'ndan uzun 
süreler çalışarak, 
2000 yılı öncesi 
emekli olanlara uygu
lanan iki ayrı göster 
ge tablosu ile ödenen 
aylıklar yetersiz kaldı 
ğından en korumasız 
grup bu kapsamdadır. 
Bu gurupta yer alan

3.5 milyon işçi emek
lisi, dul ve yetimleri 
mağdur edilmiştir. 
2000 öncesi emeklile 
rin gösterge tablo
larında, memur 
emeklileri gibi 
intibakları yapıl
madığından, aylıklar
daki artışlar da sınırlı 
kalmıştır. Sonuçta, 
en büyük haksızlık 
işçi emeklilerine 
yapılmış tır. Bu 
gurubun kazançların
da refah payı artışı 
olmadığından, 
gösterge artışları da 
yetersiz kalmıştır. 
Bu şekilde bağlanan 
aylıklar ile emeklilere 
ortalama 600 YTL 
aylık ödenmektedir. 
Bu sonuç, kanun

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 Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

www.baytasinsaat.com Tel: 513 42 21 faWB"1794

önünde eşit olması 
gereken emeklileri 
farklılıklara götürmüş 
aylıklardaki 
eşitsizlikler giderek ı 
büyümüştür.
Bugün gelinen ve 
tartışılan nokta, yeni 
bir ayrımcılık getirdiğ 
gibi, aylıkları durdu
ran ve belli bir süre ; 
çalıştıktan sonra 
talep durumunda J 
yeniden aylıkları 1 
yükselten maddeler 
herkese eşit bir şe 
kilde uygulanmalıdır! 
Bütün emeklilerin 1 
aylıklarını iptal 
ettirme şansı olmadı] 
ğından, yeni bir i 
kaos ortamı 
yaratılmıştır. Bu 
kaosun mağduru ■ 
da işçi emeklileri J| 
olmuştur. Bu nedenle 
TBMM'nde bu aynm-\ 
cılığa son verecek 1 
ve kazanılmış bir | 
hak olan refah payı 
nın tüm emeklilere I 
yansıtılması sağlan- i 
malıdır. Bu konuda 
başta hükümetimiz il 
olmak üzere tüm ] 
Milletvekillerimizi ve 
yetkilileri göreve * 
davet ediyoruz" 
dedi.
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Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, VAsansörlü,

Hazır Mutfak,
Dış kapı çelik kapı,
İç kapılar amerikan kapı, 

** Salon ve odalar laminant parke, 
S Islak zeminler seramik
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Zeytin üreticileri kadar zeytin vereceğini 
sezon öncesi Marmarabirlik’e bildirecek.

İması 
dileri 
itünui

derek

Rekolte beyannamesi Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

i ve
.a, yen 
getird 
durdu
rsun 
nra 
nda 
lan ! 
ddelet
>/r şe 
malıdı 
lerin 
al 
olmaı 
bir

verme süresi bugün başlıyor 
S Marmarabirlik’ten yapılan açıklamada, zeytin verecek olan üreticilerin rekolte beyan
namesi verme süresinin bugün başladığı ve 31 Ekim tarihine kadar süreceği belirtildi. 
Rekolte beyannamesi vermeyen ortaklardan kesinlikle ürün alınmayacağı hatırlatılırken, 
beyannamelere yağlık, ezmelik, kızıl ve sofralık zeytinlerin tümünün dahil edildiği açıklandı.

Bu 
luru 
ileri 
neden 
ı ayrın 
recek 
> bir 
h payı 
dilere 
sağlan 
onuda 
etimiz 
tüm 
imizi ve 
eve 
jz"

Marmarabirlik, 
2007-2008 sezonu 
öncesinde 
üreticilerden 
rekolte 
beyannamesi 
almaya başlıyor. 
Marmarabirlik’ten 
yapılan açıklamada, 
bazı basın yayın 
organlarında, beyan
name almak için 
verilen sürenin 
başlama tarihi olan 
5 Ekim'in "Zeytin 
alım kampanyası

başlama tarihi" 
şeklinde yer 
aldığı belirtilerek, 
"5 Ekim, geçen 
yıllarda olduğu 
gibi, üretici ortak
larımızdan birliğe 
ne kadar zeytin 
vereceklerini 
bildirmeleri için 
başlayan takvimin 
ilk günü...
31 Ekim tarihine 
kadar ortaklarımızın, 
bağlı oldukları 
kooperatiflere

rekolte beyannamesi 
vermesi gerekiyor. 
Aksi takdirde, bu 
süre içinde beyan
name vermeyen ortak 
larımızdan kesinlikle 
ürün alınmayacak. 
Beyannamede 
belirtilen miktardan 
fazla ürün veren 
ortaklarımızın 
fazla teslimatlarının 
bedelleri de bir 
yıldan önce 
ödenmeyecek. 
Beyannamelere,

yağlık, ezmelik, 
kızıl ve sofralık 
zeytinlerin tümü 
dahil edilecek" 
denildi.
Açıklamada, 
3 yıl üst üste rekolte 
beyanında bulun
mayan, beyanının 
yüzde 50'si oranında 
ürün vermeyen, 
kooperatife bulunan 
borcunu 3 yıldır 
ödemeyenlerin ortak' 
lıklarına son veril
diği de hatırlatıldı.

tacali mahkeme sonucunu bekliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Köy statüsünden 
çıkarıldıktan sonra 
önce Gemlik'e 

ı mahalle olarak 
bağlanan Gencali 
Mahallesi daha 
sonra halk arasında 
yapılan referandum 

। ile Büyükşehir 
Meclisi’nin kararı ile 
Kurşunlu Beldesi’ne 
bağlandıktan 
sonra tam anlamıyla 
ortada bırakıldı. 
Ne Gemlik 
Belediyesi’nden, 
ne de Kurşunlu 
Belediyesi’nden

(yeterli hizmet ala- 
---------- mayan Gençali 
aralı ve Kusmaz halkı 

'mahkeme
1 sonucunu bekliyor.
Gençali ve Kumsaz'ın 
Kurşunlu'ya 
bağlanmasını kabul 
etmeyen Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir Bölge İdare 
Mahkemesi’ne baş 
vurarak .yürütmeyi 
durdurma kararı 

(istemişti.
Gemlik Belediyesi 

BİBl ile Kurşunlu

Belediyesi arasında 
kalan ve oy potan
siyeli bakımından 
Kurşunlu'ya eşit 
olan Gencali ve 
Kumsaz'ın 
Büyükşehir Yasası’na 
göre Meclis’ten 
çıkan kararın uygu
lanması gerekiyor. 
Gerçekleştirilen 
referandum 
sonucunda kararını 
Kurşunlu’ya bağlan
mak olan veren 
Gençali ve Kumsaz 
halkı şimdi

mahkemeden çıkacak 
kararı bekliyor.
Halk otobüslerinin 
Gençali'ye çıkma
ması nedeniyle 
mağdur olduklarını 
da ifade eden 
vatandaşlar, 
"Ne Isa'ya ne de 
Musa'ya" yarana- 
madıkları ben
zetmesini yaparak 
"Bize sahip çıkılsın, 
aksi taktirde 
sesimizi önümüzdeki 
Belediye Başkanlığı 
seçimlerinde

duyurmasını biliriz" 
şeklinde 
konuşuyorlar. 
Kurşunlu 
Belediye'sinin 
kendilerini istememe
sine de anlam 
veremediklerini 
ifade eden Gencali 
ve Kumsaz halkı 
"Mahallemiyiz, 
köy'müyüz, Gemlik'e 
mi yoksa Kurşun 
lu'ya mı bağlıyız ka 
rar verilsin" diyerek 
gelişen olaylara 
tepki gösteriyorlar.

Ruslar geldiler!....

Tarih ne garip değil mi?
Türkiye’de bir zamanlar, “komünistler 

Moskova’ya!” diye bağırılırdı..
“Moskof uşağı!” diye tükürülürdü 

Marksistlerin yüzüne.
Sürüm sürüm süründürüldü, uzaktan 

yakından, ilgisi olan olmayanlar.. SSCB 
ülkeleriyle, hatta rejimi bile değil, kültürü 
ve edebiyatıyla ilgilenenler..

Ruslar, en büyük, en korkulacak, en tari
hi düşmandı.

Kars’ta, Ardahan’da gözleri vardı, ama 
her şeyden önce dinsiz, imansız, 
Allah’sızlardı, çünkü mülkiyet kavramı 
yoktu, “karıları bile paylaşırlardı! (Yıllarca 
bu yalan söylendi)

Zaman geçti, devran döndü, önce 
nataşalar geldi Türkiye’ye.

Türk erkekleri tarafından “mülkiyet duy
gusu” olmadan iştahla paylaşılıyorlar. 
Sonra Moskoflar, “iş adamı” olarak geldil
er.

Eh, gelen Moskofa “uşak” da gerekti.
Bol bol “Moskof uşağı” türedi. Hem de 

hangi çevreden?
Söylesem inanmazsınız ama doğru ..
Bir zamanların en hızlı Moskof düşmanı, 
İslamcılar arasından tabii...
Küresel barış buha denmez de neye 

denir, sorarım size.
Artık Moskoflar aramızda.
İ<s adamı Milvar rlnlarhk vatırımlar 

yapıyorlar, milyon dolarlar kazandırıyorlar 
Türkiye’deki hizmetlilerine.

Bir gün sabah kalkıp bakacağız ki, aaaa 
Kars, Ardahan derken, güney sahilleri 
geçmiş Moskoflara, zaten turist olarak 
Antalya’da bizden daha çoklar.. Her taraf 
Rus..

Ellerinin kirini Akdeniz’de yıkıyor, 
meğer Türkiye’deki “sıcak para”larını da 
zaten turizm sektöründe patlatılan şampa
nyayla serinletiyorlarmış...

Bu yazıyı neden mi yazdım ?
Dünkü gazetelerde Başkan Putin’in 

hakkında tutuklama kararı çıkarttığı 
Müslüman Rus “iş” adamının Antalya’ya 
kaçtığı haberine şaşırdım da ondan.

Antalya’daki Moskoflar ve ağababaları 
para yiyorlar...

Benim bildiğim Rusya Başkanı Putin’in 
Ukraynah.. Ama yakınları Antalya’da tatilde 
olduğuna göre, kaçak olsa olsa “arabulu
culuk” istemeye gelmiştir Antalya’ya.

Bizde ki uşaklar UkraynalI ya da Rus, 
fark etmez.

Yeter ki paralar gelsin. Biz herkese 
hizmet ederiz diyorlar..

Eskiden Müslüman Müslümanı koruyup 
kollar diyorlar da..

Eskiden çok eskiden....

KAŞ€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

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


5 Ekim 2007 Cuma Gemlik Körfez

Dört köy suyunu BUSKI’ye vermedi
Büyükşehir 
sınırları içinde 
yer alan köylerin 
içme sularının 
BUSKİ'ye 
devredilmesinden 
sonra köylerde

sorunlar bir 
türlü bitmiyor. 
BUSKİ'den yeterli 
verim alamadıklarını 
öne süren 
Karacaali, 
Büyük Kumla,

Adliye ve Muratoba 
köyleri henüz 
köy içme suyunu 
BUSKİ'de 
devretmediler.
Aynı durumunun 
Büyükşehir'e

bağlanan bir 
çok köyde 
ilçelerin köylerinde 
yaşandığı öğrenilirken 
köy muhtarları da 
köy halkının isteği 
doğrultusunda

devir işlemini 
yapmıyorlar. 
"Kendi içme 
suyumuzu kendimiz 
hallederiz, 
BUSKİ bize ne getire
cek, şimdiye kadar

BUSKl'mi vardı" 
gibi düşüncelerle 
içme sularını 
devretmeyen 
köyler hakkında 
adli işlem yapılması 
bekleniyor

Çıta islinal duvarının yapımına başlanıl
Belediye tarafından yaptırılan 

Modern Çarşı inşaatında geçtiğimiz 
günlerde çöken istinat duvarı 

yapılıyor. Büyük bir gürültü ile çöken 
duvar doğalgaz borusu ve su hattını 
parçalamış ve mahalle sakinlerine 

korkulu anlar yaşatmıştı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
aniden başlayan 
toprak kayması 
sonucu tehlikeli 
hal alan yeni 
çarşı istinat 
duvarının yapımına 
başlandı.
Cazibe merkezi 
olarak düşünülen 
alanda tarihi 
eser çıkması s 
onucu durdurulan 
çalışmalar 
sonucunda istinat 
duvarının iki 
yanının yapılmasına

rağmen orta kısmı 
bitirilememişti. 
Çalışmaların 
yeniden 
başlamasıyla 
birlikte duvar 
dibinden toprak 
hafriyatı 
sırasında aniden 
kayan duvar 
arkasında bulunan 
evler büyük 
tehlike atlatılmıştı 
İlgili firmanın istinat 
duvarında yaptığı 
kalıp çalışmasının 
ardından duvar beton 
olarak yapılmaya 
başlandı.

Bursa Uzun Carsı’da
hareketli günler başladı

Türkiye'nin en uzun 
çarşılarından olan 
Bursa Uzun 
Çarşısı, yaklaşan 
Ramazan Bayramı 
ile birlikte hareketli

günler yaşıyor. 
Bir ay öncesine 
kadar büyük 
bir durgunluk 
yaşayan çarşı, 
Ramazan ayının

bereketinin ardından 
şimdide bayramın 
bereketini yaşıyor. 
Kapalı Çarşı 
Dernek Başkanı 
İhsan Gür, çarşı

esnafının
Ramazan Bayramı 
alışverişlerinin 
başlaması ile 
birlikte güzünün 
güldüğünü belirtiyor.

KfiŞ€D€ B€Kl€M€K YOK «
■ _KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA
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Üniversiteden poliklinik

fardı" 
çelerle I 
m
en 
çında 
kapılması

Borusan Holding’in iftar 
yemeğinde önce söz alan Asım 
Kocabıyık, bölgemizin 
ekonomisiyle ilgili açıklamalar 
yapmıştı.

Bu yemekte başka bir konuş
macı da Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran idi.

Yurtkuran, konuşmasında
Sunğipek Yerleşkesi’nin açıhşıy 
la ilgili kısa bir konuşma yaptı.
Devletin eğitime ayırdığı payın 

çok az olması nedeniyle Türk 
sanayicilerinin eğitime destek 
verdiklerini söyledi.

Asım Kocabıyık’ın eğitime 
desteği sadece Gemlik’te yap
tıkları değil.

Bu nedenle hayırsever 
işadamının yanında, Uludağ 
Üniversitesi’ne bugüne kadar 
işadamlarının yaptığı desteğin 
25 trilyon lira olduğunu, oysa 
Gemlik’te yapılan Asım 
Kocabıyık Yüksek Okul binası 
ile Hukuk Fakültesi ve Dekanlık 
binası ile diğer yapılacak 
yatırımların tutarının 10 trilyon 
lira olduğunu söyledi.
Yurtkuran Hoca, Asım Koca- 

bıyık’ın Gemlik’in şansı oldu 
ğunu söylediği konuşmasında,

Uludağ Üniversitesi Ç^ktörü Prof. Dr. Yurtkuran “Tıp Fakültesinin yükünü azaltacağız” dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran yaptığı açıklamada, 
Tıp Fakültesi’nin yükünün azaltılması için Gemlik ve İnegöl’e poliklinikler açarak, 
sağlık hizmeti vereceklerini müjdeledi. Yılbaşına kadar Gemlik’te geçici poliklinik 
hizmetlerinin Yüksek Okullar Müdüriyet binasında verileceği açıklandı.

VILİI
55 9!

Uludağ Üniversitesi' 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, 
yaptığı açıklamada, 
Gemlik ve İnegöl’e en 
kısa zamanda sağlık 
polikliniği açarak, 
Bursa Tıp Fakültesi’nin 
yükünün azaltılacağını 
söyledi.
Önceki gün Borusan 
Fabrikalar Grubu’nun 
iftar yemeğine katılan 
Prof. Yurtkuran, burada 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye’de eğitime 
ayrılan payın çok az 
olduğunu belirterek, 
“Bunun için Türk 
sanayicisinin eğitime 
sahip çıkmıştır, 
çıkacaktır. İyi ki Asım 
Kocabıyık gibi sana
yicilerimiz var” dedi. 
Rektör Yurtkuran konuş
masında, Gemlik’in iki 
büyük şansı olduğunu

Hukuk Fakültesi’ne öğrenci 
alındığını gelecek yıl Gemlik’te 
yapılan binada öğrenime 
başlanacağını söyledi.
Yerleşke’de açılacak 

Denizcilik Yüksek Okulu’nun 
büyük bir proje olduğuna da 
değinen Rektör Yurtkuran, 
Gemlik’teki Üniversete’ye bağlı 
bu kompleksin Türkiye’nin en 
iyi eğitim birimlerinden biri ola
cağını söylerken, ‘‘2008 yılında 
benim Rektörlük görevim bite
cek. Ben de burada açılacak 
Adli Tıp’a hoca olarak gele
ceğim. Ben de artık Gemlikli 
olacağım" dedi.

Rektör Yurtkuran, bu 
konuşmasında İnegöl ile 
Gemlik’te poliklinik açarak Tıp 
Fakültesi’nin yükünü azaltmayı 
düşündüklerini söyledi.

Rektörün açıkladığına göre 
burada açılacak poliklinik 
sıradan bir poliklinik olmaya-

belirttiği konuşmasında 
bu şanslarndan birincisi 
nin Atatürk’ün Gemlik’te 
Sunğipek Fabrikası’nı 
kurmuş olması, ikinci 
büyük şansının da Tevfik 
Solaksubaşı’nın Asım 
Kocabıyık gibi bir kişiyi 
Gemlik’e getirmesi 
olduğunu söyledi.
"Kocabıyık Ailesi’nin 
Gemlik’te aldıkları 800 
dönümlük araziye sanayi 
kuruluşu kurduğu yetmi 
yormuş gibi bununla da 
kalmayarak eğitime 
büyük destek vermiştir” 
diyen Yurtkuran, Türkiye 
de eğitime ayrılan payın 
az olduğunu belirterek, 
“Onun için Türk sanayi
cisi eğitime sahip çıkmış 
tır, çıkacaktır. Gemlik’te 
Sunğipek Fabrikası’ndan 
284 dönüm arazisini 
alarak yüksek okul ve 
fakülte açılmasına karar

verdi. Buradan bir kısmı 
sağlam binalar Milli Eği 
tim Bakanlığı’na bıraktık. 
Yıkılacak binalar vardı 
bunların yıkım bedeli 
5 trilyon liraydı. Allah 
yüzümüze güldü burayı 
bedava yıkacak bir 
işadamı bulduk.
Asım Bey’i bulduk 
“Buraya bedava 
okul yaparım” dedi. 
Hukuk Fakültesi’nin 
Dekanlık Binası’nın 
bittiğini söyleyen 
Yurtkuran, 2-3 ay içinde 
Hukuk Fakültesi 
binasının da bitirilerek 
gelecek öğrenim yılı 
burada öğrenime 
başlanacağını söyledi. 
Yurtkuran, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nin yükün 
azaltılması için 
Gemlik ve İnegöl 
poliklinikler

Güne Bakış
' y 'V ' s: 'i ■■ 

Kadri GÜLER
• v . kadri_guler@hotmail.com J;

cak. Bursa Tıp Fakültesi’nde 
verilen tüm hizmetler burada 
da verilecek.

Bunun için hemen Müdüriyet 
Binası olarak kullanılan binada 
çalışmalara başlanacağını 
söyledi.

Yurtkuran, yataksız polikli
niğin ana binasının da en kısa 
zamanda yapılarak hizmete 
sokulacağını söyledi.

Gemlik giderek sağlık hizmet
leri açısından gözde bir kent 
olmaya başladı.

Muammer Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi, bölgenin kaliteli 
hastanelerinden biri oldu.

Yakında Sahil Devlet Hasta
nesi de yıkılıp, Çocuk ve Kadın 
Hastalıkları Hastanesi’ne çevri 
linçe kalite daha da artacak.
Tıp Fakültesi’ne bağlı bir 

birimin Gemlik’te açılması ' 
büyük şans, büyük hizmet 
demektir.

açacaklarını, 
Tıp Fakültesi’nde 
verilen tüm hizmetlerin 
burada verileceğini 
yalnız yataklı hizmet 
verilmeyeceğini söyledi. 
Yılbaşından sonra 
Yüksek Okullar 
Müdüriyet Binası’nda 
polikliniğin Gemliklilerin 
hizmetine gireceğini 
müjdeleyen Rektör 
Yurtkuran, “Girişte 
yıktırmadığımız ve 
poliklinik binasına 
ayırdığımız binaya 
Tıp Fakültesi’nin 
uzantısını açacağız. 
Bu büyük proje 
başlangıçta yataklı 
olmayacaktır.
Bir yandan eğitim, 
bir yandan da 
sağlık yönünden 
Gemlik’e ve ülkemize 
yararlı olacağız" 
şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesinin başındaki 
Dekanın da Gemlikli olması 
ayrıca bir şanstır.

Sevgili Prof. Dr. Müfit Parlak 
Hocamız, Gemlik için elinden 
geleni esirgemiyor.

Her konuda Gemliklilerin 
yardımına koşuyor.

Gemlikliler kendisine müte
şekkirdir.

Gemlik’teki Yerleşke içine bir 
poliklinik açılmasında öncü ol
muştur.

Bu kompleksin gelişmesi ve 
büyümesi için elinden geleni 
yapacağına inanıyorum.

Evet, Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek Yerleşkesi 
Gemlik’in geleceğini değişti - 
recek.

Bunun öncü girişimlerine 
tanık olmaya başladık.

Daha da olacağız.
Gemlik zeytini kadar, limanları 

kadar, Yüksek Eğitim Kurum 
larıyla da bölgenin lideri ola
cak.

Gemlik Türkiye’nin şanslı 
kentlerinden biri haline 
gelecek.

Çocuklarımız yarın bu 
hizmetleri getirenleri unutma
yarak saygıyla anacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ankara teyakkuza geçti
21 Ekim'de yapılacak 
referandumda 
11. Cumhurbaş 
kanının seçimine 
ilişkin hükümlerin 
bulunması nedeniyle 
yaşanan tartışmayı 
önlemek için 
AKP Grubu 
hazırladığı teklifi 
TBMM Başkanhğı'na 
sundu.
AKP Grup 
Başkanvekilleri 
Sadullah Ergin, 
Nihat Ergün, Bekir 
Bozdağ, Mustafa 
Elitaş, Nurettin 
Canikli ve 288 
milletvekilinin 
imzasını taşıyan 
yasa teklifinde 
Anayasa 
değişikliğinin 
6. maddesiyle, 
geçici 18 ve 19. 
maddeler metinden 
çıkarılıyor.
İŞTE TARTIŞMA 
YARATAN 
MADDELER 
Teklifin 
gerekçesinde; 
“11. Cumhurbaşkanı, 
yürürlükteki 
Anayasa hükümle 
rine göre seçilmiş 
bulunduğundan, 
halkoyuna sunulmuş 

olan Anayasa 
değişikliğinin 6'ıncı 
maddesiyle geçici 
18 ve 19'uncu 
maddeler konusuz 
kalınmıştır” 
denildi.
MHP: REFERANDUM 
KRİZE DÖNÜŞMESİN 
Teklifin 
gerekçesinde;
21 Ekimde halkoyla- 
masının kabul 
edilmesi halinde, 
bu maddelerin 
uygulaması kalmaya
cak. Teklifin 
yürürlüğe girmesi 
halinde, metinden 
çıkarılan maddeler 

dışında ilan edilen 
halkoylaması 
sürecinin aynen 
devam edeceği 
ve diğer maddeler 
yönünden bütün 
hukuki sonuçlarının 
tabii olacağı 
vurgulandı.
Danışma 
Kurulu'nun
Anayasa değişikliği 
ile ilgili takvim 
Genel kurul'da 
okunacak.
Anayasa 
Komisyonu'nun 
bugün saat 10'da 
toplanması 
bekleniyor.

Ankara, Ermeni 
soykırımı iddialarını 
içeren karar tasarı 
sıyla ilgili ABD Kong 
resi Temsilciler Mec 
lisi Dış İlişkiler Komi 
tesi'ndeki kritik oyla
ma öncesinde teyak 
kuza geçti.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, tasa 
rının komiteden geç 
memesi için kongre 
üyelerine mektup 
gönderecek. Bu 
süreçte telefon diplo
masisini de arttırarak 
ABD Başkanı George 
W. Bush'u telefonla 
arayacak olan Başba 
kan Erdoğan'ın, 
tasarıyla ilgili 
endişelerini iletmesi 
bekleniyor.
Ermeni soykırımı 
iddialarını içeren 
karar tasarısıyla ilgili 
10 Ekim'de Amerikan 
Kongresi Temsilciler 
Meclisi Dış İlişkiler 
Komitesi'nde yapıla
cak kritik oylama, 
Ankara'yı harekete 
geçirdi.
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Başbakan Erdoğan 
ve Dışişleri Bakanlığı 
tasarının komiteden 
geçmemesi için üç 
koldan diplomatik 
atak başlattı.

Başbakan Erdo 
ğan'ın bu çerçevede 
hem telefon hem 
mektup diplomasisi 
başlatacağı öğrenil
di. ABD Kongre 
üyelerine mektup 
göndererek tasarıyla 
ilgili uyarılarda 
bulunacak olan 
Erdoğan'ın, ABD 
Başkanı Bush ile de 
bir telefon görüşme
si yapmayı planladığı 
belirtildi. Bush'a 
tasarıyla ilgili 
endişelerini aktara
cak olan Erdoğan, 
Avrupa Birliği (AB) 
üyesi ülkeler 
nezdinde de girişim
lerini yoğunlaştıra
cak. Erdoğan'ın 
bazı AB liderleriyle 
de telefon görüşmesi 
yapabileceği 
ifade ediliyor. 
Bu arada, AKP'nin 
Dış İlişkilerden

Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 
Egemen Bağış, 
Türkiye-ABD 
Parlamentolararası 
Dostluk Grubu 
Başkanı olarak 
6 kişilik bir 
heyetle ABD'ye 
gidecek. 
Amerikan 
Kongresi'ndeki 
meslektaşlarıyla 
Ermeni tasarısı 
konusunda 
görüşmek üzere 
7 Ekim'de 
VVashington'a 
gidecek olan Bağış 
başkanlığındaki 
Türk karma mil
letvekili heyeti, 
yoğun bir lobi çalış
ması yapacak. 
Heyetin ABD Kongre 
üyeleri dışında Sa 
vunma ve Dışişleri 
Bakanlığı nezdinde 
de girişimleri olacak

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ı 
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
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5 Küçük kapkaççılar 
suç üstü yakalandı
Yalova'da gözlerine 
kestirdikleri yaşlı bir 
kadının çantasını 
kapıp kaçmak 
isteyen iki küçük kız 
kardeş, vatandaşlar 
tarafından yakala
narak polise teslim 
edildi. Kızların daha 
evvel de aynı suçtan 
sabıkalı oldukları 
öğrenildi.
Bursa'dan Yalova'ya 
gelen S.G. (12) ve 
S.G. (14) isimli 2 kız 
kardeş, dükkanları 
dolaşarak para 
istemeye başladı. 
Bu esnada minibüs 
durağında araç 
bekleyen Şükriye K. 
(65) isimli bayanı 
gözlerine kestiren 
kızlar, çantasında

para olduğunu 
düşündükleri 
kadının boş anını 
beklemeye 
başladılar.
Yaşlı kadının bir 
anlık gafletini 
fırsat bilen 2 
kardeş, hızla 
kadının çantasını 
çekerek koşmaya 
başladı. Yaşlı 
kadın bağırarak 
yardım isteyince, 
çevredeki esnaflar 
küçük kapkaççıları 
yakalayarak 
polise teslim etti. 
Çocuk Şubesi'ne 
götürülen 2 
kardeşin daha evvel 
de hırsızlıktan 
sabıkalarının 
olduğu öğrenildi.

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

İGemlik Körfezi ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

$
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Otomobilin çarptığı
kadın ilk önce

gözlüğünü sordu
Bursa'da kırmızı ışık
ta yolun karşısına 
geçmek isteyen yaşlı 
kadına otomobil 
çarptı.
Kanlar içinde yere 
yığılan yaşlı 
kadın kaybolan 
gözlüğünü sordu. 
Edinilen bilgiye göre 
kaza, dün sabah 
saat 11.00 sıraların
da Fevzi Çakmak 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Çarşıda dolaşırken 
yolun karşına 
geçmek isteyen 55 
yaşındaki Gülizar 
Özkurt'a, Tahsin 
A'nın (44) 
kullandığı 
16 KG 572 plakalı 
otomobil çarptı. 
Kanlar içinde yere 
yığılan Özkurt'a ilk 
müdahaleyi 
çevredeki vatan-

daşlar yaptı.
Daha sonra olay 
yerinin hemen 
yanında bulunan 
özel bir hastanenin 
doktoru yaşlı 
kadına ilk yardım 
yaptı. Acılar 
içinde yerde 
kıvranan Özkurt, 
"Gözlüğüm 
nerde? Oğlum 
bana yardım et" 
diye bağırdı.
Yaşlı kadının 
parçalanmış 
gözlüğü 
vatandaşlar 
tarafından baş 
ucunda bulundu. 
Polis, sürücü 
Tahsin A'yı 
gözaltına alırken, 
başından aldığı 
darbeyle yaralanan 
yaşlı kadın özel bir 
hastanede tedavi 
altına alındı.

BAYMUSTAFAÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa 
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 ıtf 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 f
■ âSerçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Yolda yürürken 
kadının çantasını

çaldılar
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde yolda 
yürüyen kadının 
çantasını alıp kaçan 
zanlı kısa sürede 
kaçmayı başardı. 
Polis, olayla ilgili 
geniş çaplı soruş
turma başlattı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kiremitçi 
Mahallesi 
Tayakadın 
Caddesi'nde 
yürüyen Ayşe B.'ın 
(51) omuzundaki

çantası, kimliği 
belirsiz 19-20 
yaşlarında 
bir kişi tarafından 
çalındı. İçerisinde 
nüfus cüzdanı, 
cep telefonu, sağlık 
karnesi, gözlük 
ve çeşitli eşyaların 
bulunduğu çantayı 
alan kapkaççı 
kısa sürede kaç
mayı başardı.
Olayın ardından 
polisi arayan Ayşe 
B., olayla ilgili 
ifade verdi.

Polisten bayram öncesi uyarı
“Sahte para

CEUiril İLİ Cimi ııuıı «UtTEH

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

„ Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki $ 
i yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli e 
I ------- ——— ----------- — "T—z——--------------bd~ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire E

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

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

kullananlar bonkör
davranıyor”

Yaklaşan Ramazan 
Bayramı öncesi 
alışverişteki yoğun
luğu gözönüne alan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü vatan
daşlara, 'sahte 
para kullananlar 

genellikle bonkör 
davranıyor' 
uyarısında 
bulundu.

Hem alış veriş 
yapan vatandaşların 
hem de esnafların 
daha duyarlı 
olmasını tavsiye 
eden polis, şu gün
lerde piyasada 
özellikle 50 ve 100 
YTL'lik sahte par
aların dolaşabile
ceğine dikkat 
çekiyor

Askerden izine geldi zehirlenerek öldü
Balıkesir'in Erdek 
ilçesinde askerden 
izne gelen bir genç, 
arkadaşlarıyla birlikte 
katıldığı doğum günü 
partisinde zehirle 
nerek öldü.
Edinilen bilgiye göre, 
Denizli'de askeri göre 
vini yapan Emrah G. 
(22) ayağından ameli 
yat olduktan sonra 
üç gün önce mem
leketi Bandırma'ya 
izne geldi.
Bandırma'dan arka 
daşlarıyla birlikte Er 
dek'in Tatlısu köyün
deki yazlıklarına gi 
den Emrah G. burada 
Beşiktaş-Porto 
maçını izledikten 
sonra evde bir 
arkadaşlarının

doğum gününü kut
ladılar. Partide 
arkadaşlarıyla birlikte 
eğlenen Emrah G. 
gecenin ilerleyen 
saatlerinde fenalaş
maya başladı. 
Arkadaşları tarafın
dan evin salonunda 
baygın halde bulu
nan genç kaldırıldığı 
Erdek Devlet Hastane 
si'nden ambulansla 
Bandırma Kapıdağ 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edilirken hay
atını kaybetti. 
Cenazesi Bandırma 
Kapıdağ Devlet 
Hastanesi'ne getirilen 
gencin yapılan ilk 
incelemede gencin 
zehirlenme net
icesinde öldüğü

belirlendi. Ölen 
gencin ayağından 
geçirdiği ameliyat 
nedeniyle sürekli ilaç 
kullandığı belirlendi. 
Emrah G.'nin cenaze
si kesin ölüm sebe
binin anlaşılması için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na sevk edil
di. Olayın ardından 
Emrah G.'yle birlikte 
Bandırma'daki has
taneye gelen 3 
arkadaşı polis 
tarafından gözaltına 
alındı. Şüpheliler 
daha sonra polis 
tarafından, olayın 
meydana geldiği 
Erdek'te jandarma 
ekiplerine sevk edil
di. Olayla ilgili soruşa 
turma sürüyor. [

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’nın kuraklık
eylem planı hazırlandı
Bursa Valisi Nihat 
Canpolat'ın talimatı 
ile İl Özel İdaresi 
tarafından Bursa 
Kuraklık Eylem 
Planı hazırlandı. 
Tüm dünyada 
olduğu gibi 
Türkiye'de de 
kendini hissettiren 
kuraklık konusunda 
Bursa'da yeni 
adımlar atılmaya 
başlandı.
Bursa Valisi 
Nihat Canpolat'ın 
talimatı ile 70

Bursa Esnaf 
Odaları Birliği 
(BESOB) Başkanı 
Arif Tak, okul, 
ramazan alışverişi 
ile birlikte 

yüksek çıkması 
düşünülen 
enflasyonun 
beklentilerin altında 
çıkarak mazeret 
mektubuna 
gerek kalmadığı 
için mutlu olduk

kurum ve 
kuruluşun 
görüşü alınarak 
Bursa Kuraklık 
Eylem Planı 
hazırlandı.
İl Özel Idaresi'nde 
düzenlenen 
eylem planının 
tanıtım toplantısında 
konuşan Vali 
Canpolat, kimsenin 
başkasının 
kullandığı suyu 
israf etme hakkı 
olmadığını 
vurguladı.

Esnaf, Eylül ayı enflasyon oranlarının 
beklentilerin altında olmasından memnun

larını dile getirdi. 
Eylül ayı enflasyon 
rakamları 
TÜFE'de yüzde 
1.03, ÜFE de ise 
yüzde 1.02 olarak 
açıklandı. Yıllık 
enflasyonun yüzde 
7.3'ü geçmesi 
durumunda Merkez 
Bankası'nın hükümet 
ve IMF'ye mazeret 
mektubu yazması 
bekleniyordu.

Imarzedelere ödemeler 8 Ekim’de başlıyor
Imarzedelere ödeme 8 
Ekim'de başlıyor 
Başbakan Yardımcısı 
Nazım Ekren, Imarzedelere 
yapılacak ödemenin 
8 Ekim'den itibaren 
başlayacağını açıkladı. 
19'uncu GAP Yüksek 
Kurulu'na katılan 
Nazım Ekren, imar 
Bankası ödemelerinin 
8 Ekim'de başlayacağını 
belirterek, 5 Ekim'de 
de Ziraat Bankası'na 
yaklaşık 500 milyon
YTL'lik kaynak aktarıla
cağını bildirdi.

Gemlik Kurfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

SATILIK

Müze denetimlerinde 
32 personele ceza

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, geçtiğimiz 
yıl başladığı müze 
denetimlerinde, 
görevi kötüye kul* 
landıkları ve ihmal 
ettikleri gerekçesiyle 
32 personeline ceza 
verdi. Bu personel 
den ikisi ise 
tutuklandı.
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü, 
uzun yıllardır denet 
lenmeyen Bakanlığa 
bağlı müzeleri 2006 
yılının Mayıs ayın
dan itibaren denetle
meye başladı. 
Denetimlere hız 
veren Bakanlık ken
disine bağlı 95 mü 
zeden, 66 müzenin 
denetimlerini sonuç
landırdı. Denetimler 
sonucunda 32 per
sonel ceza aldı.
Ceza alan personelin 
2'si tutuklanırken, 
16'sına bedel ödet
tirme, 5'ine görev 
değişikliği, 4'üne 
adli ve idari soruş
turma, 3'üne kınama 
cezası, 2'sine de 
uyarı verildi. 
Bakanlığa bağlı 
Teftiş Kurulu 
Başkanlığı Müfettiş 
leri denetimlerinde, 
2006 yılı Mayıs ayın
da başlatılan sayım 
ve genel teftiş çalış
maları kapsamında, 
25 Eylül 2007 tarihi 
itibariyle denetlenen 
66 müze şöyle: 
"-Aksaray Müzesi, 
Amasya, Ankara 
Anadolu Medeniyet 
leri Müzesi, Ankara

Etnografya Müzesi, 
Ankara Kurtuluş 
Savaşı ve Cumhuri 
yet Müzesi, Antalya, 
Antalya Side Müzesi, 
Aydın Aphrodisias 
Müzesi, Balıkesir 
Bandırma Müzesi, 
Bitlis Ahlat Müzesi, 
Bolu, Bursa, Çanak 
kale, Çorum, Yozgat, 
Kütahya, Muğla 
Fethiye Müzesi, 
Samsun, Kayseri, 
Muğla Milas Müzesi, ; 
Kocaeli, Van, 
Trabzon, Bartın 
Amasra Müzesi, 
Gaziantep, Giresun, ■ 
Manisa, Kars, 
Diyarbakır, Konya, 
Hatay, Muğla 
Bodrum Sualtı 
Arkeoloji Müzesi, 
Rize, Zonguldak 
Ereğli Müzesi, 
Şanlıurfa, 
Kahramanmaraş, 
Malatya, İzmir, 
Karaman, İsparta 
Yalvaç, İsparta, 
Antalya Alanya 
Müzesi, İzmir Efes 
Müzesi, Adana, 
Afyonkarahisar, 
Aydın, Aydın Milet 
Müzesi, Balıkesir 
Kuvayi Milliye 
Müzesi, Bilecik 
Söğüt Müzesi, 
Burdur, Çankırı, 
Denizli, Edirne, 
Eskişehir, Erzurum, 
İstanbul Türbeler 
Müzesi, KIrklareli, 
Mardin, Muğla, 
Muğla Marmaris 
Müzesi, Nevşehir, 
Ordu, Sakarya, 
Tekirdağ, Uşak 
Müzesi, İstanbul 
Topkapı Sarayı 
Müzesi."
-------------------------“ı

Gemlik Gümrük 
Müşavirliğinden aldığımız 
0997109 sıra nolu gümrük 

vezne aidimiz kaybolmuştur.]l 
Hükümsüzdür.

LOW PROFİLE A.Ş.

Kullanmakta olduğum 
OLIVETTI marka OL-3408T 
model, BL 00025022 sicil 

nolu ödeme kaydedici cihazı
ma ait ruhsatımı kaybettim.

Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. II 

TÜLAY MERT

2007 MODEL
BIANCHI MOTORSİKLET j 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR <

GSM : (0 538) 588 37 14
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Düşünsel Boyut 
YeldaBAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Özdilek yoluna kaldırım şart
Gemlik ülkemizin kalkınma bazında 

hızla atılım yapan ilçelerden biridir. Her 
geçen gün özel sermaye ile gelişen 
yüzümüze de Özdilek'in katılması işin çok 
önemli bir boyutu.

Özdilek'in bağlantı köprüsünü onar
ması halkın rahatlığına yansıtılmış olumlu 
bir hizmettir. Ancak sorun; kavşağı geçtik 
ten sonra yolun daralmasıyla birlikte yaya 
ların tehlike içerisinde yoldan yürüyor 
olması.

Zaten biz millet olarak biraz kurallara 
uyma konusunda dar düşünceliyiz.

Bir de yolun sadece araç geçmesine 
göre düzenlenmesi riski de beraberinde 
getiriyor.

Toplu halde yürüyüşlerde bu olay daha 
da fazla tehlike arz ediyor. Bu yüzden, 
hipermarket yoluna mutlaka yayalara bir 
geçiş yeri yapılmalıdır.

Diyeceksiniz ki yol daralacak.
En azından tek taraflı bile yapılsa hem 

yayalar hem de araç kullananlar rahat bir 
nefes alır.

ATATÜRK PARKI
Her yerin kendine özgü anıtsal bir 

parkı vardır. Bizimde Atatürk Parkımız var 
sözüm ona. Havuzların içi berbat durum
da. Ben hatırlıyorum küçüklüğümde balık
lar yüzerdi. Onları seyretmeye doyamaz 
dım. Kaldı ki çok eskilerde daha da bir 
güzelmiş bu park.

Daha sonra çimler bakımsız. Sadece 
sulamayla olmuyor bakım işi ne yazık ki! 
Etrafını çevreleyen demirlerin estetiksiz 
ligi ve yer yer pas tutması ise işin cabası.

Elbette halkımızda kıymet bilmiyor.
Bunun farkındayım ama bazı yaptırım

lar ve görevliyle bunun üstesinden 
gelmek hiç de zor değil

Boyacı çocukların, bir o kişiye bir bu 
kişiye koşup rahatsız etmeleri, öte taraf 
tan dilencilerin, insanların peşini bırak
madan para isteyip yıldırmaları gerçekten 
çok olumsuz bir durum. Çünkü insanlar 
oraya dinlenmeye gidiyor. Hoş koskoca 
halk otobüslerin motor sesinden ve insan 
kalabalığından ne kadar dinlenecekse?

İlçemiz çok kötü bir iç panoramaya 
sahip. Yani işin neresinden başlayıp 
düzeltilecek bu gerçekten merak konusu.

Heba oldu güzelim Gemlik heba!.

ELEMANARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCl'
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ 
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Özel okullara ‘sıkı’ şartlar CUMAN ARANIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı, 
özel okullar ile ilgili 
yönetmeliği, 2007 
Şubat ayında yürür
lüğe giren kanun 
doğrultusunda 
yeniden hazırlıyor. 
Özel Öğretim 
Kurumlan Genel 
Müdürlüğünce hazır
lanan yönetmelik 
taslağı, Milli Eğitim 
Bakanlığının internet 
sitesinde yer aldı. 
Eğitim ile ilgili kurum 
ve kuruluşların 
görüşleri alınarak 
hazırlanan yönet
melik taslağında, her 
derece ve türdeki 
özel öğretim kurum- 
larının açılış ve işle 
yişine ilişkin esaslar 
ayrıntılı olarak 
belirlendi.
Taslağa göre, özel 
okullar dışındaki özel 
öğretim kurumlarının 
açma izni valilik 
tarafından verilecek. 
Özel okulların açıla
bilmesi için bakan
lığın izni gerekecek. 
Özel öğretim kurum- 
larında karma eğitim 
yapılacak ancak 
öğretim programının 
özelliği dikkate alı
narak yalnızca kız 
veya erkek öğrenciler 
için açılacak özel 
kurslara da izin ve 
rilecek. Kurum açmak 
için gerekli koşulların 
ayrıntılı olarak yer 
aldığı taslakta, kuru-

Çocuklara hayvanları koruma dersi ==l

4 Ekim Dünya 
Hayvanları Koruma 
Günü nedeniyle 
yapılan toplantı, Fatih 
Belediyesi Topkapı 
Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. 
Fatih Belediye 
Başkanı Mustafa 
Demir, Topkapılı 
Mehmet Bey İlköğre
tim Okulu’ndan gelen 
öğrencilere Hayvan 
Hakları konusunu 
anlattı. Demir, 15 
Ekim 1978’de 
UNESCO’nun ilan 
ettiği Hayvan Hakları 
Evrensel Bildirisi ile 
hayvanların da 
hukuksal hakları ol 
duğunu dile getirerek 
“Evet, hayvanlar da 
en az insanlar kadar 
yaşam hakkına sahip
tir ve yaşam hakkı 
kutsal bir haktır. Bu 
bildirgeye göre, tüm

cu veya kurucu 
temsilcisinin affa 
uğramış olsalar bile 
yüz kızartıcı bir suç
tan veya kasti bir 
suçtan dolayı 6 ay 
veya daha fazla hapis 
cezasıyla hüküm 
giymemiş olmadığına 
ilişkin cumhuriyet 
savcılığından belge 
alması koşulu bulu 
nuyor. Ayrıca açıla
cak kurumun binası 
1999 yılından önce 
inşa edilmişse depre 
me dayanıklı olduğu
na ilişkin belge 
isteniyor.
Özel’öğretim kurum- 
larına verilecek isim
lerin kurumun amacı
na ve düzeyine 
uygun olması, belli 
bir anlam taşıması, 
milli eğitimin genel 

hayvanların saygı 
görme ve sevilme 
hakkı vardır. Hiçbir 
hayvana kötü ve 
zalimce davranıla- 
maz.” dedi. 
Böyle bir günde 
çocukları hayvan 
haklarını anlat
masının nedenini 
“Çünkü hayvan
larımızın hak ettikleri 

ve özel amaç temel 
ilkelerine uygun ve 
Türkçe olması şartı 
aranacak. Özel öğre
tim kurumlarında 
öğretim dili Türkçe 
olacak. Türkçe'den 
başka bir dille öğre
tim yapılmasına izin 
verilmiş bulunan 
mevcut okullar kendi 
statüleri içinde öğre
time devam edecek. 
Meyhane, kahvehane, 
kıraathane, bar, elek
tronik oyun merkez
leri gibi umuma açık 
yerler ile açık alkollü 
içki satılan yerlerin 
okul Öncesi, ilköğre
tim ve ortaöğretim 
okulu binalarından, 
kapıdan kapıya en az 
100 metre uzaklıkta 
bulunması zorunlu 
olacak.

koşullarda yaşaya
bilmelerini sağla
manın yolu, sizlere 
hayvan sevgisini 
küçük yaşlarda aşıla
maktan geçiyor” söz
leriyle dile getiren 
Demir, Fatih 
Belediyesi Yedikule 
Hayvan Barınağı’nda 
iki bini aşkın köpeğin 
barındırıldığına dikkat

Orhangazi Döktaş Fabrikası’nda 
İç Taşeron (Müteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır, 
NET $00.00 YTL Maaşı
SSK t Servis + Yemek J 
GSM:0.5337680645

TEL: 0.22457342 63 Dahili; (135)

Türkçe'den başka 
dille öğretim yapan 
ve yabancılar tarafın
dan açılmış bulunan 
okulların kurucuları 
ile müdürleri, T.C. 
uyruklu Türkçe veya 
Türkçe kültür dersleri 
öğretmenliği yapma 
niteliğini taşıyan ve 
öğretim dilini bilen
lerden birini Türk 
müdür başyardımcısı 
olarak çalışma izni 
düzenlenmek üzere 
valiliğe önerecek. 
Yabancı ve azınlık 
okullarında 
görevlendirilecek 
diğer yönetici ve 
öğretmenler diğer 
özel okullarda yöneti
cilik ve öğretmenlik 
yapma şartlarını 
taşıyanlar arasından 
seçilecek.

SATILIK DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI 3 + 1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.533) 255 65 66

KİRALIK DÜKKAN
İkinci Kordon’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır.

Cep: 0.542 593 6151

çekerek şöyle dedi: 
“Gönüllülerimiz, 
bunun Balkanların en 
büyük barınağı 
olduğunu söylüyor
lar. Bu köpeklerden 
yaklaşık 250 tanesi 
hasta, yaşlı ve bakı
ma muhtaç köpekler. 
Barınağımızın yöneti
cisi Meral Olcay'ın 
özverili çalışmaları ve 
gönüllülerimiz 
sayesinde, binlerce 
köpeğimiz hijyenik 
koşullarda, güven 
içinde yaşıyorlar. 
Fatih Belediyesi 
olarak Barınağımızın 
tüm temel giderlerini 
karşılıyor ve lojistik 
destek veriyoruz. 
İlaç, tıbbi malzeme, 
mama, battaniye gibi 
her zaman ihtiyaç 
duyulan malzemeleri 
de gönüllü vatan
daşlarımız sağlıyor.”

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda İ 

çalışacak
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 1 
Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç ı 
bayan eleman aranıyor! 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur}
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.I 

Tel : 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km.

Gemlik/BURSA ■

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Az kullanılmış 4-0 db/n/ZAj 
otomatik Kömürlü A

Kat Kalorifer Kazanı 1 
sahibinden satılıktır I

Tel : 513 96 83j
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Korkmaz, “Çıkışımız bu haftadan 
itibaren devam edecek”

Bursaspor Teknik 
Direktörü Bülent 
Korkmaz, cumartesi 
günü Gençlerbirliği 
Oftaş ile Bursa 
Atatürk stadından 
yapılacak olan maçı 
kazanacaklarını 
belirterek, "Çıkışımız 
bu haftadan itibaren 
devam edecek" dedi. 
Vakıfköy Orhan 
Özselek Tesisleri'nde 
basın toplantısı 
düzenleyen Korkmaz, 
taraftarlardan destek 
istedi. Taraftarların 
stadı doldurmasını 
ve takımları lehine 
tezahürat yapmasını 
isteyen Korkmaz, 
"Cumartesi günü 
kendi sahamızda ve 
kendi taraftarımız 
huzurnda oynaya
cağımız maçı kesin
likle kazanmak 
istiyoruz. Taraftara

ve Bursa şehrine 
sesleniyorum. 
Bu maçta statta 
boş bir koltuk 
görmek istemiyorum. 
Biz sahada rakibi 
baskı altına alırken, 
taratarında aynı 
baskıyı türübünden 
yapmasını istiyorum. 
Kötü taraftar istemi 
yorum. Kendi 

takımını kendi 
futbolcusunu 
desteklesin ve 
rakip takım üzerinde 
bir baskı kursun. 
Biz artık, saha 
içinde ve türübünde 
rakibi baskı altına 
alarak bu maçı 
kazanmak 
istiyoruz." 
dedi.

Turkcell süper We 
haftanın hakemleri belli oldu
Turkcell Süper 
Lig'de haftanın 
maçlarını yönetecek 
hakemler belli 
oldu.
Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) 
Merkez Hakem 
Kurulu'ndan (MHK) 
yapılan açıklamaya 
göre, Turkcell Süper 
Lig'de 8. hafta 
maçlarında görev 
alacak hakemler 
şöyle: 
BUGÜN

“Sonuç bu olmamalıydı1

Kasımpaşa - 
Trabzonspor A.Ş.: 
Bülent Yıldırım 
6 Ekim Cumartesi: 
Bursaspor - 
Gençlerbirliği 
Oftaşspor: Suat 
Arslanboğa 
Ankaraspor A.Ş. - 
Denizlispor: Hüseyin 
Göçek
Vestel Manisaspor - 
Fenerbahçe: 
Bünyamin Gezer 
7 Ekim Pazar:
Konyaspor - İstanbul

Büyükşehir 
Belediyespor: Çetin | 
Sarıgül
Çaykur Rizespor - 
Gaziantepspor: 
özgüç Türkalp 
Mke Ankaragücü - i 
Sivasspor: Mustafa 
Kamil Abitoğlu 
Beşiktaş A.Ş. - 
Gençlerbirliği: Barış 
Şimşek 
Kayserispor - 
Galatasaray A.Ş.: 
Zafer Önder İpek"
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Futbol fetopu’ııto istila
Futbol Federasyonu 
Yönetim Kurülu 
Üyesi Süheyl Önen, 
istifa etti.
Yönetimde FIFA- 
UEFA ve Dış 
İlişkiler Sorumluluğu 
görevini yürüten 
Önen, yaptı jı 
yazılı açıklamayla 
görevinden istifa 
ettiğini açıkladı.
Futbol Federasyo 
nu'nda daha önce de 
başkanvekili 
Kemal Kapulluoğlu 
ve Galip Asal yöne
timden istifa 
etmişlerdi

Gemlik KErfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

Beşiktaş Teknik 
Direktörü Ertuğrul 
Sağlam, Porto 
karşısında iyi 
mücadele ettiklerini, 
mağlubiyeti hak 
etmediklerini 
söyledi.
Sağlam, Şampiyonlar 
Ligi'nde evlerinde 
oynadıkları ilk 
maçı kazanmak 
istediklerini ifade 
ederek, "Ama 
olmadı. Sonuçta 
kaybettiğimiz 
için üzgünüz.
Oyuncularımın 
mücadelesinden, 
ortaya koydukları 
futbol anlayışından 
ve girilen pozisyon
lardan memnunuz. 
Oyuncularımı 
tebrik ediyorum, 
ancak sonuç ön 
plana çıkıyor. 
90 artı 2. dakikada 
yediğimiz gol 
belki söylenenleri 
değiştirecektir" 
diye konuştu. 
Porto gibi güçlü 
takım karşısında 
oyunun hakimi 
olmak ve 90 dakika 
pozisyon vermeme

nin, gelecek açısın
dan kendilerini umut
landırdığını ifade 
eden Sağlam, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
"Kaybederken de 
kazanmak önemlidir. 
Taraftarımız bizden 
iyi bir sonuç bek 
liyordu. Onlara 
bir galibiyet 
veremediğimiz 
için üzgünüz. Bu 
mücadelenin hakkı 
bu sonuç olmama 
lıydı. Futbol 
sürprizlere açık 
bir oyun. Her zaman 
iyi oynayan 
kazanamıyor.

Rakibimizi de 
kutluyorum." 
Sadece 2 Numara 
Dedim
Maçın hakeminin 
kendisini sahadan 
atmasına da değinen 
Sağlam, "Sadece (2 
numara) dedim ve 
hakem beni dışarı 
gönderdi. İyi niyetli 1 
değildi. Bobo kabur
galarına darbe aldı j 
ve muhtemelen kırık 1 
var. Nobre'nin kaşın
da yaralanma var, di 
kiş atıldı. Delgado, 
Tello darbeler aldı.
Hakemin bunları 
görmemiş olması , 
mümkün değil" dedi.

VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
HARRY POKER 5 14.00 ■ 16.00 ■ 20.45
PİNOKYO 12.00 ■ 14.00 ■ 16.30

T-Hl â “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.corrv

http://www.gemlikkorfezgazetesi.corrv
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Doktorunuza bu 3 soruyu mutlaka sorun
Hastalar hekime 
başvurduklarında, 
çekindiklerinden, 
utandıklarından veya 
heyecandan hastalık
larıyla ilgili soruları 
soramıyor. Ya da sor
maları gereken soru
lar hakkında bilgi 
sahibi olamayabiliyor. 
Merak ettiklerini sora- 
madıkları için de teda 
viye uyumda sıkıntı 
yaşanabiliyor.
Acıbadem Sağlık 
Grubu'ndan Prof. Dr. 
Erdal Akalın, hasta
ların doktorlarına şu 
üç soruyu mutlaka 
sormalarını öneriyor : 
1) Benim hastalığım 
nedir?
2) Bu hastalıkla 
ilgili ne yapmam 
gerekiyor?
3) Bunları neden 
yapmalıyım?
Prof. Dr. Erdal Akalın, 
şunları söylüyor: " 
Kronik hastalıklar 
Türkiye'de çok fazla 
gündeme gelmiyor. 
Bu konuda bilgilen
mede eksiklikler var. 
Genç bir nüfusa sahi 
biz, bundan dolayı da 
daha sağlıklı kala
cağız diye bir anlayış 
var. Oysa Sağlık 
Bakanlığı'nın 2006 yılı 
raporuna göre, 
Türkiye'de 22 milyon 
kişinin kronik hasta 
lığı var. Bu rakamın 
yaşam şartlarından 
dolayı, gelecek yıllar
da daha da artması

bekleniyor. Bazı kro
nik hastalıklar var ki, 
ancak komplikasyon
lar ortaya çıktıktan 
sonra farkına varılabi 
liyor. Hipertansiyon 
da hasta uzun süre 
durumunu bilmeye
biliyor. Ancak kalp 
hastalığı ve böbrek 
hastalığı ortaya çıktı 
ğında hipertansif 
olduğunu 
anlayabiliyor.
Sağlık harcamalarının 
yüzde 75'i kronik has 
talıklara gidiyor. Bu 
nedenle ülkemizde 
hem sağlık okur ya 
zarhğının artırılması, 
hem de kronik hasta 
lıklar hakkında eğitim 
programlarının düzen 
İenmesi gerekiyor.
Prof. Dr. Erdal Akalın, 
sağlık okur yazarlığı 
ve kronik hastalıkları 
yan yana getirince, 
yetersiz sağlık okur 
yazarı olan kişilerde 
kronik hastalıkların 
tedavisinin çok daha 
güç olduğunu vurgu

luyor. Çünkü bu has 
taların büyük çoğun
luğu, kendilerinin yap 
ması gereken şeyleri 
anlamakta güçlük 
çekiyor. Tedaviyi yarı
da bırakırlarsa, vücut 
larında hangi zararla 
rın ortaya çıkacağını 
anlamakta zorlanıyor. 
Bu nedenle sağlık 
okur yazarlığı ve kro
nik hastalıklara karşı 
eğitim birbirinden 
ayrı düşünülmemesi 
gereken iki kavram. 
ABD VE İNGİLTERE 
SAĞLIK OKUR 
YAZARLIĞINA ÖNEM 
VERİYOR 
Amerika'da sağlık 
okur yazarlığı ile ilgili 
iki bölüm kurulmuş. 
İngiltere'de de devlet, 
sağlık okur yazarlığı 
konusunda özerk ya 
pıya sahip bir ajans 
kurmuş durumda. 
Ülkemizde sağlık 
okur yazarlığının ne 
durumda olduğuna 
ilişkin net veriler yok. 
Bu nedenle Acıba 

dem olarak Türkiye' 
de sağlık okur yazar 
lığı ve kronik hasta 
hklara karşı eğitim 
konusunda öncülük 
yapmak istediklerini 
anlatan Prof. Dr. Er 
dal Akalın, şöyle ko 
nuştu: "Biz bu konu
da Acıbadem dışında 
da etkili bir merkez 
kurabilirsek başarılı 
olacağız. Başlangıçta 
kendi hastalarımıza 
sonra da diğer kronik 
hastalığı olan kişilere 
ulaşmayı hedefliyo 
ruz. Sağlık hizmeti 
sunmadaki sorumlu
luk, sadece tedavi 
hizmetini yerine getir 
mekle bitmiyor. Hasta 
olan ve olmayan kişi
lerin de eğitilmesi 
önem taşıyor. Sağlıklı 
kalmanın yolunu 
bilmemiz lazım." 
HEKİME
GİTMEDEN ÖNCE 
SORULARINIZI 
YAZIN
Sağlık okur yazarlığı 
hekime gitmeden ön 
ce neler yapılması 
gerektiğinin bilinmesi 
anlamına geliyor.
Gelişmiş ülkelerde 
kronik hastalığı olan 
kişilere, 'hekime 
gıime oen önce 
hazırlanın.
Hekimin muayene 
sinden sonra da 
gerekli soruları 
sormuş ve cevabını 
almış olarak ayrılın" 
tavsiyesi veriliyor.

Grip aşısının 
tarihine dikkat

Dünya Sağlık Örgütü 
nün (DSÖ) bildirimi 
doğrultusunda bu yıl 
için hazırlanan grip 
aşısındaki suşlardan 
(bakteri veya virü 
sün farklı alt tür
lerinin, aralarında 
genetik farklılıklar 
bulunan grupları) 
biri geçen yılınkin 
den farklı olduğu 
için, geçen yılki 
aşının bu yıl kullanıl
ması durumunda 
koruma işlevini ye 
rine getirmeyeceği 
bildirildi.
Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
İnfeksiyon Hastalık 
lan Ünitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ser 
hat Ünal, eylül ve 
ekim aylarında so 
lunum yolu enfek 
siyonlarının çok gö 
rüldüğünü söyledi. 
Her iki hastalığın da 
viral olduğunu, nezl
eye "rhino" virüsü 
nün yol açtığını 
kaydeden Ünal, 
"Burun mukozasın
da çoğalan bu virüs 
hapşırık, burun akın
tısı, ateş ve bir mik
tar halsizlik ve 
bitkinlik yapar.
Ancak bu hastalıkta 
ateş fazla yükselmez 
ve kas ağrısı olmaz" 

dedi. Gribe yol açan 
"influenza" virüsü 
nün ise hem boğaz 
ve burun mukoza 
sında hem de 
akciğerde çoğaldı 
ğını, daha yaygın ve 
sistemik bir hastalık 
yaptığını anlatan 
Ünal, bu hastalıkta 
hapşırık, öksürük, 40 
dereceyi bulan ateş, 
halsizlik, bitkinlik ve 
çok şiddetli kas 
ağrısı görüldüğünü 
bildirdi.
Nezlenin kendiliğin
den 2-3 gün içinde 
iyileştiğini; istirahat, 
bol sıvı, dengeli 
beslenme ve ateş 
düşürücü ilaç öner
ildiğini kaydeden 
Ünal, gribin ise daha 
ciddiye alınması 
gerektiğini söyledi. 
Gripten aşıyla da 
korunulabileceğini 
bildiren Ünal, "Grip 
aşısı, çocukluk 
döneminde belirli bir 
takvime göre yapılıp 
tamamlanan aşılar
dan farklıdır. Çünkü 
yıl içinde genetik 
yapısında değişiklik 
meydana gelen grip 
mikrobu, geçen yıl 
için hazırlanan aşıda 
bulunmayabilir.
Her yıl hangi virüsün 
salgın yapacağı 
DSO tarafından 
belirlenir.” dedi.
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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
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 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 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 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
5 Ekim 2007 Cuma 

BAYER ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 14 

Tel: 513 01 43 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2872 

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 Büyükşehir 
Belediyesi’nce 
düzenlenen ‘Temaşa-i 
Ramazan’ etkinlikleri 
kapsamında 
Karagöz Evi’nde 
gerçekleştirilen 
'Karagöz - Hacivat’ 
gölge oyunu, küçük* 
ler kadar büyüklere 
de eğlenceli anlar 
yaşatıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
kurulan ve geçtiğimiz 
ay Kültür ve Turizm 
Bakanhğı’nca resmi 
olarak ‘Karagöz 
Müzesi’ adıyla 
tescillenen Karagöz 
Evi, Ramazan 
akşamlarında 
konuklarını özel 
gösterilerle 
buluşturuyor.
Geleneksel Türk 
sanatlarının en eski 
örneklerinden biri 
olan Karagöz sanatını 
günümüz çocuklarıy
la tanıştıran Karagöz 
Evi’nde, ‘Karagöz 
Hacivat’ adlı gölge 
oyununu Ramazan 
ayı boyunca Karagöz 
sanatçıları Nevzat 
Çiftçi ve Tayfun 
Ozeren perdeye 
taşıyor.
Çocukların ve genç

lerin Türk kültürünün 
geleneksel öğeleri 
hakkında bilgi sahibi 
olmaları ve eski 
ramazanların 
günümüzde yaşatıl
ması amaçlarını 
taşıyan gölge 
oyunu gösterimleri, 
küçükler kadar, 
çocuklarını Türk 
kültürünün zengin 
öğeleriyle tanıştıran 
velilerin de ilgisini 
topluyor. Perdeye 
yansıyan Karagöz 
ve Hacivat figürleri, 
izleyenleri hayal 
dünyasında 
mizah dolu bir tura 
çıkarırken, konuklar 

esprili diyaloglarla 
kahkahaya 
boğuluyor.
Vatandaşlar, yoğun 
ilgi gösterdikleri 
Karagöz gösterilerini 
keyifle izlerken,

‘Gölge Oyunu’nu 
canlı tutarak 
geleneksel 
sanatlara sahip 
çıkan Büyükşehir 
Belediyesi’ni 
tebrik ediyor.

Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu 
(TMSF), ünlü 
ressamlara ait 922 
adet tablo ile zaman 
aşımına uğramış 440 
adet altın parayı 
satışa çıkaracak. 
TMSF'den yapılan 
yazılı açıklamada, 
açık artırmanın, An 
tik A.Ş aracılığıyla, 6 
Ekim 2007 Cumarte 
si günü saat 14.00'te 
Antik A.Ş Merkezi'n 
de düzenleneceği 
bildirildi.
Tabloların muham
men bedelleri 
toplamının 1.769.392 
YTL olarak belir
lendiği, zaman

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

aşımına uğrayan 
kıymetlerin, müza
yede günündeki 
rayiç fiyatları 
üzerinden satışa 
çıkarılacağı belirtildi. 
Açıklamada, 350.000 
YTL ile en yüksek 
bedele sahip olan 
Halil Paşa'nın 1904 
tarihli tablosunun da 
açık artırmada yer 
alacağı, zaman 
aşımına uğrayan 
altın paralar arasın
da ise Atatürk büstlü 
paralar, Atatürk başlı 
Ata lira, Atatürk 
portreli beşibirlik 
Ata lira gibi kıymet
lerin yer aldığı ifade 
edildi.

KEBAP - LAHMACUN - BAKLAVA VE YEMEK SALONU

RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ

KIYMALI PİDE ADANA VEYA URFA 
KE8AP+FINDIK 
LAHMACUN+SALATA

İSKENDER E UT
AYRAN 9 ||l

DÖNER DÜRÜM '

ayran |

ADANA '
DÜRÜM |

10 ADET IAI 
LAHMACUN /J 
1 LT. KOLA*

f aÖRKENI ■ < i gSfCKMZK 
KEBAP-PİDE
LAHMACUN BAKLAVA

4»

■> ... I.?... ......  MA AB M. M.» «a a ba m. ^a aRamazan boyunca her gün 
İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞKÖFTE

Kurum, kuruluş ve ailelere 
iftar yemekleri verilir

24 a at jAçığıa
TEREYAĞLI SADEBAKLAVA lO+OOlTL ,
BAKLAVALARIMIZDA SÜRPRİZ ARMAĞANLAR

İSTİKLAL CAD. NO: 15 GEMLİK
SİPARİŞ TEL: 512 20 02



İ BUSKİ’nin raporuna göre Bursa’daki barajlarda 20 günlük su kaldığı açıklandı

Bursa’da susuzluk canlan çalıyor
Su kaynaklarının çokluğu ile bilinen Bursa’daki barajlarda 20 günlük su kaldı. Bursa Su ve 

Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan rapora göre, kente su sağlayan Doğancı 
Barajı'nda su seviyesi yüzde 7'ye düştüğü açıklandı. Yağış ve kesinti olmaması halinde sanayii ve 
turizm kenti Bursa 20 gün sonra susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Yetkililer, soruna çözüm 
arıyor. Günlük su gereksinimi 270 bin metreküp olan Bursa'da, ilk etapta 121 su kuyusunun devreye 
sokulması planlanıyor. Bu kuyulardan günde 190 bin metreküp su sağlanması bekleniyor.
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ÖNCE GÜVEN ÖNCE HİZMET

B€VHANLAR A.Ş. OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ

SİZE SUNDUĞU 
/TRAFİK /KASKO /YOL BELGESİ /PLAKA /NAKİL 

/DEVİR /MUAYENE /KAYIT /TESCİL /TEMİZ KAĞIDI 
HİZMETLERİYLE ÖZGÜVENLE SİZLERLE

Hayırlı Ramazanlar
İbrahim Akıt Cad. Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Gemlik Belediyesi 2008 bütçesi 30 milyar 272 milyon lira olarak kabul edildi

Hanastır’da bir caddeye 'Gül' adı yeıilıli
v Belediye Meclisi'nin dün yapılan Ekim ayı ikinci toplantısı tartış
malı geçti. Manastır’da bulunan Lauderhill Caddesi’nin adı ‘Gül Caddesi’ 
olarak değiştirilirken, Muhtarlara Balıkpazarı Yedievler Sokak’ta yapıla
cak hizmet binası konusu Başkan ile AKP’li meclis üyelerini birbirine 
düşürdü. Oylamada, öneriyi destekleyenler 13 oy alırken, karşı çıkan
ların oyu 12’de kaldı. Gemlik Girişi’ndeki Balıkçı Barınağı’na Belediye 
Başkanının yapmak istediği İskele konusunda ise İmar Komisyonu’nun 
rapor hazırlamaması konunun ertelenmesine neden oldu. Syf 3’de

Bayar’dan esirgenen Gül’e verildi
i. AKP’lilerin tüm toplumsal muhalefete, 
düzenlenen laiklik mitinglerine karşın seç 
tikleri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
soyadı, Gemlik’in bir caddesine verildi.

Böylece çiçeği burnunda Cumhurbaşka 
nımıza karşı, Belediye Meclisimiz önemli 
bir görevi yerine getirmiş oldu.

Bu karar Gemlik’e ve o cadde sakinleri 
ne hayırlı ve uğurlu olsun.

3. Cumhurbaşkanı Gemlik’li Celal 
Bayar’ın Gemlik’in hiçbir sokağında ve cad 
deslnde adı yokken, Abdullah Gül’ün adı 
bir caddeye kondu.Devamı sayfa 5’de

LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİYORUZ !
[ ÜCRETSİZ ROTASyON VE DEgİŞİMÜcretsiz Usıik Koımtol ve BaIans

Goodytu Yfibd PafoNU» UsrikİEiÛMfe 
yoldjut Im/mUman tüm IumiIaia Iuubi 

TAM SİGORTA

TEVFİKSOLAKSUBAŞIveOĞULLARl 
İstiklal Cad. No:104 Gemlik/BURSA

TEL: 0.224 513 11 75

6 EKİM 2007 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
CUMARTESİ 05.32 06.57 12.59 16.11 18.49 20.07

Referandum 
takvimi

21 Ekim Pazar günü 
yapılacak referan
dumda kabul edilme
si halinde 11. Cum 
hurbaşkanını halkın 
seçmesini sağlaya
cak anayasa değişik
liği paketi üzerinde 
tartışmalar sürerken 
"Referandum Takvi 
mi" de işlemeye 
devam ediyor. 
Haberi sayfa 6’da

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

V

Uyanık Türkler alet oluyorlar...
Türkiye üzerinde yarına dönük hesaplar 

yapılıyor.
Gizli açık müdahaleler geleceği planlama 

yı amaçlıyor.
Kökü dışarıdaki dernekler, toz kaldır

madan iş bitiriyor.
Adını duymuşsunuzdur.. George Soros..
ABD Başkanı'nın adaşı..
Dünyanın dengelerini "kendi talepleri" 

doğrultusunda biçimlendirmek için sert ya 
da yumuşak müdahalelerde bulunuyor..

Örneğin şu haber...
"Soros, vakıfları kanalıyla Türkiye'de de 

2006 yılı itibariyle son 5 yılda 8 milyon ABD 
doları harcadıklarını açıkladı."

Çok anlamlı ve düşündürücü değil mi?
Neden 5 yılda 8 milyom ABD Doları har

canır?
Hayırseverlikle açıklanabilir mi ?
Asla çünkü;.
Soros'un yardımları "sosyal" olmaktan 

çok "siyasal" özellik taşıyor ve parasal güç 
kullanarak ülkelerin iç işlerine karışmayı ve o 
ülke siyasetine yön vermeyi amaçlıyor.

Yugoslavya, Ukrayna gibi doğu Avrupa 
ülkelerine yaptığı yardımın tutarı, bu ülkelere 
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan yardım 
miktarını aşmış..

Kadife "devrim"lerin mimarı uluslararası 
tefeci Geçrge Soros'un AKP analizi

"AKP, İslami bir ülkenin en demokratik 
partisi. Ve bu çok olumlu bir şey. İslami 
demokrasinin başarılı olması için elden 
gelen her şey yapılmalıdır. Türkiye diğer İsla
mi ülkelerden farklı bir tarihe sahip olmasına 
rağmen yine de İslam dünyası için çok 
değerli bir örnek olabilir."

Kimdir bu Soros..
İn midir,cin midir?
Yoksa bir garip adem oğlu mudur?
George Soros; Balkanları ve Orta Asya'yı 

"renkli ihtilal"ler ile "nizam"a sokmaya 
çalışan bir Macar Yahudi'si. Bir "PARA 
SPEKÜLATÖRÜ" Kurduğu "Açık Toplum 
Vakfı" ile "kendi" düşüncelerini yaymaya 
çalışıyor.

Bugün yaklaşık 60 ülkede (Orta ve Doğu 
Avrupa, eski SSCB ülkeleri, Orta Avrasya, 
Guatemala, Haiti, Moğolistan, G. Afrika, 
Türkiye, ABD...) faaliyet gösteren bu vakıflar 
ağının başkanlığını yapıyor.

Türkiye'deki Soros vakıflar ağının üyeleri 
arasındaki ilişkiyi kolaylaştırmayı üstlenen 
Açık Toplum Enstitüsü, sadece irtibat bürosu 
olarak vardır.

Soros Vakfı, bu büroya geçen yıl 1 
milyon 73 bin dolar para aktarılmıştır.

Kendi verilerine göre ATE, siyasal reform 
ve AB, medya, cinsiyet, bölgesel eşitsizlikler 
ve sivil toplum gibi beş alanda belirlenmiş 
amaçlar için çalışıyor.

Siyasal reform alanında TESEV in kurum
sal kalkınmasını desteklemiş, TESEV de 
Türkiye'nin AB'ye katılımını içeren konulara 
yoğunlaşmış. Medya alanındaysa, "Kamuya 
Açık Radyo ve on line medya gözlemci kuru
luşları gibi alternatif medya projeleri 
güçlendirmek için" çalışma başlatmış.

Ayrıca, "ihmal edilen kadın gruplarının 
güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddeti 
azaltmak için de pratik önlemler geliştirmiş".

Soros dedikleri adam özetle bu......
Parasıyla dünyayı düzeltiyor..
Kendi yörüngesinde döndürüyor.. 
Neden dur demiyorlar bu adama ? 
Amaçlarını bilmiyorlar mı?
Biliyorlan.Ama..
Göbekten bağlanınca...
Ses yerine Tıs çıkıyor...

Demircioglu metal büyüyor

Küçük Sanayi 
Sitesi’nde faaliyette 
bulunan Demircioğlu 
Metal, Form ve 
Makina Sanayi, 
yeni fabrika kurarak 
kapasitesini 
genişleten, Türkiye 
de imal edilmeyen 
metal form maki- 
naların üretimine 
başlayacak. 
Demircioğlu Metal 
Form ve Makina 
Sanayi Sahibi 
Kazım Demircioğlu, 
gazetemize yaptığı 
a’ÇiATamaa^, îaı'ova 
Yolu Umurbey Sanayi 
Bölgesi’nde inşaatına

başladıkları bin metre 
kare kapalı alanı bulu 
nan binanın bitimin
den sonra burada 
hizmete geçeceklerini 
ve Türkiye’de 
bir ilke imza 
atacaklarını söyledi. 
Kazım Demircioğlu 
şöyle konuştu: 
“Bugüne kadar bazı 
fabrikalara yaptığımız 
malzemeler yanında 
daha geniş hizmet 
sektörüne yönelik 
üretim başlatacağız. 
Türkiye’de imal 
edilmeyen metal' 
formların maki- 
nalarının üretimini

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 Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

www.baytasinsaat.com Tel: 513 42 21 Fax4=F13'17 94

gerçekleştireceğiz. 
Ayrıca imalatını yap
tığımız form işlerine 
yeni fabrikamızda 
devam edeceğiz. 
Hedef kitlemiz, 
raf sistemleri üreten 
firmalar, mobilya 
sektörü, inşaat fir
maları, marketçilerdir. 
Mobilyacılara dolap 
rafları, kızakları, tel 
raflar, market sek
törüne market sepet
leri, market alışveriş 
arabaları, raf sistem
leri, döküm sektörüne 
maça mukavemet 
demirleri yapacağız” 
İnşaatın birkaç ay

Kazım Demircioğlu 
içinde bitirileceğini 
söyleyen Demirci 
oğlu, bölgede sek- 
törel bazda lider bir । 
kuruluş olacaklarını] 
da belirtti.

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
y Otoparklı, ı/Asansörlü, 

Hazır Mutfak, 
Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, 

v Salon ve odalar laminant parke, 
S Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Gemlik Belediyesi 2008 bütçesi 30 milyar 272 milyon lira olarak kabul edildi 

Ma lıir caddeye 'Gül1 adı verildi 
S Belediye Meclisi’nin dün yapılan Ekim ayı ikinci toplantısı tartışmalı geçti. Manastır’da bulunan Lauderhill 
Caddesi’nin adı ‘Gül Caddesi’ olarak değiştirilirken, Muhtarlara Balıkpazarı Yedievler Sokak’ta yapılacak hizmet 
binası konusu Başkan ile AKP’li meclis üyelerini birbirine düşürdü. Oylamada, öneriyi destekleyenler 13 oy 
alırken, karşı çıkanların oyu 1.2’de kaldı. Gemlik Girişi’ndeki Balıkçı Barı nağı’na Belediye Başkanının yapmak 
istediği İskele konusunda ise İmar Komisyonu’nun rapor hazırlamaması konunun ertelenmesine neden oldu.

Ercüment ESEN
Belediye Meclisi’nin 
Ekim ayı ikinci 
olağan toplantısında 
kardeş şehir 
Lauderhill Caddesine, 
"Gül Caddesi'\ 
adı verildi.
Belediye Meclis 
Salonu'nda dün 
yapılan meclis 
toplantısına 2 meclis 
üyesi katılmadı.
Toplantıda komisyon
lara havale edilen 
imar, sözleşmeli 
personel alımı ve 
Üniversite Yerleşkesi 
girişindeki alana 
iskele yapımı ile 
Belediye bütçesi 
konuları ele alındı. 
Bir önceki Meclis 
toplantısında imar 
komisyonuna havale 
edilen 6 maddelik 
konu ile ilgili 
değerlendirme 
raporunu okuyan 
İmar Komisyonu 
Başkanı Vedat 
Büyükgölcügezli'nin 
sözleri, zaman 
zaman meclis üyeleri 
tarafından kesildi. 
Meclis üyeleri 
görüşülen konularla 

ilgili görüşlerini 
aktardılar.
CUMHURBAŞKANI 
GÜL'E JEST
İmar Komisyonu’nun 
almış olduğu karar 
doğrultusunda 
meclise sunulan 
Manastır bölgesinde, 
ABD'li kardeş şehrin 
adının taşıyan 
Lauderhill Caddesi 
nin adı "Gül Cadde 
si" olarak değiştirildi. 
Öte yandan yine 
Manastır’da bulunan 
"Şelale Parkı"nın adı 
ise, ABD'li kardeş 
şehir Lauderhıll'in 
adı verildi.
İmar Komisyonuna 
havale edilen en 
önemli maddelerin 
başında gelen ve 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un Mahalle 
muhtarlarına söz 
verdiği Kayhan 
Mahallesi 
7 Evler Sokak 
üzerinde Sağlık 
Ocağı olarak kul
lanılan eski itfaiye 
binasının durumu 
zaman zaman 
Meclis üyeleri 

arasında sert tartış
malara neden oldu. 
Özellikle AKP’li 
muhalif Meclis 
üyelerine sert 
cevaplar veren 
Başkan Turgut, 
kendisine yapılan 
itirazlara karşı 
belgelerle cevap 
verdi.
"Yapılacak oylamanın 
muhtarlık binasının 
nereye yapılacağı 
değil, imar tadilatının 
kabul şeklidir." 
diye meclis üyelerine 
konuyla ilgili açıklık 
getiren Başkan 
Turgut, sözlerine 
şöyle devam etti.
"4 Aralık 2006 tarihin
deki Meclis toplan
tısında bu konu 
görüşülmüş ve 
istimlak kararı 
alınmıştı. Şu anda 
2 Nolu Sağlık 
Ocağı'nın bulunduğu 
eski İtfaiye binası 
yanında bulunan 
ve kullanılmayan 
iki katlı binanın 
yanındaki arsa 
istimlak edilmiş, 
buranın muhtarlara 
verilmesi için 

mecliste karar alın
mıştı. Bilinmeyen bir 
neden ve sihirli bir 
şey, şimdi bu binanın 
Muhtarlara verilme 
mesi için karar 
çıkartılmak isteniyor. 
Ne oldu da bu 
kararınız değişti. 
Muhtarların bana 
yaptığı teklifi kabul 
ederek "evet" 
demiştim. Bunun 
için Meclis kararı 
gerektiğini söylemiş
tim. Bu konuyu geç 
miş meclis toplan
tılarında sizlere anla 
tıp, o günkü meclis 
toplantısında oybirliği 
ile kabul etmiş, 
sonucu sevinç ile 
karşılamıştık. Bu 
günkü meclis 
toplantısında gördüm 
ki İmar Komisyonu 
"Red" kararı almış. 
Bana "Muhtarların 
istediğini değer
lendirin" diyenler 
bugün "red" kararı 
alıyor. Bu yanlış 
karardır. Hizmetlerin 
engellenmemesi 
gerekir. Bu toplan
tımızda Muhtarlık 
Binasının nerede 

yapılmasını tartış 
mıyor, daha evvel 
mecliste kabul edilen 
karar ve projeyi 
oyluyoruz." diyerek 
gündem maddesi 
oylamaya sundu. 
AKP’li muhalif meclis 
üyelerinin tüm 
itirazlarına karşın, 
eski itfaiye binasının 
imar planı 12 oyla, 
imar planın korun
ması ise 13 oyla 
kabul edilerek 
meclisten geçti. 
Kararın meclisten 
geçmesi Başkan 
Turgut'a rahat nefes 
aldırırken, gündem 
maddelerinin 
görüşmeleri sırasın 
da zaman Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile AKP’li 
Meclis üyeleri 
arasında hararetli 
tartışmanın 
yaşanması Demokrat 
Partili meclis 
üyeleri arasında da 
tepkilere neden oldu. 
Demokrat Partili 
Meclis üyesi Avukat 
Gökhan Taylan 
söz alarak, "Meclis 
toplantısı AKP’li 

meclîs üyeleri ile 
Belediye Başkanı 
arasında bilek 
güreşine döndü" 
şeklinde tepkili 
gösterdi. Meclis 
üyelerinin bir önceki 
toplantıda alınan 
kararların arkasında 
durulmasını istedi. 
Geçtiğimiz haftaki 
meclis toplantısında 
imar Komisyonuna 
havale edilen Hisar 
Mahallesi’nde yapıl
ması konusu ise 
imar komisyonuna 
ek süre istemesi 
nedeniyle bir sonraki 
toplantıya ertelendi. 
Meclis gündeminin 
3. maddesinde 
yer alan, Gemlik 
Belediyesi'nin 
2008 yılı Gelir ve 
Gider Bütçesi ise 
30 milyar 272 
milyon olarak 
Mecliste kabul 
edilerek 
karara bağlandı.
Komisyonlara havale 
edilen konuların 
yeniden görüşmesi 
için meclis toplantısı 
15 Ekim 2007 gününe 
ertelendi..

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bilgi yarışmasına katılacak olan öğrencileri 
7 merkez İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri belirledi 

“Kentimiz Geleceğimiz” 
projesinde yarışacak 

liseler belirlendi

Hayvan Hakları 
Bursa’da masaya 

yatırıldı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreterliği tarafın
dan yürütülen 
'Kentimiz 
Geleceğimiz' projesi 
kapsamında düzenle
nen liseler arası 
bilgi yarışması 
bu yıl 3. kez 
gerçekleştirilecek. 
'Öğren kentini, 
göster kentini’ slo
ganıyla yola çıkan 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreterliği tarafın
dan 2007-2008 eğitim 
öğretim yılında 
düzenlenecek olan 
liseler arası bilgi 
yarışmasında 
karşılaşacak 
olan okullar, dün 
Yerel Gündem 
21 Hemşehri Evi'nde 
yapılan çekilişle 
belirlendi.
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, bilgi yarışması
na katılacak okulların 
7 merkez ilçenin 
(Osmangazi, Yıldırım, 
Nilüfer, Gemlik, 
Kestel, Gürsu ve 
Mudanya) Milli Eğitim 
Müdürlükleri'nde 
görevli temsilciler

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

tarafından belir
lendiğini söyledi. 
Bu yılki yarışmanın 
merkez ilçelerdeki 83 
lise ve dengi okulun 
katılımıyla yapıla
cağını ifade eden 
Bulut, "Yarışmamız 
BursalIlardan büyük 
ilgi görüyor. Önceki 
yarışmalara katılan 
öğrenciler, yarışma 
ile birlikte Bursa'yı 

daha iyi tanıma 
fırsatı bulduklarını 
söylüyorlar. 
Öğrencilerin bu 
sözleri ve yarışmalar
daki başarıları 
da gösteriyor ki 
"Kentlilik Bilinci 
Projesi" hedefine 
doğru emin 
adımlarla ilerliyor" 
diye konuştu.
Bulut, 20 Ekim

Cumartesi günü 
geçen yılki yarış
manın birincisi olan 
Haşan Ali Yücel 
Lisesi öğrenci ve 
öğretmenlerinin 
katılacağı tanıtım 
programı ile 
3 Kasım Cumartesi 
günü yapılacak 
ilk yarışmanın saat 
15.30'da AS TV'den 
canlı olarak yayın
lanacağını söyledi, 
barışmaların 
17 tanesinin AS TV 
ekranlarından 
canlı olarak yayın
lanacağını da 
hatırlatan Tahsin 
Bulut, çalışmalarıyla 
gençlere kentlilik 
bilincini aşılamaya 
çabaladıklarını ve 
bu bilinçle projelerini 
sürdüreceklerini dile 
getirdi.

Dünya Hayvan 
Hakları Günü sebe
biyle Bursa'da 
düzenlenen panelde, 
hayvanların yaşadığı 
sorunlar masaya 
yatırıldı. Öte yandan, 
Osmangazi 
Belediyesi Sahipsiz 
Hayvanlar Doğal 
Yaşam Merkezi'ni 
gezen ünlü sanatçı 
Yalçın Menteş, "Bura 
yı görünce hayvan 
olasım geldi" dedi. 
4 Ekim Dünya Hay 
van Hakları Günü 
sebebiyle hayvan 
dostu sanatçı Yalçın 
Menteş, Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile 
birlikte Hamitler 

Minikler “Hayvan 
Haklarfnı şovla

öğrendiler p

Sosyal Hizmetler leştirilen kutlamada,
Daire Başkanhğı'na Bursa'nın yakından
bağlı Veteriner 
Hizmetleri ve
Hayvanat Bahçesi 
Şube Müdürlüğü, 
'Hayvan Hakları 
Günü'nde 'Sütlaç 
Şov'u çocuklarla 
buluşturdu.

Mahal lesi'ndeki 
Sahipsiz Hayvanlar | 
Doğal Yaşam 
Merkezi'ni gezdi. 5 
yıldızlı komplekse 
hayran kalan ünlü 
sanatçı Menteş, "Bu 
tesisi görünce, hay* 
van olasım geldi. 
Burası gerçekten 
değil Türkiye, dünya 
ya bile örnek gösteri 
lecek bir yer. 114 dö 
nüm üzerine kurulu 
5 yıldızlı bir yer ol j 
muş. Dubleks kedi , 
evlerinden, hayvan 
mezarlığına, hayvan 
tedavi merkezlerin 
den barınaklara ka 
dar hayvanlara bu , 
hizmeti sağlanıyor" 
dedi.

tanıdığı ünlü 
karikatürist Kemal
Akkoç'un sah
nelediği 'Sütlaç Şov' 
anaokulu ve ilköğre
tim okulları öğrenci* 
leri tarafından 
ilgiyle izlendi.

KAŞ€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 GEMLİI 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 9
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Celal Sayar, Kurtuluş Savaşı 
kahramanlarından, Atatürk’ün 
yakın arkadaşlarından, 
Başbakanlık ve Bakanlıklar 
yapmış, daha sonra Cumhur 
başkanı seçilmiş Gemlik 
Umurbey’den önemli bir şah
siyet..

27 Mayıs ihtilali ile tutuklan
mış, cezaevlerinde yatmış 
askeri dönemde siyasi yasaklı 
olmuş ama daha sonra siyasi 
hakları iade edilmiş bir 
Gemlikli.
Merkez sağ partiler yıllardır 

Celal Bayar’ı Türk demokra 
sinin kurucusu olarak gördü.
Gemlik’te yetişen en büyük 

Gemlikli kimdir diye sorul- 
duğunda, Celal Bayar’dan daha 
önde birisini göstermek yanlış 
olur.

Hal böyleyken, Gemlik’te 
sağcı belediyeler bir türlü Celal 
Bayar’a hak ettiği bir yerde ad 
vermediler.
. Nedenini şimdi Gemlik 
Belediyesi’nde görev yapmış 
sağcı Belediye Başkanlarına, 
meclis üyelerine soruyorum. 1 

Neden Celal Bayar’a bir ana, 
caddenin adını çok gördünüz?
Bir orgenerale ilçenin

Bayar’dan esirgenen Gül’e verildi

Güııe Bakış
Kadri GÜLER 

kadri guİTtgihotmall.bom

merkezinin adı verilirken, 
neden 3. Cumhurbaşkanı'™ hor 
gördünüz?

AP, DYP, ANAP ve şimdi AKP 
“Biz eski Demokrat Parti’nin 
devamıyız” demiyorlar mı?

Başbakan Recep Tayyip Er 
doğan 22 Temmuz seçimlerinde 
Adnan Menderes ile Turgut 
Özal’ın önünde afişler bastırıp 
gazetelere ilanlar vermedi mi?

Belediye Başkânımiz Çfelâl' 111 
Bayar sağken,Umurbey’e 
geldiğinde, hep rahmetliyi 
ziyaret edip, el öpüp.sağlıklar | 
dilemedi mi?

AP’de DYP’de görev yaptığı 
zamanlar, Celel Bayar’ı el üs . 
tünde tutmuyor muydu?

Görev süresi neredeyse biti 
yor.

İki dönem Belediye Başkanlığı 
yaptı neden Celal Bayar’ı değil 
de yeni seçilen Cumhurbaşka 
nı’nın adını bir caddeye veri

meyi gerekli gördük
Yeni Cumhurbaşkanı, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin çok önemli bir 
siyaset adamı olduğu için mi;?.,

Yeni Cumhurbaşkanı, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda 
yararlılıklar gösterdiği için mi? 
Atatürk ilke ve devrimlerine{çqk 
bağlı bir kişi olduğu için mi? 
Gemlik’te bir Caddeye adı 
verildi.

Veya Gemiik’e çök büyük 
hizmetlerimi oldu?— 
' Burası Kayseri değil unut
mayın Gemlik..
| Meclis üyeleri kardeşşehir 
Lauderhill Caddesine “Gül” 
adını vererek, “Gül’den övgüler 
mi alacaklar?

Oldu olacak, Başbakan Recep 
Tayyip Edroğan’ın adınızda 
Ahmet Dural Meydânımaj| 
versinler.
. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’in adını

İbrahim Akıt Caddesi’ne, eski 
solcu [Kültür Bakanı Ertuğrul ■ 
Günay’ın adını Belediye Kültür 
Merkezi'ne, Mehmet Ali ' 
Yılmaz’ın adim da ilçe Stadına 
versinler.

Yetmez Fehtullah Gülen 
Hocanın âdını stad önündeki 
özdilek’e doğru giden caddeye, 
nakşibendi şehlerinin adlarım 
ilçenin en önemli camisine koy- 
sunlar,'. d

Ben, Kâd'n G'üter olarak, Gem 
lik Belediye Meclisi’nin bu 
karâra parmağını kaldıran sayin 
üyelerini aldıkları bu karâr 
nedeniyle kutluyorum.
“Gül” âdı mübarek ve kutsal 

bir addır.
Geltilik’te^Hlr Caddeye yakışır.
Ama çok kullanılmayan bir-----

caddeye bu adı verdikleri için 
Sayın Abdullah Gül’^haksızlık 
ettikleri kanısındayım^

Bu ad, İstiklal Caddesi’ne 
daha iyi yakışırdı.

Meydanın adı Recep Tayyip 
Erdoğan, en büyük caddesi de 
Cumhurbaşkanı “GÜI"ün adını 
konsaydı, sanırım bu iki ünlü 
devlet adamından Gemliklilere 
teşekkür kutlaması bile 
gelirdi

■çek- 
ada, 
dan

Halk otobüsüne taşlı saldırı
Bursa'da kimliği 
belirsiz 4 şahıs 
tarafından.otobüsü 
taşfandn bit sürücü 
polise'başvurdu. 
Edinilen bilgiye 
göre, bağlı Millet 
Mahallesi Derya 
Caddesi üzerinde 
meydana gelen 
kazada, SâVâş

lal Sepetle esrar satarken yakalandı
Şov1, 
>ğre- 
inci*

.IK
95

Bursa narkotik polisi 
tarafından düzenle
nen operasyonda 5 
katlı İJiP binanın 3. 
katındaki evlerinin 
balkonundan sepet 
sarkıtarak esrar 
satışı yaptıkları tespit 
edilen karı-koca ile 
20 yaşındaki oğulları 
gözaltına alındı. 
Operasyonda 650 
gram esrar maddesi 
ele geçirildi.
Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'nden 
edinilen bilgiye göre, 
Bursa’nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bazı kişilerin sepet 
servisiyle esrar sat
tıkları ihbarını alan 
Narkotik Büro

Çakmak (27) 
idaresjndekî 
Millet Mâhallesi- 
Devlet Hastanesi 
seferini yapan 
16 M. 00102 plakalı 
halk otobüsü, ka 
Derya Caddesi, 
üzerinde kimliği 
belirsiz 4 şahsın 
saldırısına uğradı.

-
ı< A r

rr onuna 1

Amirliği ekipleri 
harekete geçti. 
Osmangazi Belediye 
si tarafından ’Kanber 
ler Tarih Parkı' proje
si kapsamında bina 
yıkımlarının devam 
ettiği Kızyakup Mahal 
lesi’hde ikamet eden 
Hüseyin Ç. (55), eşi 
Gülten Ç. (55) ve oğ 
lu Yücel Ç (20) ile 
birlikte uyuşturucu 
madde sattığını belir,, 
leyen polis öperas 

OtöbüsünT" 
camlarını taşla 
kırari şahısları ı 
kaçtı. Otobüs 
sürücüsü (Savaş 
Çakmakpolisi 
arayarak ihbarda 
bülunduı ı 
Polis olayla alakalı 
soruşturmaya 
başladı. ı 

' r.J

yorî düzenledi, Çiftin 
ikarpet ettiği evâ bas 
kın düzehleyen polis, 
kapıyı kırarak içeriye 
girdi. Operasyonda 
650 gram esrar öle 
geçirildi. Gözaltına 
alınân.Hüseyih Ç., 
eşi Güİteri Ç. ye oğlu 
Yücel İÇ. emniyetteki 
sorgulamalarının 
ardından 'Uyuşturu 
cu madde ticareti 
yapmak' suçundan 
adliyeye sevk edildi

Patates kızartırken 
havaya uçuyordu

Bui|a'ga, jyâ.şiılfijr 
T ka d ıpm‘ patates 
. kızarırken- sebebiyet 
verdiği yangında 
2 tuo'bbmoa.gibi 
Pat*a d 1, Yan a n evde 
mahsur ,kaÇa£’y^şl 1 
kadın, 112 acil servis

^\HpPdan 
a şağ1 M'âİr'/em is 
Edin i Ie n b i I g i y e . J 
göre, Zümrütevler 
Mehallesi Zeybek 
Sokak'ta ikamet eden

(75), rputfâkta
. patates kızartmak 
'ıcmAüpu açUî.
Yaşlı kadının patates 
Kiz^rttîgi şırada , - 

Kestiği anaçları taşılken traktör altında kailli
t^ı^'fpn İznik 
i|ççşipde^ ormanda 
ağaç kesen bir kişi 
devrilen traktörün 
.al^ipipp/kal^rpK 
hayatını, kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Hacıosman 
köyü ormanında

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

0Y^g.J^ h âr I am a s 1 u 
sonucu ?ya1|jgj,xvç|ktı.

Sı P' k
^,ık,.|ug1'n^ğyğkct|ü(p 
i 9dr*■'küyIe ■ pat1!ad 1. 
'.örmuk savaş alanına 
dönerken, boıtıha, n 
Da|laGâgını çS^nap

i rfi^Yrni^fltH,K8Flıh^r 
^kı^l^ol^ga^rladı.
İtfaiye ek*Pİerı patla- 

l^>g|jckçı|<an 
yângipa^rçı'uâah^le 
ederken, Nurhan 1 m 

.erve  ̂du maqçtag

oajjk^^ ÇJkIi. Yaşh 
kad 1 n çaresiz bir şe 
kilde K^ngrOm^yi, 

çbXİjğ.edi.nQ]gy^eri he 
gelen 11,2 acil çerviş 

olayda, ,^izarğ$ttin 
Şarjın rösj Avukai 
qrpı^p|ık alanda 
arkadaşları ijpeı , 
pğaçÂ^smeye 
gitti. Kestiği ağaçları 
traktörle çeken 
Şahin, 16 H 9657, 

güneşine döndü". 
^^le^enj^^^kadını 
^İRMfeft^Shceki 

!^9fl.WWIslnda

Turan fâMârttlSrKfe2 
i c<^çuKarih.esin^qMen

Servetle İprJiK^^ 
(^rpŞu^ş§Jjiş^rrıl- 
iereibpn ।aPSM§ kaldı 
ff’1- ti rQ' aX I ■ d u y a r a k 
r^Riy^fîiF®W9ki 
tMM^MİR^di. 

h p at larp?kn,n 
m^ey-daba'ev 
kullanılamaz fıale 
gelirken, olayla ilgili 
soru ş t u r rh a. sjjgıiy or.

0

karara bağlandı.
>plşft a!|/ H I e
ra mp,a'ı$ş$ğh i n d iğ i 
Şifada, traktör devfil 
iğin Devrpen tfaktöf^n 
altında.kalan‘Şağip, > 
°lay. yerinde hayatını 
kaybetti. Olayla 
ilgili soruşturma— 
başlatıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Referandum takyimiîslıyorL
21 Ekim Pazar 
günü yapılacak 
referandumda 
kabul edilmesi 
halinde 11. 
Cumhurbaşkanını 
halkın seçmesini 
sağlayacak anayasa 
değişikliği paketi 
üzerinde tartışmalar 
sürerken 
"Referandum 
Takvimi" de işlemeye 
devam ediyor. 
"Referandum için bir 
yeniseçim takvimi i 
gerekir? ir 
Giderek sıkışan 
takvime göre 
konuşma yapmayı 
istemesi halinde. 
'CftmnUrpa^bntnın ! 
yapacağı konuşmalar 
için yayın ve hırasının 
tespiti önümüzdeki 
Salı yapılacak. I 
Aynı gün, TBMM'de | 
grubu bulunan 
parti ler iteri ktidar 
4)a0bsi/ntekpnuş- 
malannın zaman 
ye sıralarının 

> tespiti de gerçek
leştir ilecek.
Takvim'e göre t,

14 Ekim Pazar 
gününden itibaren 
propaganda ve 
yasaklar başlıyoh 
İŞTE YSK'NİN 
TAKVİMİ
YSK'nın belirlediği 
ve 11 Eylül itibarı 
ile yurt dışındaki 
vatandaşların oy 
kuHanmasım 
başlatan takvimin 
bundan sonraki 
bölümü şöyle: 
- 9 Ekim 2007 Sah:

- Konuşma yapmayı 
dilenfesi halinde, 
CumhurbaŞkanınln 
yapacağı I 
konuşmalar için 
yayın zaman ve 
sırasını n t e s p i t i. 
(3376 S.K. 5/b) 
-Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde 
grubu~bufunan- 
siyasi partiler ile 
iktidar partisinin 
3376 sayılı Kanununj 
5 inci maddesi

uyarınca yapacakiârıl 
konuşmaların yayın 
zaman ye sıralarının 
tayini amacıyla ad 
çekilmesi
(Saat: 15.00)1298 S.K., 
54).
-l'Utfzkim 2007 
Perşembe
-İlçe seçim 
kurullarınca sandık j 
kurulları başkanları- 
na, halkoylaması 
araç ve gereçlerini 
ihtiva edecek şekilde, 
testim edilmesi 
gereken malzeme

«'torbalarının.
. hazırlanmasının 

bitirilmesi
(298 S.K. 68).
r14 Ekim 2007 Pazar: 

/ A Propaganda ve
yasakların başlangıcı 
(3376 S.K. 5/a) 
-Radyo ve 
televizyonda kofraş- 
malarırrbaşlaması 
(3376 S.K. 5) 
15 Ekim 2007 
Pazartesi ” 
i-İlç^SeÇîm'kurulları 

j' başkanlıklarınca, 
niralkâylamasında 
HagöreftlâMaaklsandık 
Lisesi öğrenci ve______

kurulu görevlilerine 
eğitim verilmesi ve 
halkoylaması araç 
vBi gereçlerini: 
ihtiva edecek 
şekUdelpşlira*} .M 
'edilmesi gereken 
malzeme torbalarının 
sandık kurulu 
başkanlıklarına 
teslimi yp göreve 
hd^jr ğüruma 
getirilmeleri.
-17 Ekim 2007 
Çarşamba 1 
{-Taksirli suçlardan1 
hükümlüler İle tütıtfklu 
jsiÇrhen kütüklerinin 
kesinleştirilmesi.) ü 
-Seçmen bilgi kağıt
larının seçmenlere 
'dpğrtılfrçasjnınangazi 
tamamlanması ve । 
dağıtılamayanların 
'•SMfefiSfiîmer, 
kurulu başkanlıklan—
n^esbmLT- a 
(Görevliler 17/10/2007 
çlMHflI Md t“ I 
akşamına” nar\— 
herhangi bir nedenle ı
dağıtamadıkları 
seçmen bilgi kağıt- | 
lanın ilçe seçim

iade ederler (örnek: I 
16).
Bütün bunlara 
rağmen seçmen 
bilgi kağıtlarını 
herhangi bir .. 
şe ki ıde17/10/2007 
Çarşamba gününe 
kadar alamayanların 
ilçe seçim kurulu 
başkanlığından 
almaları hususu 
ilçe seçim kurulu 
başkanlığınca? 
ikişer gün ara'ite iki 
kere ifan edilir.
Alırtrrtaydri seçmen 
bilgi kağıtları da oy 
verme günündevan 
sahipleri tarafından ı 
istenildiğinde ıerin 
verilmek üzere ka 
sandık kurulu ı bu

teslim olunur.) 
20 Ekim 2007------
Cumartesi:

sopu (Saat; y I
18.00)(3376 S.K. 5/a)
-21 Ekim 2007 Bazar: 
-HALKOYLAMASI 
Seçim yasaklarının 
sona ermesi

kurulu başkanına _ (Saat: 24.00)Tl-----—
^^tjerntik Körfez* internette /\^yyyi;jğöml i kkorfezgazetesi.com
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mor*
MHP ıklar1 
laşamayaaiı 
Siya» P*** 
bayramhF» 
program bd 
okrtenCHP 
UfdenDTI 
tayrantoş* 
»usu verim 
haberi geidL 
Ancak DÎFc 
■btambirra 
talebimiz ob 
şetfnde bir 

I açıklama ?e
DTP.CHPvı 
bayramiaşa 
Siyasi parti 
bayramtaşn 
rambeio 
Herbayran 
seleşensr 
partiler an 
laşmalann 
partilerde 
lannınete 
Edinilen h 
göre, 22 T 
seğrierir 
IBUTde 
hakkı elde
DÎFyeQ 
randevu»

, DTPIİleri 
yeminb
MHPli
diyalog!
ardından

.. . > . ■ . ilk yarışmanın saat ,T^
TÜRKİYE’NİN EN KAUtEUb^EKONOMI K
DAVETİYELERİ EN UYfclM^OORLA 1 «t Mİ<—t £ü

ÖZELMÇÜZEL GÜtOftİNİZ İÇ 

kz Srtek"83 A^TASARI^Oft^aym- 

D A V E Miniı&iri M

N

Bulut^alışmalarıyla

ıdanya)

da göşteıv
Jsmangazı

emlikK

Ikentlilik,. 
aşılamaya . - 
darını ve -,:7 
e projelerin/ 
eklerini dile

cağını /•
Bul' ?Yarişfaat^TTZ~-

OnceM- 
“ 'y^fhşn^lara-^a^i 

öğrentâier, ■ yarısi

ra bal a

S5®surdur
"getirdi

MU?;î
KUTUN

Bursa Büyüfcşehif^ 
Belediyesi Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler 
[Mire Başk/HjMtâttjU;

mh 
B

yünü'nde 
şBv'u çocuİbSSb 
buluşturdu, >

'Bahçe; 
leştirih n kutlamada,

B Şov'
fc

I 1 GÜNDE DAVETİYE BASILIRıl_
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı 

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür
işlerj™
& Kartvizit

Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalc gJhayıfM
___

35YILLIK
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

MI*

REKLAMCILIK

CHPGn 
Başkanv 
Anaddj 
Anayasa 
teklifinin 
18. ve 19. 
delerinin 
Çikanlma: 
yönelik öı 
imza atm; 
ancak bu 
Genel Kur 
kabul edilı 
engelleyic 
içine de gi 
lerinibildiı 
AKP'nin 
Cumhurba 
halkın seçı 
öngören A, 
değişiklik t 
Seçici 18 w 
haddelerin 
Minden çı 
göndeki ı 
piP'den tu; 
Msekl 
ulPGnıp

kkorfezgazetesi.com
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Partilerde bayramlaşma krizi
DTP, CHP ve 
MHP ile bayram 
(aşamayacak. 
Siyasi partilerin 
bayramlaşma 
programı belli 
olurken CHP ve 
MHP'den DTP’ye 
bayramlaşma rande
vusu verilmediği 
haberi geldi. 
Ancak DTP'den 
"bizim bir randevu 
talebimiz olmadı" 
şeklinde bir 
açıklama geldi. 
DTP, CHP ve MHP ile 
bayramlaşamayacak 
Siyasi partilerin 
bayramlaşma prog 
ramı belli oldu 
Her bayram gelenek
selleşen siyasi 
partiler arası bayram
laşmalarına ilişkin 
partiler de program
larını netleştirdi. 
Edinilen bilgilere 
göre, 22 Temmuz 
seçimlerinden sonra 
TBMM'de grup kurma 
hakkı elde eden 
DTP'ye CHP ve MHP 
randevu vermedi. 
DTP'lilerin milletvekili 
yemin töreninde 
MHP'lilerle sıcak 
diyalog kurmalarının 
ardından, yaşanan

fflf'li M; ‘Siz iı leMii imzalamayız"
CHP Grup 
Başkanvekili Kemal 
Anadol, AKP’nin 
Anayasa değişiklik 
teklifinin geçici 
18. ve 19. mad
delerinin metinden 
çıkarılmasına 
yönelik önerisine 
imza atmayacaklarını, 
ancak bu teklifin 
Genel Kurul'da 
kabul edilmesini 
engelleyici bir tavır 
içine de girmeyecek
lerini bildirdi.
AKP'nin 
Cumhurbaşkanı'nı 
halkın seçmesini 
öngören Anayasa 
değişiklik teklifinin 
geçici 18 ve 19. 
maddelerinin 
metinden çıkarılması 
yönündeki girişimine 
CHP'den kısmi 
destek geldi. 
CHP Grup

Gemlik Krarfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN■■KSSEDEE

bazı terör eylemle 
riyle yeniden gerilen 
siyasi ortam, bayram
laşma programına da 
yansıdı. DTP'ye 
MHP randevu verme
di. DTP'ye sağ parti 
lerden, AKP, Anava 
tan Partisi ve Saadet 
Partisi randevu verdi. 
CHP'nin DTP'ye karşı 
başından beri izlediği 
mesafeli politika 
bayram randevularına 
da yansıdı. CHP 
yönetimi DTP'ye 
randevu vermezken, 
DSP ve SHP ise 
DTP'lilerle 
bayramlaşacak.
Öte yandan, 22 Tem 
muz seçimlerinde

Başkanvekili 
Kemal Anadol, 
bu olayın hikaye 
sinin 22. Dönem 
Parlamentosu'nda 
başladığını söyledi. 
Kızgınlık ve 
öfkeyle çıkarılan 
bu düzenlemenin 
şimdi cami 
avlusuna terkedilmiş 

beklenmedik seviye 
de düşük oy olan 
Demokrat Parti ise 
bayramlaşma pro
gramı düzenlemedi. 
DTP: "MHP VE CHP'- 
DEN RANDEVU 
TALEP ETMEDİK" 
Demokratik Toplum 

Partisi'nin (DTP) 
Ramazan Bayramında 
siyasi partilerle 
yapacağı bayramlaş
ma programında 
CHP ve MHP ile 
herhangi bir randevu 
talebi olmadığı ve 
bu partilerin de 
DTP'den randevu 
talep etmedikleri 
bildirildi.
DTP'den yapılan 

çocuk gibi 
sahipsiz kaldığını 

dile getiren Anadol, 
'Bunu yapmayın' 
dediklerini ancak AK 
Parti'ye dinlemedik
lerini söyledi. Şimdi 
ise bir Anayasa 
değişikliği yaparak 
referandumun 
ortadan kaldırılması 

açıklamada, parti 
olarak diğer partilerle 
bayramlaşma pro
gramı yapılmadığını, 
ancak DSP, SHP, 
AKP, Saadet 
Partisi ve 
Anavatan'dan 
bayram ziyareti 
için randevu talebi 
geldiğini ve 
bunlara olumlu yanıt 
verildiği belirtildi. 
Açıklamada, 
CHP ve MHP'den 
ise bayram ziyareti 
için ne kendilerin 
den ne de bu 
partilerden herhangi 
tVır VaTep" g'eıHTd’dlğf 
ifade edildi.

gerektiğini 
söylediklerini 
kaydeden Anadol^ 
bunun hukuki ve 
siyasi bir rahatlama 
getireceğini dile 
getirdi. Anadol, 
"Siz referandumu 
durdurmayıp 
sadece bir 
yapıştırma 
yaparsanız biz 
bunu imzalamayız. 
Ama bunun 
yasalaşmasını 
engelleyici 
bir tavır içinde de 
olmayız. Türkiye'yi 
yeni bir bunalımın 
içine sürüklemek 
istemeyiz. Genel 
Kurul'da oy veririz. 
Aksi halde Türkiye 
bunalıma girer. Ama 
asıl çözüm referan
dumun durdurul
masıdır" şeklinde 
konuştu.

301’de 
değişiklik hazır

Türkiye, Avrupa 
Birliği 
Komisyonu'nun 
Kasım ayında 
yayınlayacağı, 
Türkiye'nin 
AB ile ilişkilerinin 
geleceği üzerinde 
kilit önem taşıyan 
İlerleme raporu 
öncesinde 
harekete geçti. 
Avrupah diplomat
ların Ankara'ya 
yaptıkları, “301 
değişmezse, 
rapor çok olumsuz 
çıkacak” uyarısı 
üzerine, hükümet 
değişiklik için 
kolları sıvadı. 
AB Genel 
Sekreterliği, 
Adalet Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı 
ve AKP yetkilileri 
arasında yürütülen 
uzun bir müzakere 
süreci sonunda, 
301'de yapılacak 
değişiklikler 
üzerinde

Değişiklik 
teklifi 8 Ekim’de 

görüşülecek
TBMM Anayasa 
Komisyonu, AK 
Parti'nin Anayasa 
değişikliği teklifini 
8 Ekim Pazartesi 
günü görüşecek. 
Danışma Kurulu'nda 
AKP'nin, teklifin 
48 saat geçmeden 
komisyonda 
görüşülmesi 
önerisi kabul 
edilmedi. Yapılan 
görüşmelerin ardın
dan partiler, İçtüzük 
hükümlerine uygun 
olarak teklifin, 
Anayasa Komisyonu 
ve Genel Kurulda 48 

uzlaşmaya varıldı. 
TCK'nın 301. 
maddesindeki 
değişikliğin 
Ekim ayı içinde 
TBMM'ye 
sunulup, en 
geç Kasım'ın ilk 
haftası Meclis'ten 
geçirilmesi 
planlanıyor. 
Böylece, AB'nin 
en çok eleştirdiği 
konunun ilerleme 
Raporu'ndan çıkarıl
ması amaçlanıyor. 
301'deki 
“Türklük” tanımı 
“Türk ulusu” 
olarak değiştirilecek. 
Bu çerçevede 
“Türklük” gibi 
müphem bir ifade 
yerine, “Türk ulusu” 
konularak tanım 
daha da somut
laştırılacak. 
Savcıların 
301'den soruşturma 
açması ise Adalet 
Bakanlığı onayına 
bağlanacak.

saat süre geçtikten 
sonra ele alınmasın
da mutabık kaldılar. 
Partiler, Anayasa 
teklifinin 8 Ekim 
Pazartesi Günü 
Anayasa 
Komisyonunda 
görüşülmesini, 10 
Ekim Çarşamba 
günü ise TBMM 
Genel Kurulunda ele 
alınması ve 1. tur 
oylamasının yapıl
masını kabul ettiler. 
Bu durumda, teklifin 
2. tu; oylaması ise 
16 Ekim Salı günü 
yapılacak.
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Kümesten
servet götürdüler

Markette esrar
alemine gözaltı

iursa'da bir evin 
todrumundaki 
iümese giren kimliği 
»elirsiz hırsızlar, 
ler biri 5 bin YTL 
(eğerindeki 
/lardin cinsi 
(üvercinleri çalarak 
[ayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye 
jöre, merkez 
)smangazi ilçesine 
»ağlı Dikkaldırım 
haddesi üzerindeki 
>ir apartmanın 
jodrum katında 
aulunan kümesin 
ci I idin i kırıp içeri 
jiren kimliği belirsiz 
ıırsızlar, Fatih

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

İGemlik K0rfez| 

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

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

ACİLSATILIKveltiRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ
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 îçinde)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
TEHA & “SUYUNU BOŞA HARCAMA”

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

Tel :513 24 74 Fax: 514 10 211

Baydaroğlu'na (18) 
ait her biri 5 bin YTL 
değerindeki Mardin 
cinsi 15 güvercini 
çalarak kayıplara 
karıştı. Sabah 
yem vermek için 
kümese gittiğinde 
güvercinleri göre
meyen Bayrdaroğlu, 
polisi arayarak 
ihbarda bulundu. 
Uzman ekipler, 
kümeste parmak 
izi çalışması yaptı. 
Olayla alakalı 
soruşturma başlatan 
polis, kimliği 
belirsiz hırsızların 
peşine düştü.

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Sölöz’de uyuşturucu
operasyonu

h ı L J A r a > A RIVİ A
| KOMUTANLIĞf 

BURSA

Bursa'nın Orhangazi 
ilçesine bağlı Sölöz 
beldesinde jandarma 
tarafından yapılan 
uyuşturucu operas 
yonunda 4 kilogram 
640 gram esrar 
maddesi ile 2 adet 
ruhsatsız tabanca 
ve çok sayıda 
mermi ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye göre, 
bazı şahısların uyuş
turucu ticareti yap
tığı ihbarını alan 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
D.K.' isimli şahsa 
ait otomobil ve evde 
Cumhuriyet 
Başsavcılığımdan alı

s

t

s

nan izinle arama 
yaptı, Asayiş ekiple 
rince yapılan arama
da evde yatakların 
arasına saklanmış 
4 kilogram 640 gram 
kubar esrar maddesi 
ile 2 adet av tüfeği, 
2 adet ruhsatsız 
tabanca, ile çok 
sayıda mermi ele 
geçirildi. Olayla 
alakası bulundukları 
bildirilen D.K., 
H.D. ve A.Y. isimli 
şahıslar gözaltına 
alındı. Zanlıların 
uyuşturucu ticareti 
yapmak suçundan 
adliyeye çıkarılacak
ları belirtildi

1

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

yıl hapis istemiyle yargılanılı 8 yıl yatacalı
Bursa'da otomobille 
hızla üzerine gelen 
şahısları, husumetli 
olduğu kişiler 
sanarak ateş ettiği 
için, aracın içerisin
deki 4 kişiyi öldür 
meye teşebbüs iddi
asıyla 80 yıla kadar 
hapis talebiyle 
yargılanan sanık, 
mahkemenin eylemin 
sadece sürücüye 
yönelik olduğuna 
kanaat getirmesi 
üzerine 8 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Bursa 5. Ağır Ceza

Bursa'nın 
Karacabey ilçesinde 
bir markette esrar 
içerken yakalanan 3 
kişi polis tarafından 
gözaltına alındı 
Edinilen bilgiye 
göre, Hamidiye 
Mahallesi Panayır 
Caddesi üzerindeki 
bir markette esrar 
içildiği ihbarını alan 
polis, kapalı olan 
markete baskın

üst geçitteki gaspçılara
4 er yıl hapis

Bursa'da üst geçit
ten geçen bir baya 
nın zorla çantasını 
almaya çalışan ve 
kendilerine müda
hale eden bir kişiyi 
de darp ettikleri 
iddia edilen 2 
şüpheli, 4'er yıl 2'şer 
ay hapis cezasına 
çarptırıldı.
Bursa 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"birden fazla kişi 
tarafından birlikte 
yağmaya teşebbüs" 
suçundan 10'ar yıla 
kadar hapisleri talep 
edilen C.D. (22), G.A. 
(20) son kez hakim 
karşısını çıktı.
7 ay önce Yalova 
Yolu üzerindeki 
özel bir alışveriş 
merkezinin üst 
geçidinde nişanlısını 
bekleyen M.T.'nin

Mahkemesi'nde, 4 
ayrı kişiyi "kasten 
öldürmeye teşebbüs' 
suçundan toplam 
80 yıl cezalandırıl
ması istenen, E.Ç. 
son kez hakim 
karşısına çıktı. 
7 ay önce evinin 
önünde otururken 
hızla mahalleye 
giren bir otomobili, 
hasmı zannederek 
ateş açan ve otomo
bilde bulunan O.K., 
A.E. S.K. ve Y.A.'yı 
ayrı ayrı öldürmeye 
teşebbüs suçundan 

yaptı. Marketin iç 
kısmında esrar içen 
Ş.T. (33), O.D. (39) 
ve O.B. (30) isimli 
şahıslar polis 
tarafından gözaltına 
alındı. Ş.T.'nin 
üzerinde ve gazete 
kağıdına sarılı halde 
toplam 11 gram 
esrar maddesi ele 
geçirildi.
Polis olayla alakalı 
soruşturma başlattı.

(16) çantasını gasp 
etmeye çalışmakla 
suçlanan 2 sanık 
haklarındaki 
iddiaları yalanladı. 
Mahkeme, sanıklara 
yağma suçundan 
önce 10'ar yıl 
hapis cezası verdi. 
Ardından suçun 
teşebbüste kalması 
sebebiyle 5'er yıla 
indirdi. Hafifletici 
sebepleri de göz 
önüne alarak sanık
ların cezası son 
olarak 4’er yıl 
2'şer ay olarak 
karara bağlandı. 
Ayrıca gasp 
olayını görerek 
müdahale eden 
M.A.'yı darp 
etmekle suçlanan 
G.A., bu suçtan da 
10 ay hapis 
cezasına çarptırıldı.

Maliye Baka 
Kemal Unak 

iHnlmüzdek 
i dönemde 
lülin ücret 
Bankaya yal 

| Bilinin zor 
11 Bal getirile
Udi. 

■nlkıtan^y 
açıklamada 
gajtdjıs 
Mİafı vata 

। Hajağı le 
|i|adeley 

I löjükyB 
ftrııuygul 

i Moaulacağ 
i ^Söyledi.
I iucerçev 
fHtlem 

i t|s|emi|a 

İpkanı kay 
ifunjkrtaL 

1wü|enlir 

^Wyor. 
■il uygu 

1 i ^lorlulduç 
tellesin 
bankaya 

nltdiş 
I Büladel 
Holföner 
Bnakıtan 
Çaylık prir 
belgeleri

İBisIrgel 
Hteyannaı 
' tekbeyaı 
Braamay 
üşündü

cezalandırılması 
istenen sanık 
E.Ç., hakkındaki 
iddiaları yalanladı. 
Mahkeme, eylemin 
sadece otomobil 
sürücüsü A.E.'ye 
yönelik olduğuna 
kanaat getirerek, 
sanığı 8 yıl 4 ay 
hapis cezasına 
çarptırdı.
Ayrıca E.Ç.'ye 
Ateşli Silahlar 
Kanunu'na 
muhalefet suçundan 
6 bin YTI para 
cezası verildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ar 
İti
İn iç I 
İr içen 
(39) 
imli

:altına I 

ızete 
halde
n 
ele I

ikalı I 
şlattıl

Unakıtan; “Bütün 
Ücretler bankaya

sp 
la

lı. 
ara 
1 

İli.

ası 
a

8. YAŞ

ÇİZİYORUM
Bar/ş Güler’in kaleminden

yatacak”
■ Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
önümüzdeki 

»dönemde 
tbütün ücretlerin 
bankaya yatırıl- 
masının zorunlu ■ 
hale getirileceğini

■ bildirdi.
Unakıtan, yaptığı 
açıklamada, 
kayıt dışı iaify 
dam ve vergi 
kaçağı vile 
mücadeleye

Tqönük yeni tedbir- " 
lerin uygulamaya 
konulacağını

Höyedi.
Bu çerçevede, . 
ücretlerin bankacılık 
sistemi kanalı ile > 
çalışanlara ulaştırıla
cağını kaydeden 
Unakıtan, "Sosyal 
Güvenlik Kurumu, 
bu sistem üzerinde

Kalkıyor. Yeni sis- 
tem uygulamaya 
konulduğunda, artık

Kenesin ücretleri 
bankaya yatacak. Bu 
kayıt dışı istihdamla 
mücadele açısından 
çok önemli" dedi, 
■nlkıtan, sigortada 
aylık prim ve hizmet 
belgeleri ile muh- I 
tasar gelir vergisi 
beyannamelerini de 
tek beyannamede 
toplamayı 
düşündüklerini

kayıp ve kaçağı ile 
mücadele için 
vergi cezalarında 
da artıca gidecekleri
ni söyledi.
"Cezaları artıra 
cağız. Başka / 

nrare yok" 'diyen
Unakıtan, 
cezaların yanı i 
sıra vergi 
incelemelerine de 
daha fazla başvura
caklarını vurguladı, 
û'nakııan, ■ 1 
"İkide bir kapıları I' 
biri çalacak ve 
(Şu yılın hesaplarına 
bakacağız) 
diyecek. Art"
ğır inceleffi^'^^T1 
mayacağız ama I 
Jıerkgge doku- 
nacağız. Herkes 
bir incelemeden - 
geçecek" diye | 
konuştu.

Memlik’Rorfez’ internette
I4w.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 
|k POMPÂCI 
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE (ALIŞACAK
[TEZGAHTAR VE 
RCASİYER aranıyor

llİBracaatlann şahsen yapılması rica olunur.
I İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ 
LWa Yolu 5. Km. GEMLİK

ELEMAN RRRNIYOR
Umurbev Düâün Salonları'nda 

çalışmak üzere fil 
Şef Garson, Garson, 

Komi, remiz/ik Elamanı alınacaktır. 
^renMod|[|L 

satış mağazasında çalışmak üzerç> ? 
bayan satış görevlisi aranıyor.

Irç. Zcytircft Son. Tk. Ud. Şb.

SATILIK DAİRE
3 yatak odalı, Deniz üStüBfihçeli 

İki balkonlu, otoparklı geniş 
yazlık daire SATILIKTIR. 

K.Kumla - Namtaş 2 Daire 21 
Diş Hekimi Özcan VURAL 
, fiep 39 '

Kendi öze I besimiz Kurbanlıkların) zı 
Gemlik Belediye Mezbabasındak 
Tesisimizden temin edebilirsiniz

İBİŞİNİZDE ÜOlM
İsteyen müşterilerimizin I 

Kurbanları Uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE
KİRALIKDAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

&ABÇJNE® LDUNU^ Mü?
ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN

I4w.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Açık öğretimde kayıtlar 
15 Ekim’de sona erecek

Eskişehir Anadolu 
Üniverşitesi'nin (AÜ) 
uzakfen eğitim sis* 
temiyje öğretim 
uyğufayan iktisat, 
İşletme ve 
Açıkoğretim fakül
telerime, 2007 Öğrenci 
Seçme Sınavı (ÖSS) 
spnucunda yerleştir
ilen adayların kayıt 
işlemleri 15 Ekim’de 
mes^ı bitirpind^Ş^ 

a gruplara 
2007-2'008 öğretim 
yılında uzaktan öğre
time yeni kayıt yap- . 
tırac^k öğrenciler ile

Sınıf Öğretmenliği 
Lisans Tamamlama, 
Adalet Meslek Eğitimi 
Önlisans, Jandarma 
Meslek Eğitimi 
Önlisans programları
na başvuru hakkı 
kazanan adaylar ve 
Lisans Öğrenimine 
Hazırlık Programı 
öğrencilerinin 24 
Ey I ü I 2007 ta r i hinde 
başlayan kayıt işlem- 
leri, 15 E ki m 'de 
mesai bitiminde sona 

^d^lar,2İQ07-20p8 
Öğret i m y ı tına ilişkin

vduüzerinden
konuşmalar 

ş dinlenebilecek
TSldkörhühıkasyon 
İletişim Başkanı 1 
raffl I rh Ş e k, ujd u 
p^eFfn dmf yapılan 
kdrOj§ 
reH^)il^0|ioftr 
cten’etldnmb^i 
RÖFftföünda ihalenin 
yapıldığını, deldfcek 
aflS^töiRd^BÜ sis-n 
temin kurularak

, ^liyd^bâllatfiR 
mâ^Wrvpİcin,an ,n’ 
fâh^tı'ğımîâmi’rdl .

yâs’a^â1 ^titÖİâh 
Tdİdkdffîünikasyon 
fe^başındafibu 

,st

^Temmuâ'âÖÖ6:

y^i n a MİT, Jâ h d âr m a 
GdtrelKjorhûtâfiTiği' 

t diri iyot in
titfhbârl Ye adli

MPfflHRkâne 
I Rar^iPıÇiîh’^yğUûnf-" 
, mSâ ^onüsün'da1 
eti üst düzeyde

j mifr?âî^eY9ikîeiriİjrrİG 
Söyledi.
BâeK6lffudakteRtİmlar- 
ta karşılıklı özveri — 
{içerisinde uyumlu 
bir çalışma ortaya 
Bıkhğını yurgulayan 

iimşek, uydu
-zerinden yapılan

| alarm, a 
| dinlenebilmesin i n 
deneflenmesi 
Ikonusunda çalışma 
l| HARR¥ P0iTlR-5— 

(yapıldığını belirtti. 
İŞim^ek, "Uydu 
jüzerinden yapılan .̂ 
konuşmaların 
| dinlenebilmesinin 
denetlenmesi 
konusunda 
Telekomünikasyon 
Kurumunca 
(geçtiğimiz 
haftalarda uydu 
ihalesi yapıldır 
Onu da önümüzdeki 
aylar içerisinde 
bu sistemi kurup, 
faaliyete başlanıl- 
nrlhsı düşünülüyor" 
d6dî. bit kara rai 
Şımşek, bir b 
dmleiÜöfâaliyetinin 
ma hkemeded e I i I 
ölât'âk kullanıla 
bilrpesi 
öncelikle Telekomü ' 
Aîjlasyon HdtİŞim 
Başkanlığında 
işlemin tanımlanması 
Bitıî belirtti.

mâfâl,rı 
so n ra sı n d a uydu 
telefonlarının da1 

! dinlenilmesi, 
4 konusunda 

mahkeme karar
larının kuruma 

’j~geleceğinikaydeden 
Şimşek,1 GSM’de 
olduğu gibi tanırnla- 

Hmaların yapılacağın^ 
aatararın mahkeme’' 
kararı (ççpçevesinde 
ilgili kurumun 
altveri taşıyıcısına 
aktarılacağını belirtti.

Gemlik Körfez
■K

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONEOLUN okuyun okutun

O

Internet başvuru 
işlemlerini, 
"http://aofkayit.anado
lu.edu.tr" adresinden 
yaptıktan sonra, 
2007-2008 Öğretim 
Yılı Internet Başvuru 
ve Kayıt Kılavuzu'nda 
açıklanan kayıt bel
gelerini hazırlayarak 
Açıkoğretim Fakültesi 
bürolarına bizzat 
başvurmaları gerekiy- 
jan Belirtilen tarihler 
arpamda, mazeretleri 
sebebi ile kayıt 
yaptıramayan 
adaylar ise,

16-19 Ekim 2007 
tarihleri arasında 
rhazeretlerini kanıt
layan resmi bir belge 
ile kayıtlarını yaptıra
bilecekler.
AÖF büroları, kayıt 
işlemleri sebebiyle 
yarın da açık olacak. 
19 Ekim 2007 
tarihinden sonra 
ise, her ne sebeple 
Olursa olsun aday
ların hiç bir mazereti 
kabul edilmeyecek 
ve kayıt yenileme 
süresi kesinlikle 
uzatılmayacak

Ankesörlü
telefondan internete

bağlanılacak
k W .i hakemse gı,.

• Türk Telekom’unTürk Telekom 88bin 
> a n ke s ör I ü t e I ef o n a 
.lehpdlpji makyajı 
ı yaPmaya hazırlanı 
yor. Türk Telekom 
CEO’su Paul Doany, 

.an^e^c/fılü tşlefönlar- 
daki devrili, şöyl$.( 

^açikladl-n j
Türk telekom 85 bin 
ppjkıesö^ü telefona 
teknoloji makyajı 

r yapmpya h^ırlanıyo^ 
Türk TeleRgrppbu yıl 
150 binte^oipüşe 
verin gezmedi bekle-' 
çıen Ce^l|k|ft||fşim 
E u roasıa Fuarı ’n d a 
düzen İediği_bas ı n 
toplantısında yeni 

^nesN ankesörlü tele
fonların 'tnüjdesini 
verdi. ŞMS atıp 
fotoğraf çekebilen 1 

. yeni jenerasyon 
ankesörlü telefonlar
dan internete girmek 
de mümkün olacak. |

! yanı s,ra Avea’ 
TTiNeff Argela ve 
Innova şirketlerinin

। yöneticilerinin ilk 
kez bir arada olduğu'

j pasın toplantısında 
kongşan Türk c

| Telekom jC^Ö’sij 
Paul Doany ,

I ankesörlü ’{ 
telefonlardan AçfejÇj 

' nete bagıappıâk ve.
SMSat'mak gibi 
hizmetleri çok kısa 
tarpanda hayata 
geçireceklerini

■ açıkladı. Doany, 
{‘tüm Türkiye’de

< yatırımlarımız 
sürüyor. Müştejile 
rimiz şan kî evin
deymiş gibi anke

1 södü telefondan 
' İnternete bağla 

nabilecek. Bunu tüm 
Türkiye’ye yaya
cağız’’ dedi.

UMAN flRANİVOR
Orhangazi Döhtaş Fabrihası’nda 
İç Taşeron (Müteahit firmada) 1 

çalışacak elemana ihtiyaç vardın]
NET $00.00 YTL Maaşı J
SSK+Servis t Yemeh |
GSM:0.5337680645 1

TEL:0.2245734263DahİIİ:n35]|

MAN ASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI 3 + 1110 M2 DAİRİ 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
Tel: (0.533) 255 65 66 1

KİRAUKDÜKKAN
İkinci Kordon’da j

Anıl Gümrükleme yanından1
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır. I
Çep^O54259W5lJ

ELEMAN ARANIYÖ
Mermer Fabrikamızda 

çalınacak
BAY ve BAYAN

vasıfsız ELEMANLAR —
Mutfakta çalışacak 

servis yapabileri genç I 
bayan eleman aranıyor!

Müracaatların şahsen yapılması rica oluna
VERONA MERMER LTD.ŞTİJ

Tel: 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii 1
Yalova Yolu 2. Km.

Gemlik / BURSA

kullanılmış 40 binim 
otom i tik Kömürlü

Kat Kalorifer Kazan^^ 
sahibinden satılıktır i

Ttel : 513 96 831

http://aofkayit.anadolu.edu.tr


CRN MCRIDVCN

fillŞV€RİŞIVI€RK€Zİ 
GEMLİKLİLERİN HİZM6TÎNC AÇILDI! 
GEZİP GÖRECEĞİNİZ KALİTELİ VE UCUZ 

ALIŞVERİŞ YAPACAĞINIZ
BİR CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURDUK,

SAYILI MİKTARDA 
KİRALIK YERİMİZ 
MEVCUTTUR.
İstiklal Cad. No:26

TEL: 513 13 80
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Galatasaray Sion'u gole
V Fenert 8J milm ni wm w&i

UEFA Kupası 1. tur 
rövanş karşılaş
masında Galatasaray, 
Ali Sami Yen 
Stadı'nda Sion'u 
konuk etti.
İlk maçta 3-2 
yenildiği ve UEFA 
Kupası'nda tur 
atlayabilmek için 
mutlak galibiyet 
parolasıyla 
karşılaşmaya çıkan 
Galatasaray, rakibine 
adeta gol olup yağdı. 
Sarı-kırmızılı ekip, 
karşılaşmadan 5-1 
gibi farklı bir sonuçla 
ayrılarak, gruplara 
kalma biletini kaptı. 
İlk maçtaki skor 
avantajını iyi kullana
mayan Sion ise

Kezman resti çekti
Sırp golcünün, yöne
timin kapısını çaldığı 
ve "Benden memnun 
değilseniz ayrılabilir
im. İstediğim an 
kulüp de bulabilirim. 
Tepkilerden rahat
sızım" dediği ancak 
"Söylentilere aldırış 
etme, işine bak" 
yanıtını aldığı 
öğrenildi.
Fenerbahçe'de futbol 
hayatının belki de en 
sıkıntılı dönemlerin 
den birini geçiren 
Mateja Kezman'ın, 
yoğun eleştiriler 
nedeniyle yönetimin 
kapısını çaldığı 
öğrenildi.
Sezon başından bu 
yana bir türlü iste
nilen performansı 
gösteremeyen ve 
taraftarın da tepki
leriyle burun buruna 
gelen Sırp oyuncu
nun, hakkında çıkan 
haberlerden rahatsı
zlık duyduğu ve 
durumunun 
netleşmesi için yöne
time başvurduğu 
bildirildi.
Kezman, yöneticilerle 
yaptığı görüşmede, 
"Benim beklenti-

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı 
HARRYP0TTER5 
CUMHURBAŞKANI 
MERYEM ANA

Galatasaray'a 
boyun eğerek, 
UEFA'ya veda 
etti.
Galatasaray'ın 
gollerini, (22'-29') 
Ümit, (36') L incoln, 
(68') Arda, (90')

lerinizi karşılaya
madığımı düşünüyor
sanız devre arasında 
takımdan ayrılabili 
rim. Bu konuda 
kesin bir karar alır
sanız, bana bildirin" 
dediği öğrenildi.
Deivid örneği 
Fenerbahçe for
masını giymekten ve 
Türkiye'de yaşamak
tan çok mutlu 
olduğunu kaydeden 
Sırp yıldız, "Ben iste
diğim an kendime 
kulüp bulabilirim. 
Yeter ki hakkımda 
alınmış bir karar 
varsa bunu şimdiden 
bileyim" ifadelerini 
kullandığı belirtildi.

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

- 21.00 -16.15
• 14.00 -20.45

Bouzid atarken, 
Sion'un tek 
golünü ise 
(90) Nvvaneri 
kaydetti.
Karşılaşmadan 
Galatasaray 5-1 
galip ayrıldı.

Yöneticilerin ise 
"Biz sana güveni 
yoruz. Aynı sorunları 
geçtiğimiz yıl Deivid 
de yaşamıştı. Şimdi 
taraftarın gözbebeği. 
Bu kötü günleri 
geride bırakacağına 
inanıyoruz. Senden 
memnunuz ve umut
luyuz. Dedikoduları 
bırak, işine bak. 
Takımın sana ihtiyacı 
var" yanıtım verdik
leri ifade edildi. 
Kezman'ın, kendisini 
her fırsatta öven 
Teknik Direktör Zico 
ile de bir toplantı 
yaptığı ve geleceği 
hakkında garanti 
aldığı belirlendi.

Fenerbahçe Sportif 
Hizmetler Sanayi ve 
Ticaret A.Ş'nin, 8,6 
milyon YTL yayın 
geliri elde ettiği 
bildirildi.
Fenerbahçe Sportif 
Hizmetler Sanayi ve 
Ticaret A.Ş'den, 
Türkiye Turkcell 
Süper Ligi yayın 
gelirleri ile ilgili 
Borsaya gönderilen 
açıklamada, 1 
Haziran - 30 Eylül 
2007 tarihleri arasın
da KDV'siz kesilen 
fatura tutarının 6 
milyon 41 bin 501,96

UEFA!dan Sağlam’a ceza
UEFA Disiplin 
Kurulu, Avrupa 
Şampiyonlar 
Ligi'nde Portekiz'in 
Porto takımıyla 
yapılan A Grubu 
ikinci hafta maçında 
hakemle girdiği 
diyalog sonrasında 
tribüne gönderilen 
Beşiktaş Teknik 
Direktörü Ertuğrul 
Sağlam'a en az 
1 maç ceza verdi. 
UEFA'nın, Ertuğrul 
Sağlam'a en az 1 
maç men cezası 
verildiğine dair 
yazıyı Beşiktaş 
Kulübü'ne gönder
diği açıklandı. 
Sağlam, bu karar

“Futbolu çirkinleştirmedik’
Kayseri Erciyesspor 
Teknik Direktörü 
Mehmet Bulut, UEFA 
Kupası 1. turunda 5-0 
yenildikleri Athletico 
Madrid maçı sonrası 
futbolu çirkin
leştirmeden en iyi 
şekilde mücadele 
etmeye çalıştıklarını 
söyledi.
Bulut, Athletico 
Madrid'in dünyaca 
ünlü başarılı bir 
takım olduğunu, 
ancak kendilerinin de 
iyi futbol oynadık
larını kaydetti. 
Karşılaşmada çok 
sayıda gol pozisyonu 
bulduklarını ifade 
eden Bulut, "Rakip 
pozisyonları değer
lendirdi. Ama biz gol 
pozisyonları bul-

YTL, tahsil edilen 
tutarın 8 milyon 619

bin 827,02 YTL 
olduğu bildirildi.

Kemik kal'ıtes 
veyoğunluğı 
17 ile 35 yaş 
kazanıdığını I 
uzmanlar 'Ke 
sağlığımızı o 
kalsiyum, D1 
ve protein iç 
besinler etki 
uyarısında t 
Kemik sağlı 
vücuda alın 
besinlerle d 

' ilişkisi oldu 
belirten uzı 
"Kemik sai 
özellikle k; 
D vitamini 
içeren bes 
etkiler." uy 
bulunuyor. 
Bursa Acıt 
Hastanesi! 
velravmat 
Uzmanı Do 
Nadir Şene 
yoğunluğu 
kalitesinde 
değerlerin ‘ 
35 yaşlar aı 
kazanıldığı) 
faşlar arası 
kazanılan k 
kitlesinin in

gençliğinde

nedeniyle
24 Ekim'de İstanbul'
da yapılacak 
Liverpool maçında 
takımının başında 
sahaya çıkamayacak.

Paraya ben; 
söyledi.
Mr.Şeı

ban kaya ya

1

mamıza rağmen fır
satları kaçırdık.
Elimizden geleni yap
tık. Futbolu çirkin
leştirmedik. Ülkemizi 
en iyi şekilde temsil 
etmeye çalıştık" diye 
konuştu.
Athletico Madrid 
Teknik Direktörü 
Javier Aguirre de, 
Kayseri Erciyesspor 
karşısında, erken gol 

8 Ekim'e kadar 
Ertuğrul Sağlam'ın 
savunmasını isteyen 
UEFA, konuyla ilgili 
kesin kararını 11 
Ekim'de verecek.

bulduktan sonra, rak
ibin üstüne gitmedik
lerini ve rakibin üst
lerine gelmesini I 
bekleyerek akıllı i 
oyun oynadıklarını 
söyledi. Aguir re, I 
UEFA Kupası'nda 9 
turu geçtikten sonra. 
Barcelona ile yapa 
Canları lig maçını ■ 
düşünmeye başladık
larını kaydetti
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Kemikte kalite 17 ile
35 yaş arasında kazanılıyor

DENİZ OTOBÜSÜ

Kemik kalitesinin 
ve yoğunluğunun 
17 ile 35 yaş arası 
kazanıdığını belirten 
uzmanlar 'Kemik 
sağlığımızı özellikle 
kalsiyum, D vitamini 
ve protein içeren 
besinler etkiler.' 
uyarısında bulundu. 
Kemik sağlığının 
vücuda alınan 
besinlerle doğrudan 
ilişkisi olduğunu 
belirten uzmanlar, 
"Kemik sağlığımızı 
özellikle kalsiyum, 
D vitamini ve protein 
içeren besinler 
etkiler." uyarısında 
bulunuyor.
Bursa Acıbadem 
Hastanesi Ortopedi 
ve Travmatoloji 
Uzmanı Doç.Dr. 
Nadir Şener, kemik 
yoğunluğu ve 
kalitesinde zirve 
değerlerin 17 ile 
35 yaşlar arasında 
kazanıldığını, bu 
yaşlar arasında 
kazanılan kemik 
kitlesinin insanın 
gençliğinde kazanıp 
bankaya yatırdığı 
paraya benzediğini 
söyledi.
Doç. Dr. Şener;

"İlerleyen yaşında 
bu parayı yani kemik 
kitlesini kullanarak 
sağlığını koruyacak
tır. Çünkü 35 yaşın
dan sonra kemik 
kitlesi hep kayıp 
yönünde ilerler. 
Bundan dolayı genç 
yaşlarda özellikle de 
ergenlik çağında 
beslenme insanın 
tüm hayatı boyunca 
kemik sağlığını etk
ileyecek sonuçlar 
doğurur." dedi. 
Kemiklerimizin asıl 
yapıtaşını kalsiyum 
ve proteinlerin oluş
turduğuna dikkat

çeken Şener, 
şunları söyledi: 
"Vücudumuzdaki 
kalsiyumun yüzde 
99'u kemiklerimizde 
yer alır.
Kemiklerimizin 
kalsiyum ihtiyacı 
büyüme döneminde, 
hamilelikte ve 
menapoz sonrasında 
daha fazladır.
Kalsiyum ihtiyacı 
süt ve süt ürün
lerinden, koyu 
yeşil yapraklı 
sebzelerden, 
kuruyemişlerden 
ve baklagillerden 
sağlanabilir.

Kemik yapısında 
proteinler de 
kemiğin esnekliğini 
ve kalsiyum kristal
lerinin bir arada 
durmasını sağlarlar. 
Proteinler ise 
hayvansal gıdalar, 
yumurta, balık 
ve baklagillerden 
elde edilebilir. 
Kemiklerimize 
kalsiyumun yer
leşmesinde D 
vitamini önemli rol 
oynar. Kalsiyumun 
kemiklere yer
leşmesinde 
sportif aktivite ve 
hareketliliğin de 
önemli yeri vardır. 
D vitamininin en 
önemli kaynağı 
güneş ışığıdır. 
Güneş ışığı 
sayesinde cildimizde 
D vitamini oluşturu
lur. Diğer D vitamini 
kaynakları ise balık, 
balık yağı ve yumur
tadır. Sonuç olarak 
genç erişkinlerin 
doğru ve yeterli 
beslenmesi, güneş 
ışığına maruz kalması 
ve sportif aktivite 
göstermeleri kemik 
sağlığı için kaçınıl
mazdır."

Gribi küçümsemeyin
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Infek- 
siyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Esra Tanyel, 
dünyada her yıl 3-5 
milyon kişinin enfek- 
te olduğunu, bu 
enfekte sonucu 
250-500 bin kişinin 
gripten öldüğünü 
söyledi.
Kış ayının yaklaş
ması nedeniyle grip 
hastalığı hakkında 
bilgi veren Yrd. Doç. 
Dr. Esra Tanyel, gri 
bin üst solunum yol
ları, burun, boğaz 
ve bazen akciğerleri 
tutan bir enfeksiyon 
türü ve yüksek ateş, 
baş ağrısı ve öksü 
rükle seyreder yak
laşık 1 hafta süren 
hastalık olduğunu 
kaydetti. Özellikle 
yaşlılarda gribin ateş 
ve hiç belli olmayan 
ateş, yoğun halsiz
lik, iştahsızlık, 
güçsüzlük, konfüz 
yon, akciğere bağlı 
bulgular daha sık 
görüldüğünü dile 
getiren Tanyel, 
"Soğuk algınlığı, 
ateş yok veya çok 
az yükselmiş burun 
akıntısı, gözlerde 
sulanma, öksürük, 
kırıklık, kış aylarında 
sık, daha hafif seyirli 
hastalık grip virüs
leridir.

Orthomyxoviridea 
ailesinden influenza 
virüsleri tip A, B 
ve C olarak 
sınıflanır. Tüm 
avian influenza 
virüsleri tip A 
virüsleridir. Grip sol
unum yolu 
hastalığıdır. Hastalık 
kişilerin hapşırması 
ve öksürüğü ile 
kirlenmiş el ve 
cansız yüzeyler ile 
bulaşır. Hastalık 
başlamadan 1-2 gün 
önce ve belirtilerden 
1-2 gün sonrasında 
virüs burun ve 
boğazda bulunur. 
Hastalığın ortaya 
çıkmasında virüs 
solunum yolundaki 
hücrelerini enfekte 
eder. Hücrelerde 
hasar, aktivite kaybı 
nötrofillerin kemo- 
taksi ve fagositozu 
ile alveolar makrofa- 
jların fagositik 
fonksiyonlarında da 
bozulmalar oluştu
rur. Klinik döne
minde 3-5 gündür. 
Ateş, baş, kas, 
boğaz ağrısı, burun 
akıntısı, kuru 
öksürük, gözlerde 
sulanma, çocuklarda 
ishal ve karın ağrısı 
yapmaktadır" dedi. 
Tanyel, "Dünyada 
her yıl 3-5 milyon 
kişi enfekte olurken, 
250-500 bin kişi 
ağırlıklı yaşlı 
gripten ölüyor" 
dedi.

m'mi 
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

51310 55
51318 79
51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21 -122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 5İ3 23 94

(226)811 13 23 
İDO İmam Aslan

513 10 79
513 30 33
513 14 26

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 51417 00

AKCAN PETROL 
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
6 Ekim 2007 Cumartesi 

GEMİÇ ECZANESİ Tel:5134052 
7 Ekim 2007 Pazar 

İNCİ ECZANESİ Tel:5130164

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2873 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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2008 Tarihi Kentler Birliği
toplantısı Bursa’da yapılacak
2008'in Mart ayında 
yapılması planlanan 
Tarihi Kentler 
Birliği toplantısı, 
TkB'nin Şanlıurfa 
Buluşması'na 
katılan Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin 
burada yaptığı 
davet üzerine 
gerçekleşecek. 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
toplantıyla ilgili 
son ayrıntıların; 
Birliğin İstanbul'daki 
merkezi olan 
Şerifler Yahsı'nda 
Prof. Dr. Metin 
Sözen başkanlığında 
gerçekleştirilen 
toplantıda netleşti- 
rildiğini bildirdi. 
Mart 2008'de yapıl
ması planlanan 
toplantıda, Osman 
gazi Belediyesi'nin 
tarihi mirası 
koruma çalışmaları 
ve bağlamdaki 
örgütlenme,

işlevlendirme, 
röleve ve restorasyon 
projesi hazırlama, 
kent belleği 
oluşturma, somut 
olmayan kültürlerin 
desteklenmesi, 
kent kültürünün 
oluşturulması/ortaya 
çıkarılması gibi 
çalışmaları ayrıntılı 
olarak ele alınacak. 
TKB'nin Osmangazi 
Buluşmasında 
tarihi mirası koruma 
çalışmaları 

sadece teorik 
olarak işlenmeyecek. 
Konuklar aynı 
zamanda Osmangazi 
Belediyesi'nin 
restore ettirdiği 
kültürel varlıkları da 
yerinde görecek. 
3 gün sürmesi 
planlanan toplantının 
son iki günü 
yerinde inceleme 
ile geçecek. 
Konuklar iki gün 
boyunca, 
restorasyonu 

tamamlanan veya 
devam etmekte olan; 
Bursa Surları, Sur 
Kapıları(Saltanat 
Kapı, Fetih Kapı, 
Yer Kapı, Zindan 
Kapı), karabaş ı 
Veli kültür Merkezi, 
Haraççıoğlu 
Medresesi, Gökdere 
Medresesi, Seyyid 
Usul Tekkesi, Geyve 
Han, Gaile Han, 
Tuz Han, Tuz Pazarı, 
Uzun Çarşı, Okçular 
Çarşısı, Ertaş Çarşısı, 
tarihi Merinos Tren 
İstasyonu, Abdal 
Camii ve Türbesi'nde 
yerinde inceleme 
yapılacak. Tarihi Kent 
ler Birliği katıhmcıla 
rı, Osmangazi 
Belediyesi'nin 
sokak dokusu 
düzenlemesi 
yaptığı; Üftade 
Sokağı, Osmangazi 
Çıkmazı ve Kayhan 
Caddesi gibi 
bölgelerde de 
inceleme yapacak

Ozdilek’teanne
sütünün önemi k

JtıalnAıİJİı >■anlatıldı

Özdilek Gemlik 
Tesisleri’nden 
geçtiğimiz günlerde 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi tarafından 
“Sağlıklı Nesiller 
Emzirilen 
Bebeklerden 
oluşacak” konulu 
panelde, anne 
sütünün bebeklerin 
gelişimindeki 
önemi anlatıldı. 
Özdilek Gemlik 
Müşteri Temsilcisi 
Ayfer Aksu,

/ Bursa 
evlerinde, 
Bayramı'f 
olaylarına

Özdilek Alışveriş 
Merkezlerinin toplum 
yararına olan her 
türlü çalışmayı 
desteklediğini 
belirterek, Özdilek 
Gemlik Tesislerinde 
açılan stantta 
Muammer 
Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi 1 
uzman hemşerileri 
tarafından emziren 
anne lere anne 
sütünün öneminin | 
anlatıldığını 
söyledi.

8 Ekim 200*1

önce 20ı 
fin tona

KEBAP - LAHMACUN - BAKLAVA VE YEMEK SALONU
RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ

MÂLI PİDE
AYRAN

ADANA VEYA URFA 
KEBAP+FINDIK 
LAHMACUN+SALATA

İSKENDER 
AYRAN.

DÖNER DÜRÜM
AYRAN jM

ADANA <
DÜRÜM |

10 ADET !A| 
LAHMACUN /J
1 LT. KOLA* fc|l

pEPSj keba£pide
LAHMACUN BAKLAVA

Ramazan boyunca her gün 
İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖFTE

Kurum, kuruluş ve ailelere 
iftar yemekleri verilir

TEREYAĞLI SADE
BAKLAVA
BAKLAVALARIMIZDA SÜRPRİZ ARMAĞANLAR

İSTİKLAL GAP NO: IS GEMLİK
SİPARİŞ TEL: 512 20 02

I m
iLSas,

'Y’ öife
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Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle nırsızlık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı

yBayram alışverişlerinizde 
hırsızlara dikkat edin”

v Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, iftar davetlerine gitmek üzere 
evlerinden ayrılan vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Açıklamada, Ramazan 

jBayramı’nın yaklaşması ile birlikte alışveriş yapanların yankesicilik ve dolandırıcılık 
H olaylarına karşı daha dikkatli olmaları için uyarılarda bulunuldu. Haberi sayfa 2’de
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ÖNCE GÜVEN ÖNCE HİZMET

B€VHRNLRR A.$. OTOMOTİV 
TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ

SİZE SUNDUĞU 
/TRAFİK /KASKO /?ÖL BELGESİ /PLAKA /NAKİL 
/DEVİR /MUAYENE /KAYIT /TESCİL /TEMİZ KAĞIDI 
HİZMETLERİYLE ÖZGÜVENLE SİLLEME

Hayırlı Ramazanlar
İbrahim Akıt Cad. Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

!|Borusan Boru Mannesman’da üretim 400 bin tona çıktı

Jorusan Boru kananmayacak
Borusan Mannesman’ın boru sektörün* 

den çekilmeyeceğini belirten yetkililer, 5 yıl 
önce 200 bin ton olan boru üretiminin, 400 
bin tona çıktığını, Ispanya’da yeni fabrika 
kurduklarını, İtalya’da da 7 yıldır boru üreten 
tek Türk firması olduklarını söylediler. Gem
lik tesislerinde ek ünite inşaatının tamam
landığı burada sanayiye kaliteli boru üretile
ceği bildirildi. Haberi sayfa 3’de
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İlk yapay canlı
Türkiye gündemi kadının başına taktığı 

örtüyle uğraşa dursun, elin oğlu laboratu- 
varda kimyasal maddeler kullanılarak ya 
pay kromozom üretti.

■ Kromozom, hücreyi oluşturan ipliksi 
parçalardır. Kromozomlar, molekül yapıla 
rı çok iyi bilinen DNA zinciri ile histon 
denilen protein zincirinden, DNA zincirleri 
de özgül proteinleri sentezlemekle görevli 
gen adı verilen birimlerden oluşur.

İşin özü, laboratuvarda insanoğlu artık 
canlı yaratıklar üretebilecekler.

Bu, bilimde bir devrimdir. Devamı 5’de

LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİYORUZ!

GOODpfcAR

ÜCRETSİZ t-ASTİk KûNTROt VE BaIâNS^ ÜotlSİl RoTASyON VE DtğtjİM

CoodyEAi Yüksek PafonMAMs UsriklotİMİE 
pUtf hpuUttM TİM taAİİAlAİÜUtp

TEVFİKSOUKSUBAŞI ve OĞULLARI
İstiklal Cad. No:l04 Gemlik/ BURSA

TEL: 0.22451311 75

8 EKİM 2007 
PAZARTES

İMSAK GÜNE§ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
05.34 06.59 12,59 16.09 18.46 20.03

KadirGecesi
Bu gece İslam 
aleminin en önemli 
günlerinden biri 
olan Kadir Gecesi 
kutlanacak. 
Ramazan ayının 
26.ncı gecesine 
rastlayan Kadir 
Gecesi’nin peygam
berimize Kur-an’ı 
Kerim’in inmeye 
başlaması nedeniyle 
bu gece yapılan 
duaların kabul edile
ceğine inanılır.

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

Hal ve Gidiş.<.

Siyaset - ticaret - medya - AB - ABD- 
alabani * Barzani..

Türkiye’nin karışması, yıpranması ve 
liderek yıkılması için ellerinden geleni 
'apıyorlar.

Ç 7'ler..
Ç-7.. Çıkarcı Yediler..
Siyaset - ticaret - medya yetmedi..
AB- ABD- Barzani_Talabani de eklen- 

ILHep birlikte yiyecekler..
İçeriden...
Dışarıdan..
Yiyorlar da zaten..
Değerleri "Pazar"a çıkardık..
Satıyoruz..
Sattıkça batıyoruz..
Görünen o ki..
Siyasal otorite gemi azıya aldı..
Hal ve gidişat iyi değil..
AB ve ABD Gemisine binen Başbakan 

re taifesi "ılımlı İslamiyet'e doğru kayıyor..
Ama bilmiyor ki...
Akıntıya kürek çekiyor..
Çünkü o gemi oraya gitmez..
Medyanın istimi de yetmez..
Ayrıca..
Şimdiye dek o gemiye binen hiç kimse 

hedefine varamadı..
Bermuda Şeytan Üçgeni'nde yok olu 

yortar..
En iyisi..
Onlar..
Açık seçik niyetlerini koysunlar..
Desinler ki...
"Biz aslında AB'ye girmek istemiyoruz.. 

Bizim asıl hedefimiz.. Dine dayalı laik 
olmayan bir devlet kurmak istiyoruz.. Ama 
önümüzdeki engelleri aşmak içinde AB'ye 
girecekmiş gibi yapıyoruz.. Böylelikle 
Ordu'yu Yargı'yı ekarte edeceğiz.. Sonra 

l da yolumuza devam edeceğiz.."
Demezler ki..
Diyemezler ki..
Açık yür klilikle, düşüncelerinin arkasın 

da durarak gerçek niyetlerini ortaya 
koysalar onlarda biliyorlar başlarına gele
cekleri..

Onun için de..
Takiyye'ye devam..
Oysa din...
Allah korkusu..
Cevaz veriyor mu böyle "numaralara" 
Açıklığı., şeffaflığı., dürüstlüğü emret

miyor mu Kuran-ı Kerim..
Bunların ki din falan değil..
Dinin gölgesinde siyaset yapmak...
Küpü doldurmak..
''İstikrarlarını daim kılmak..
İnşallah küpün dolmasına az kalmıştır 

da bizi bırakıp giderler..
Sahi;
2005 yılında,
ABD Merkezî Haber Alma Örgütü (CIA) 

ile Federal Araştırma Bürosu (FBI) başkan
lar! kendi adamlarının koruması altında 
ülkemize "gezmeye"gelmişlerdi..

Sanırım bugünlerde gezi izlenimlerini 
"yazmakla" meşguldürler.

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
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

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 
yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı 

“Bayram alışverişlerinizde 
hırsızlara dikkat edin”

Ramazan ayının 
gelmesiyle birlikte 
asayiş olaylarında 
büyük bir azalmanın 
yaşandığı Bursa'da 
polis, iftar vaktindeki 
hırsızlıklar nedeniyle 
vatandaşı uyardı. 
İftar davetleri nede 
niyle evlerinden ayrı 
lan vatandaşların 
gerekli tedbirleri 
almaları gerektiği 
belirten, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, Ramazan 
Bayramı'nın yaklaş
masıyla birlikte alış 
veriş yapanların da 
yankesicilik ve 
dolandırıcılık olayları
na karşı daha dikkatli 
olmaları gerektiğini 
kaydediyor 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
yetkilileri, vatan
daşların alış verişte 
hırsızlık ve yankesici
lik olaylarına karşı 
alacakları tedbirleri 
şöyle sıraladı:

"Anahtarlığınıza isim; 
adres ve telefon 
numaranızı kesinlikle 
yazmayın. Araba ve 
ev anahtarlarınızı ayrı 
ayrı anahtarlıklara ta 
kın. Bu önlem anah 
tarhğınız çalındığında 
ya da kaybolduğunda 
hem eviniz hem 
de arabanız için 
telaşlanmanızı 
engelleyecektir. 
Hanımlar: Alışverişe 
çıktığınızda anahtar
larınızı cebinize ko 
yun. Bu önlem çan
tanızı kapıp kaçabile
cek bir hırsızın daha 
sonra evinize ve ara
banıza girmesini 
önleyecektir. Mutlaka 
gerekmiyorsa çanta 
taşımayın. Değerli ve 
gerekli eşyalarınızı 
cebinizde taşımanız 
daha uygun olacaktır. 
Elinizde torba, poşet, 
paket veya bir başka 
eşyalar taşırken çan
tanızı bunlarla vücu 
dunuzun arasında 
kalacak şekilde tutun.

SATILIK • KİRALIK LÜK DAİRELER 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

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*## 17 94
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Yürürken çantanızı 
vücudunuza yakın tu 
tun, çantanızın eliniz
den kapılmasını zor
laştırmak ve elverişli 
bir hedef olmamak 
için çantanızın açıla
cak yerini oldukça 
koruyun, varsa taşı
ma ucunu bileğinize 
geçirin. Omuza asılan 
çantalarda da aynı 
şekilde hareket edil 
melidir. Altın, mücev 
herat, zincir ve kolye 
ler birer hedeftir. 
Özellikle bisiklet, 
motosiklet kullanan 
yada yanınızdan koşa 
rak geçen hırsızlar 
tara fından kolayca 
çekilip, çıkarılacak 
biçimde takmamak 
suretiyle, yaralan
mayı ve maddi kayıp 
lan önleyin. Ahşveri 
şe özellikle tek başı
na çıkmamaya çalı 
şın. Bir kişi eşya se 
çerken diğeri çevreye 
dikkat etsin.
Üzerinizde büyük 
para taşımanız

gerekiyorsa, bunları 
bir kaç parça halinde, 
farklı ceplerinizde 
taşıyın. Yankesiciliğe 
karşı bayanların 
otobüse binerken 
ve ahş-veriş 
yaparken omuzların
da asılı bulunan 
çantalarını, erkeklerin 
ise ceplerini kontrol 
altında bulundurması 
gere kir. Oto ile kap- 
kaç olaylanna maruz 
kal mamak için yaya 
kal dırımlarının yola 
ya kın kısımlarından 
yü rümeyiniz. Çanta
ları nızı ise yola 
bakan tarafınızda 
taşıma yınız. Para 
bozdurmak için 
başvuran kişilere 
karşı daha dikkatli 
olunuz. Camii ve 
şadırvanlarda abdest 
alırken veya na maz 
kılarken ceket, palto 
gibi giysilerini zin 
ceplerinde para, 
cüzdan bırakmayınız 
ya da üzerinizden 
ayırmayınız."

tamamlat

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
S Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, SAsansörlü, 

Hazır Mutfak, 
S Dış kapı çelik kapı, 

İç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke, 
Islak zeminler seramik

Borusan 
boru sektörce 
çekileceği se< 
çıkan so/et <■ 
üzerine yapdar 
açıklamada. Be 
Mannesman Bc 
sektörden çeti 
nin söz konusu 
olmadĞı aksin 
sektörde buyud 
belirtildi.
BorusanHokfr 
Ispanya’da ben 
fabrikası fana 
olduğunu soyte 
igBer. İtalya n 
taıoke'trr 
WfaaL)£i 

jfadûrefllek
Ihışfetmesr 
Sunduğuna 
Üalçeitief

psanllam 
J*Fa₺rto 
^eyedeyj

söyfey* 
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yarıldı Borusan Boru Mannesman’da üretim 400 bin tona çıktı.

ie Borusan Boru ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vura)

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

hn/an 
a/znde, 
de : 
ic/7/ğe’

kapanmayacak Bir yazar!

?n ▼ Borusan Mannesman’ın boru sektöründen çekilmeyeceğini belirten
par/n-

hk/erin 
ntrol 
Irmas/ 
\ kap
lanız 
yaya 
/ola 
\ıdan 
lîn fa

a 
ra

e 
t/ı

lı dest 
naz 
a/to 
n

y/n/z 
pn |

□ll,

yetkililer, 5 yıl önce 200 bin ton olan boru üretiminin, 400 bin tona çıktığını, 
Ispanya’da yeni fabrika kurduklarını, İtalya’da da 7 yıldır boru üreten tek 
Türk firması olduklarını söylediler. Gemlik tesislerinde ek ünite inşaatının 
tamamlandığı burada sanayiye kaliteli boru üretileceği bildirildi.

Borusan Holdingin, 
boru sektöründen 
çekileceği şeklinde 
çıkan söylentiler 
üzerine yapılan 
açıklamada, Borusan 
Mannesman Boru’nun 
[sektörden çekilmesi 
nin söz konusu 
olmadığı, aksine 
sektörde büyüdüğü 
belirtildi.
Borusan Holdingin 
Ispanya’da boru 
fabrikası kurmakta 
olduğunu söyleyen 
ilgililer, İtalya’nın 
Vobamo kentinde 
7 yıldır faaliyetini 
sürdüren tek 
Türk işletmesinin 
bulunduğuna 
dikkat çektiler. 
YENİ YATIRIMLAR 
YAPILIYOR 
Borusan Mannesman 
Gemlik Fabrikası’nın 
büyümeye devam 
ettiğini söyleyen ilgili 
ler, 5 yıl önce yıllık 
200 bin ton olan üre
timin, bugün 400 bin 
tona yükseldiğini, 
hedefin 500 bin ton 
olduğunu söylediler. 
Otomobil sektörüne 
ve sanayiye yönelik 
nitelikli boru üretimi 
yapılması için kapalı 
alanı tamamlanan 
yeni fabrikanın, 
Japonya’dan ithal 
edilen makinalarının 
montajına japon 
mühendisler ile 
Borusan teknik 
elemanları 
tarafından başlandı. 
Öte yandan yeni 
bir tesis için boru 
fabrikaları arasında 
inşaat çalışmalarına 
da başlandığı 
belirtildi. Borusan 
Mannesman Gemlik 
Tesisleri’nde yeni 
ünitelerin devreye 
girmesiyle işçi sayısın 
da da artışların oldu 
ğuna dikkat çekilerek, 
“Borusan1in Gemlik 
ve ülke ekonomisine 
katkıları sürmektedir. ” 
denildi.

Medyada sermayenin değişimi böyle bir 
şeydir işte...

Yeni gelen patronlar, kendi havalarının 
gazeteye aksetmesini isterler.

Öyle ya gazete sahibi olabilmek, medya 
denen efsunlu- iş bitirici aleme girmek için 
eşek yükü para ödemiştir. Önceleri patron 
lar sana açıktan “yazma” demez, “sansür 
uygulamaz,” ama bir şey yazmak da için
den gelmez... Şaşırıp kalırsın..

Hıncal Uluç’tan söz ediyorum...
Büyük yazar, duayen..
Günlerdir Türkiye birbirine giriyor...
Yok, Malezyalaşma’ydı, yok türbanın 

Anayasa’ya girmesiydi, yok kadınlar 
korkuyordu, hayır korkmuyordu, yok 
mahalle baskısıydı, neler konuşuldu neler...

Dikkat ettiniz mi, bu kadar haftada, hatta 
22 Temmuz’dan bu yana Hıncal Uluç’tan 
doğru düzgün tek bir ses, bir nefes çıktı 
mı?..

Şimdi nerde?.. Sus pus oturuyor.
Sanırsınız bu konular aylardır 

Türkiye’de konuşulmuyor...
Koskoca Hıncal’ın yerinde, bir tam say

fada, ne ararsan var, ama Türkiye’deki ka 
din ve türban tartışmalarının hiçbiri yok...

Hıncal Uluç’a kızmıyorum...
Yazar da, çevreyle beslenen, bir sanatçı 

dır sonuçta...
Yazara destek verilir, alkış verilir, ‘yaz 

arkandayız’ denilir yazar da biraz gaza 
gelip, kaleminden döktürür...

Ama mesele bu değil...
Mesele yazarın kendi kendine alkışsız 

kalması, öksüz hissetmesi, yanında binleri
ni bulamamasıdır...

Bu durumda eğer namusluysan durumu 
kavrar, uzaklaşır başka alanlara dümen kır
maya başlarsın...

Namussuzlar onu da yapmazlar, yalaka 
laşır ve yavşaklaşırlar...

Yeni güç karşısında “onu kollayan cin 
fikirler ortaya atarlar...”

Öyle yaparlar ki, yeni güç odakları, yeni 
patronlar onlardan yararlanmaya baksın...

Hatta bazıları utanmadan “beni kullanın” 
diye mesaj gönderirler gücü elinde tutan
lara...

Geçmişte Türkiye bunların hepsini 
gördü, birebir yaşadı...

Hıncal Uluç, bunu yapmıyor, başka 
sulara dümen kırıyor...

Sınırsız özgürlüklerden, demokrasiden, 
her çeşit renkten, farklı kültürden ve inanç
tan yana Hıncal Uluç’da zaten bu aralar 
Ahmet Çakar’ın “terbiyesiz spor basını 
açıklamalarını ya da televizyon haberleri 
nin ratingier dışında kalıp kalmaması”nı ya 
zılarında mesele ediyor... İş yapıyor 
görünüyor..

Güller ve lalelerin faydalarından da bah
setmeli insan...

Ne o öyle her gün türban, Malezya, 
Iran?....

Bıktırmayın insanları....

ABONE OLDUNUZ MU?

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Bandırma-Bilecik-Bursa 
demiryolu'nun 2008 yılı bütçesinde yer almasını istedi.

Bursa’ya demiryolu 
getirilmesi için imza

Bursa Müftüsü Mahmut Gündüz, bu gecenin 
Kadir Gecesi olması dolayısıyla mesaj yayınladı

«Kadir Gecesi’nin
değerini bilelim”

kampanyası başlatıldı
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, projesine 
1991 yılında 
başlanıp 2005 yılında 
tamamlanan 
Bandırma-Bilecik- 
Bursa demiryolu'nun 
2008 yılı bütçesinde 
yer alması için 
'Demiryolu 
İstiyoruz' adlı imza 
kampanyası başlattı. 
Osmangazi Metro 
istasyonu önünde 
toplanan CHP'liler, 
'Demiryolu İstiyoruz' 
adlı imza kampanyası 
başlattı. İmza 
kampanyasını 
başlatan CHP 
Bursa Milletvekili 
ve MYK üyesi Kemal 
Demirel, Bursa'nın 
yıllardır demiryoluna 
kavuşamadığını 
söyledi.
Parlamentoda görev 
yaparken şehre 
demiryolunun 
getirilmesi için 
çalışmalar yaptığını 
hatırlatan Milletvekili 
Kemal Demirel, 
"Bandırma-Bilecik- 
Bursa demi. olu 
projesi 1991'de

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

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

başlayıp 2005'de 
tamamlandı. 12 
Kasım 2004 yılı 
gündem dışı konuş* 
mada Ulaştırma 
Bakanı, bu hattın 
2005 yılında başlaya
cağını söylemişti. 
Yap-işlet-devlet for
mülüyle yapılacak 
olan projenin maliyeti 
de 835 bin dolardı. 
Artık projenin sözde 
kalmamasını, kaynak 
oluşturup başlatıl
masını istiyoruz. 
290 kilometrelik 
Bandırma-Bilecik- 
Bursa demiryolunun 
2008 yılı bütçesinde 
yer almasını istiyo 
ruz. Bunun için imza 
kampanyası başlat
tık. Ancak bunun 

yap-işlet-devret for
mülüyle mi, devletin 
kendi kaynaklarıyla 
mı yapılacak belli 
değil. İmza kampa
nyamız 12 Kasım'a 
kadar sürecek. İmza 
kampanyası ilçelerde 
de başlatılacak.
BursalIların 
arkamızda olacağına 
inanıyoruz. 1900 ile 
2000 yılları arasında 
depremden 100 bin 
kişi hayatını kaybe 
derken, 1980 ile 
2002 yılları arasında 
trafik kazalarında 
125 bin kişi hayatını 
kaybetti, insanların 
trafikte ölmemesini 
istiyoruz. Trafik 
terörüne son . 
verilmesi için imza 

kampanyası 
başlattık.
CHP olarak bu 
dönemde de 
Bursa'nın ulaşım 
politikası için 
görüşlerimizi 
ortaya koymaya 
kararlıyız. Parti 
programımızda 
bu demiryolu 
projesi ismen 
bulunuyordu" dedi. 
Milletvekili Demirel 
konuşmasından 
sonra kampanyanın 
ilk imzasını attı. 
Çevreden geçen 
vatandaşlar da imza 
kampanyasına katıldı. 
Öte yandan 
Milletvekili 
Demirel'in 
konuşması sırasında 
bir vatandaş, 
"Demiryolu getire
ceğinize, asgari 
ücretleri arttırın. An 
azından çaba sarf 
edin. Ne liberaliniz, 
gerçek liberal. Ne de 
solcunuz, gerçek 
solcu" diyerek imza 
kampanyasına tepki 
gösterdi. Tepkili 
vatandaş daha sonra 
polisler tarafından 
uzaklaştırıldı.

s-
ss

Bursa Müftüsü 
Mahmut Gündüz, 
Kur'an-ı Kerim'in 
inmeye başladığı 
Kadir Gecesi’nin 
müslümanların affı 
için iyi bir fırsat 
olduğunu söyledi.
8 Ekim Pazartesi'yi 9 
Ekim Salı gününe 
bağlayan gecenin 
Kadir Gecesi oldu 
ğunu belirten İl Müf 
tüsü Gündüz, bu 
mübarek gecede 
fakirlere de yardım 
eli uzanılmasının 
önemine dikkat 
çekti.
Gündüz, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
"Doğrusu biz 
Kur'ân'ı Kadir Gece 
si'nde indirmişizdir. 
Kadir Gecesi’nin ne 
olduğunu sen bilir 
misin? Kadir Gecesi 
bin aydan hayırlıdır. 
Melekler ve Cebrail o 
gecede Rab'lerinin 
izniyle her türlü iş 
için inerler. O gece, 
ran yerinin ağarma 
sına kadar bir esen
liktir" mealindeki 
Kadir Sûresi'ni hatır
lattı. Kadir Gece 
si'nin hangi gece 
olduğu kesin olarak 
bilinmemekle bera 
ber genellikle Rama 
zan'ın yirmi yedinci 
gecesi olduğunun 
kabul edildiğini anla
tan Müftü Gündüz; 
"Hz. Peygamber 
(sas) bunun kesinlik
le hangi gece oldu 
ğunu belirtmemiş; 
ancak (Siz Kader 
Gecesi'ni Rama 
zan'ın son on günü 
içerisindeki tek 
rakamlı gecelerde 
arayınız?) buyurmuş
tur. Kadir Gecesi, 
semavî tâki arın 
kurulduğu, sultan
ların gelip geçtiği ve 
meleklerin kutladığı 
gecedir. Ayrıca

Kadir; değer, kıymet 
ve ölçü mânâlarına 
da gelir. Bu keli
menin kudretle de 
münasebeti vardır. 
Allah, nasıl ahirette 
hikmetinden daha 
çok kudretiyle 
muamele eder; öyle 
de Kadir Gecesi'nde 
de hikmetten daha 
çok kudret hakimdir. 
O gecenin kadrini 
bilenlere İlâhî varidat 
dolu dolu gelir; hem 
de ahirette mümin
lere mükâfat verilme
si ölçüsünde gelir. 
Bunları elde etmek 
için, Kadr'in kıymeti
ni bilmek, semavî 
vericilerden yağan 
vâridâtı alabilmek 
için Kadir Gecesi'ni 
bir alıcı gibi kullan
abilmek gereklidir. 
Bu gecede, insan 
melekî yanının 
inkişafıyla, melekler
le şu veya bu şekilde 
temasa da geçebilir. 
Allah Resulü (sas) 
ou geceyle ııgııı 
olarak bizlere şunlan 
söyler: (Kim ina
narak ve sırf Allah J 
rızası için Kadir 
Gecesi'nde kalkarsa 
geçmiş günahları j 
bağışlanır.) buyurur. J 
Demek ki, bu geceyi | 
değerlendirmenin 1 
birinci şartı kalkmak, 
yani gafletle 
geçirmemektir. Allah 
Resulü (sas) namaz 
kılmış, Kur'an oku
muş, dua ve tefek 
kürde bulunmuştur. I 
Yine Allah Resulü ■ 
(sas): (Kadir Gecesi| 
yatsı namazında ] 
cemaatte hazır bulu-ı 
nan ondan nasibini] 
almıştır.) Kadir 
Gecesi çok 
bereketli bir 
gecedir, günah 1 
/arımızın affı için | 
kaçırılmayacak bir 
fırsattır" dedi.
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İlk yapay canlı
Biz işi gücü bırakmış, kadın

larımızın başını daha ne kadar 
kapatırız diye uğraşırken, 
kafasının içini geliştirenler ise 
bilim ve yenilik peşinde.
öyle ufak tefek şeyler değil 

buldukları çağ değiştirecek, 
insanın yaşamını, doğanın 
yapısını değiştirecek buluşlar 
bunlar..
Amerika Birleşik Devletleri 

bilim adamlarından Craig 
Venter, canlı DNA’sının keşfini 
çözerek bilimde ilk devrimini 
gerçekleştirmişti. . ;

DNA’nın keşfi ise canlının 
kopyalanmasını gündeme getir
di.
İlk koyun kopyalandığında yer 

yerinden oynadı.
Derken genetikçiler bu işi 

yaygınlaştırdılar.
İnsanın da kopyalanacağı 

korkusu devlet yöneticilerini 
telaşlandırdı.

Öyle ya, bu buluş, iyiye de 
kötüye de kullanılabilirdi.
Bunun için aîel acele yasalar 

getirildi kopyalama konusun
da..

İşte aynı Craig Venter, bu kez 
DNA’yı kullanarak laboratuvar 
ortamında yapay canlılar yarat
mayı başarmış.

Dün ulusal gazetelerin çok

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_jguler@hotmail.com

satanları bunu manşetine 
taşımış.

Vatan’daki haberi birlikte 
okuyalım:
“Verter, kendi ifadesiyle 

‘insanoğlu’nu artık DNA’yı 
okuma faslından, yazma faslı
na’ geçirdi. Laboratuvarda sen
tetik kromozom yaptı. Bunu bir 
bakterinin DNA’sına ekledi. 
Bakteri görünümü de aynı kaldı 
ama bambaşka bir canlıya 
dönüştü.

NEREDE KULANILACAK: 
Havadaki karbondioksidi yiyen 
bakteriler, ya da bütan, propan 
gibi enerji üreten organizmalar 
yapabilecek. Hammaddesiz fab
rikalar, vücutta hastalıkla 
savaşan, organları temizleyen, 
mikroplar, ‘insan duygulu’ 
robotlar dizayn edebilecekler.’’^

Ve de bilim adamı Craig 
Venter, devam ediyor;
“Bu ya insanlığa büyük katkı 

sağlar, ya da biyolojik silahların 
üretilmesine neden olup sonu
muzu getirebilir!”

Atom bombası bulunduğunda 
önceleri kimse bunu kötü 
amaçlı silah olarak kullanıla
cağını akla getirmedi. Ama 
ABD- Japonya savaşında ilk 
kez bunu Nazazaki’ye atarak 
binlerce insanın bir anda ölme
sine, binlercesinin sakat 
kalmasına bitki örtüsünün 
kurumasına, kentin baştan 
sona yok olmasına neden oldu.

Bilim sonuçları iyiye kul
lanıldığında insanlığa büyük 
yararlar sağlar.

Bu buluş gerçekten bir dev 
rimdir.

İnsan aklının canlı yaratabile
ceğini gösteren en büyük buluş 
lardan en yenisi ve gelişmişidir.

DNA’nın okunmasından sonra 
artık DNA’nın yazılması demek 
en küçük canlı parçası 

hücrenin laboratuvar ortamında 
üretilebileceği demektir.

Hücrelerin birleşmesinden 
dokular, dokularda canlıyı 
ortaya koyabilecek.

Bundan önce genetikçilerin 
canlıyı kopyalaması yerine yeni 
bir canlının, yaratılmasıdır söz 
konusu olan.

Bu buluşun yankıları dünyayı 
sarsacak..

Şimdi dönüyorum kendimize 
ve soruyorum..

Kaç tane buluşta imzası var 
bizim insanımızın..

Elin gavuru bilimde çığır açı 
yor.

Biz ise türbanla zaman öldürü 
yoruz.

Başbakan Erdoğan iftar 
açtığı Mehmet Akif Öğrenci 
Yurdu’nda yaptığı konuşmada 
türban sorununu Anayasa 
değişikliği ile aşacaklarını 
söylemiş.

AKP özgürlükleri indire indire 
türbana indirgedi.
• Türbanın siyasi islamın 
bir simgesi olduğu bile bile 
siyasi malzeme yaparak oy 
goygoyculuğuna devam ediyor
lar.

Elin oğlu ise laboratuvarında 
canlı üretiyor.

Bizin onlarla farkımız bu.

Dag-Der’den Bütün’e teşekkür plaketi 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.

Gemlik / BURSA
İlçemizde ikamet 
eden Orhaneli, 
Keleş, Büyükorhan 
ve Harmancık 
ilçelerinden olanların 
kurduğu Dağ-Der 
Kültür Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Derneği, işadamı 
Burhan Bütün’e 
teşekkür plaketi 
verdi.
Dernek lokalinde 
düzenlenen törende 
konuşan Dağ-Der 
Kültür Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Ahmet Dalaktı,

“Derneğimize madçli 
ve manevi desteği 
hiç eksiltmeyen \ 
değerli -üyemiz v& 
hemşerimiz Burhan 
Bütün’e maddi ve 
manevi katkılarından 
dolayı teşekkür 
ediyoruz. Kendilerin 
den bu teşekkür 
plaketinin kabulünü 
istiyoruz” dedi.
Daha sonra, Bütün’e 
plaketi Dernek 
Muhasip üyesi 
Fikri Kurt 
tarafından verildi. 
Burhan Bütün ise 
yaptığı konuşmada,

Burhan Bütün - Fikri Kurt
imkanları oranında 
Dağ-Der’in 
arkasında olacağını

ve desteklerini 
sürdüreceğini 
söyledi.

€L€MAN RRRNIVOR
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)
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TBMM referanduma kilitlenecek Büyük mağazalara 
yasal düzenleme

TBMM bu hafta 
Ramazan Bayramı 
tatiline girmeden 
önce, referanduma 
götürülen pakette 
değişiklik teklifinin 
görüşmelerine 
kilitlenecek.
AKP'nin değişiklikle 
ile ilgili yasa 
teklifi 8 Ekim 
Pazartesi 
günü Anayasa 
Komisyonu'nda 
görüşülecek, 
10 Ekim Çarşamba 
günü ise 
değişikliğin ilk 
tur oylaması 
yapılacak.
Meclis Anayasa 
Komisyonu 
8 Ekim Pazartesi 
günü saat 
10.30'da toplanacak. 
Komisyon, 
AKP Grup 
Başkanvekilleri 
ile 276 milletvekilinin 
imzasını taşıyan 
ve 21 Ekim'de 
halkoyuna 
sunulacak Anayasa 
değişikliğinin, "11. 
Cumhurbaşkanını

halk seçer" ifadesi 
nedeniyle, 6'ncı 
maddesi ile geçici 
18 ve 19'uncu 
maddelerinin 
metinden çıkarıl
masını öngören 
yasa teklifini ele 
alacak.
Aynı gün Danışma 
Kurulu toplanacak. 
Danışma Kurulu'nda 
Anayasa değişikliği 
ile ilgili takvim 
netleştirilecek.

9 Ekim Sah günü 
TBMM Genel 
Kurulu saat 15.00'te 
toplanarak geçen 
hafta Dışişleri 
Komisyonu'nda 
görüşülerek 
raporları 
benimsenen 
Uluslararası 
sözleşmeleri 
ele alacak.
Sah günü 
Meclis'te grubu 
bulunan

AKP, CHP, MHP 
ve DTP'nln grup 
toplantılarını 
yapmaları bekleniyor. 
10 Ekim Çarşamba 
günü ise, Anayasa 
değişikliği ile ilgili 
yasa teklifinin 
ilk tur oylamaları 
yapılacak.
Bu arada, İçtüzük 
gereği TBMM 
Danışma Kurulu'nun 
Sah günü toplanarak 
Genel Kurul saatini 
öne çekmesi 
bekleniyor.
Saat 15.00'te 
toplanan Genel 
Kurul'un daha 
erken bir saatte 
açılması 
planlanıyor. 
Ramazan nedeniyle 
Genel Kurul'da 
iftar saatinden 
önce oylamanın 
bitirilmesi 
planlanıyor. 
Aynı gün Genel 
Kurul Ramazan 
Bayramı nedeniyle 
16 Ekim Sah 
gününe kadar 
tatil edilecek.

AKP Kahraman 
maraş Milletvekili 
Fatih Arıkan, büyük 
mağazaları tanım
layan ve çalışma 
usullerini belirleyen 
kanun teklifini 
yenileyerek TBMM 
Başkanlığına sundu. 
Teklif, büyük 
mağazaların hafta içi 
10.00-20.00 saatleri 
arasında çalışmasını 
öngörüyor. Bu mağa 
zaların haftada 1 gün 
kapanmasına da 
odalar ve belediyeler 
karar verecek. 
Büyük mağazaların 
kurulmaları ve ticari 
faaliyette.bulun
maları ile denetlen
melerine ilişkin 
kuralları da yeniden 
düzenleyen teklife 
göre, hangi ad altın
da olursa olsun, 
büyükşehir, il, ilçe 
ve belde belediyeleri 
sınırları içinde kalan, 
toplam alanı 400 
metrekare üzerinde 
satış alanına sahip 
veya 3'ten fazla 
şubesi olan

mağazaları kapsıyor. 
Teklif, büyük mağa 
zayi, "400 metreka 
renin üzerinde satış 
alanına sahip olan 
süpermarket, hiper
market, megamarket, 
grosmarket, tanzim 
satış mağazası ve 
benzeri isimler altın
da tüketim madde 
leri ile ihtiyaç 
malzemelerinin top
tan veya perakende 
satışının yapıldığı 
işyerlerini, 3 ve üzeri 
zincir mağazaları” 
olarak tanımlıyor. 
Teklife göre, büyük 
mağazaların kuru
luşuna, büyükşehir 
belediyeleri ile 
belediyeler tarafın
dan izin verilecek. 
Satış alanı 10 bin 
metrekareyi geçme 
yen büyük mağaza 
ların kuruluş izinleri, 
imar planında ticaret 
merkezi olarak 
ayrılmış alanlarda, 
doğrudan büyükşe
hir belediyesi veya 
belediyeler tarafın
dan verilecek.
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DEMOKRAT PARTİ

DEMOKRAT PARTİ
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

Kadir Gecesi'nin tüm Gemlik halkına 
sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dileriz.

YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE BAŞKANI

Faruk GÜZEL
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Bursa Tabakhanelerde tarihi dönüşüm
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, çağdaş ve 
marka bir kent olma 
yolunda başlattığı 
kentsel dönüşüm pro
jelerine bir yenisini 
daha ekliyor.
Şehir içinden taşın
ması ve yeni bir çeh 
reye kavuşturulması 
yıllardır konuşulan 
sıcak su mevkiindeki 
dericiler bölgesi, 
. ............ ir Belediye 
si tarafından hazır
lanan kentsel dönü 
şüm projesi ile hayat 
buluyor. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, 180 dönümlük 
bir alanı kapsayan 
bölgede büyük pay 
sahiplerine uygulan
ması planlanan proje 
hakkında bilgiler 
verdi. Tarihi, sanay
isi, tarımı, termal tur
izmi ile Bursa'nın 
dünyada rastlanan 
ender güzellikteki 
şehirlerden biri 
olduğuna işaret eden 
Şahin, "Bursa'mızın 
güzelliğe güzellik 
katarak, sahip olduğu 
değerini artırmaya ve 
potansiyelini de 
harekete geçirmeye 
çalışıyoruz" dedi.

"Yüksek prestijli bir 
dönüşüm olacak" 
dedi.
Bursa'da yılladır 
yaşanılan sıkıntıların 
çözümünü ve 
konuşulan projelerin 
birçoğunu ya başlat
tıklarını, ya da plan
ladıklarını ifade eden 
Başkan Şahin, dericil
er bölgesinin ise 
kentin yükselen bu 
imajına ters düşen bir 
manzaraya sahip 
olduğunu belirtti.
2005 yılında kentsel 
dönüşüm alanı olarak 
ilan edilen dericiler 
bölgesi için 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
bugün çağdaş mod
ern ve yüksek presti
jli bir dönüşüm proje
si hazırlandığını dile 

getiren Şahin, pro
jenin Bursa’ya yakışa
cağı gibi mülk sahip
lerini de mutlu ede
ceğini söyledi.
"Bursa’ya görsel 
keyif kazandıracak" 
Hazırlanan proje ile 
ilgili detaylı bilgiler 
de veren Başkan 
Şahin, bölgede bir 
tane 5 yıldızlı otel, 
ticaret merkezi ve 
yaklaşık 600 konut 
yapılmasının plan
landığını kaydetti. Bu 
planlamaların gelişi 
güzel olmadığına 
vurgu yapan Şahin, 
"Projede yer alan 
üniteler ile Bursa’ya 
adeta görsel bir keyif 
kazandırılacak" dedi. 
İVÎûlk sahiplerinin de 
bu projede hak sahibi 
olacaklarını ve kesin

likle mağdur 
edilmeyeceklerinin 
altını çizen Şahin, 
mülk sahiplerinin 
arsa büyüklükleri nis
petinde proje 
dahilinde hayata 
geçirilecek konut ya 
da ticaret alanlarına 
sahip olacaklarını 
belirtti.
Sözleşmeler 22 
Ekim'den sonra imza
lanmaya başlanacak 
Yarışmalı ihale ile 
gerçekleştirilecek 
proje çerçevesinde 36 
işyeri 246 konut 
sözleşmesinin yapıl
masının hedeflendiği
ni ifade eden 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
şanın, ’i'ı'k etapla 
büyük pay sahipleri 
ile bir araya geldik.

Daha sonra bölgede 
konut ya da arsa 
sahibi olan diğer 
vatandaşlarımızla da 
buluşup projemizi 
anlatacağız. 
Amacımız herkesin 
üzerinde mutabakata 
vardığı bir kentsel 
dönüşüm ile yola çık
mak. Mutabakat sağ
landığında takdirde 
22 Ekim'den sonra 
tüm mülk sahiplerine 
sözleşme yapmak 
için çağrılarda bulu
nacağız.
Anlaşmaların yapıl
masıyla dönüşümün 
startını vermiş ola
cağız" diye konuştu. 
"Değişen dünya kon- 
septine uygun bir 
dönüşüm" 
Dericiler Bölgesi 
Kentsel Dönüşüm 

Projesi Koordinatörü 
Taner Topçu ise 
dönüşüm hakkında 
katılımcılara 
teknik bilgiler 
aktardı. Proje 
hazırlanmadan önce 
Bursa'nın böyle bir 
dönüşümden 
beklentileri üzerinde 
analizler yapıklarını 
ve özellikle mülk 
sahiplerini memnun 
edecek bir yol 
izlediklerini kaydetti. 
Projenin gelişi 
güzel hazırlan
madığının da altını 
çizen Topçu, ticaret 
alanından, oteline, 
konutlarına kadar 
azar koşullarının ve 
değişen dünya kon- 
septine uygun bir 
yapılanmaya dikkat 
edildiğini söyledi.

Oztfilelc
bir1 jd&ıdt

Kadir Gecesi’nin tüm Gemlik halkına 
huzur ve mutluluk getirmesini dileriz.

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Gemlik / BURSA

Tel :.(0.224) 513 68 00 - 513 32 46
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Polis, bakkalda
esrar buldu

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
polisin mahkeme 
kararıyla bir bakkal
da yaptığı aramada 
uyuşturucu madde 
ele geçirildi..
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre,

mahkemeden arama 
.kararı alan polis 
ekipleri, Kızyakup 
Mahallesi Alan 
Sokak'taki Can 
Bakkaliyesi'nde 
arama yaptı. Polisin 
yaptığı aramada, 
bakkalda esbrar ele 
geçirildi

Altgeçidi kullanmadı
canından oldu

Bursa'da meydana 
gelen trafik kazasın
da, 15 metre ilerideki 
alt geçidi kullanma 
yan bir kişi üşengeç 
ligini canıyla ödedi. 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nden edinilen bil
giye göre, İstanbul 
Yolu üzerinde yolun 
karşısına geçmek 
için 15 metre ilerisin
deki alt geçidi kul- 
lanmayan Sami Ak

(53), Yalova istika 
metinden Genços 
man'a doğru seyre
den Kamil K. (44) ida 
resindeki 16 T 0332 
plakalı ticari taksinin 
altında kaldı.
Bacakları kırılarak 
ağır yaralanan Ak, 
kaldırıldığı Devlet 
Hastanesi'nde yapı 
lan tüm müdahalele 
re rağmen 
kurtarılamadı.

'Neden Bakıyorsunuz1 
dedi bıçaklandı

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde eve 
giden bir kişe, yolda 
kendisine dikkatlice 
bakan tanımadığı 3 
kişiye 'Neden bakı 
yorsunuz' deyince 
bıçaklanarak has- 
tenelik oldu.
Polis, zanılların 
yakalanması için 
soruşturma başlattı. 
Edinilen bilgiye göre, 
İzmir yolu Fatih 
Sultan Mehmet 
Metro Istasyonu'nda 
meydana gelen olay
da, evine giden Alim 
Y., yolda yürdüğü

sırada tanımadığı 3 
kişinin kendisine 
dikkatlice baktığını 
görünce 'Neden 
bakıyorsunuz?' dedi. 
Bunun üzerine 
şahıslarla Alim Y. 
arasında tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
kısa sürede kavgaya 
dönüşmesiyle 
kimliği belirsiz 
3 kişi, Alim Y.'yi 
bıçaklayarak kaçtı. 
Yarala nan Alim 
Y. hastaneye 
kaldırılırken olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Havaya ateş etti 
gözaltına alındı

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
silahla havaya 
ateş eden bir kişi 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye gö 
re, Akpınar Mahallesi 
Haber Caddesi'nde 
bir kişinin silahla

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

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

ACİL SAÎILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

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

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m?

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

I ŞEKER SİGORTA
Mac/de ÖZALP

|Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

Genç çifti şerit 
ihlali ayırdı

He**1

Marr= 
Serini??

Göçesi

havaya ateş ettiği 
ihbarını alan polis 
ekipleri, kuru sıkı ta 
bancayla ateş eden 
Haydar T.'u gözaltına 
aldı. Olay yerinde 
yapılan incelemede 3 
adet boy kovan bulu 
nurken olayla ilgili 
soruşturma başladı.

kiimB
ABONE 

OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN

OKUYUN 
OKUTUN

Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde orman 
işletme şefi Mehmet 
Sağlam, şerit ihlali 
yapan eşinin kul
landığı otomobilin 
kamyonla çarpışma 
sı sonucu hayatını 
kaybetti. 33 yaşın
daki Sağlam, ocak 
ayında Türk bayra 
ğına ve kütüğe el 
basarak yeminle 
göreve başlamıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kocasu Köp 
rüsü yakınlarında 
meydana gelen 
kazada, Aylin Erba 
kış Sağlam (24) 
idaresindeki 41 NN 
746 plakalı özel oto
mobil, Bursa istika 
metine seyir halin 
deyken şerit ihlali 
sonucu karşı yön
den gelen Yüksel 
Yılmaz'ın (39) kul
landığı 16 N 5555 
plakalı kamyonla 
çarpıştı. Kazada 
ağır yaralanan 
bayan sürücünün 
eşi Orhaneli Orman 
İşletme Şefi Mehmet 
Sağlam, 112 ambu
lansı ile kaldırıldığı

Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'nde 
hayatını kaybetti. 
Hafif yaralı 
otomobil sürücüsü 
Aylin Erbakış 
Sağlam ile 
kamyon sürücüsü 
Yüksel Yılmaz, 
Orhaneli Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Yaralı kamyon 
sürücüsü Yüksel 
Yılmaz "Orhaneli 
istikametinden 
gelen araç üzerime 
doğru geliyordu. 
Ne kadar sağa 
manevra yaptıysam 
da kurtaramadım. 
Araç bana çarptı" 
diye konuştu. 
Kazada hayatını 
kaybeden Mehmet 
Sağlam, 2005 ekim 
ayında kamu per
soneli imtihanını 
kazanmış, 2007 
ocak ayında da 
Orhaneli merkez 
işletme şefliğine 
atanmıştı. Sağlam, 
görevine Türk 
bayrağı ve kütüğe el 
basarak yeminle 
başlamıştı.

Bersor,:

İLtlilJC

İftara yetişmek için
Başkent'te, iftara 
yetişmek isterken 
trafik yüzünden 
çıkan tartışmada bir 
kişinin öldürülme
siyle ilgili gözaltına 
alınan zanlı 
adliyeye sevk 
edildi.
Alınan bilgiye 
göre, Yenimahalle 
ilçesi Ivedik 
Hurdacılar Sitesi 
Atatürk Caddesi'nde 
meydana gelen 
olayda, Ercan A.

ismindeki sürücü 
ile Hakan Ç. isimli 
bir başka sürücü 
trafik yüzünden 
tartıştı. İftara 
yetişmeye 
çalıştıkları 
öğrenilen sürücüler 
arasındaki tartışma 
büyüyerek kavgaya 
dönüştü. Kavga 
sırasında Hakan Ç., 
Ercan A.'yı 
bıçaklayarak 
öldürdü. Ankara 
Emniyet Müdürlüğü

Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri 
tarafından kısa 
sürede 
yakalanarak 
gözaltına alınan 
Hakan Ç., yapılan 
sorgusunun ardın
dan adliyeye 
sevk edildi.
Zanlı, adliyeye 
çıkarılışı sırasında 
basın mensuplarının 
sorusu üzerine 
'Pişman' olduğu 
söyledi.

T A »SUYUNU BOŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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AĞAÇ ve ÇİÇEK

Ağaçlar dizdim Haberkent girişine, 
Deva buldum sevdamın ateşine 
Ne olur, dallarını kırmayın, 
El uzatırken meyvenin ermişine.

*>
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Kuşların cıvıltısı yükselirken gökyüzüne 
Serinliği yayılır gecene gündüzüne
At derdini yele, savursun;
Gölgesi derman yorgunun dizine

Çiçekleri saldım renk seline,
Hayat kayıp gidiyor, alamazsın eline, 
Çiçekler su su diye bükerlerse boynunu, 
Göz yaşlarımı serpin onlara; su yerine.

İbrahim sebil et sevgini, yolcuya kardeşine, 
Beraberce erelim dostluğun güneşine, 
Biz diledik; ağaç çiçek elele, 
Mutluluklar, insanların yediden yetmişine 

14.08.2007

Bu şiirimi yol kenarına diktiğim ağaçlara toprak 
gönderen Burhaniye Belediye Başkanı Sayın 
Fikret Akova’ya başarılarının devamı 
dileklerimle ithaf ediyorum.

SATILIK DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI 3 + 1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.533) 255 65 66

‘Gemlik Körfez’ internette 
ww.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 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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

İGemlik Körfezi ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KUflBRNLIK ve ANIKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÛCREİSİZKESİMHİZMEIİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Karbanlan azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursaspor Orhangazi Hürspor’u topa tuttu:10-0
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
12-14 Yıldızlar 
4. gurupta mücadele 
eden lider Bursaspor 
ile üçüncü sıradaki 
Orhangazi Hürspor 
takımları arasındaki 
maçta seyirciler 
10 gol izledi.
Gemlik İlçe stadında
ki maça yenilgisiz 
olarak çıkan iki 
takımdan Bursaspor 
hem fizik, hem de 
oyun kalitesi olarak 
raki bine gücünü 

gösterdi. 
Maça iki takımda iyi 
başladı, ilerleyen 
dakikalarda oyuna 
ağırlığını koyan 
Bursaspor, 23 dakika
da Oğuzhan, 30 
dakika da Oktay ve 
33 dakikada Emre'nin 
golleriyle ilk yarıyı 
3-0 önde kapadı. 
İkinci yarıda yine 
üstün olan taraf 
Bursas por'du. 48'da 
Murat, 53'de Emin, 
58'de Oğuzcan, 64 ve 
65'de Yunus ile peş 

peşe goller bulan 
Bursa spor, 66'da 
İsmail ayağından 
kazandığı penaltı 
golüyle sahadan 10-0 
farklı galibiyetle 
ayrıldı.
SAHA : Gemlik 
HAKEM:
Ziya Tanoğlu 
ORH. HÜRSPOR : 
Veysel (3) Tugaycan 
(3) Toygar (3) (Tugay 
2) Salih (3) Uğur (3) 
Abdurrahman (4) 
Talha (3) Ersel (4) 
Hüseyin (2) (Rıdvan 

2) Umut (4) Zafer (3) 
BURSASPOR: 
Önder (5) Oktay (7) 
Ufuk (6) Okan (7) 
Mesut (7) Oğuzkan (6) 
M. Aykut (7) (Fuat 5) 
Emre (4) (İsmail 5) 
Emin (7) Oğuzhan (6) 
(Yunus 6) 
GOLLER : 
Dk. 23 Oğuzhan, 
Dk, 30-45 Oktay, Dk. 
33 Emre, Dk, 48 Mu 
rat, Dk. 53 Emin, Dk. 
58 Oğuzkan, Dk. 64- 
65 Yunus, Dk. 66 Pen. 
İsmail Bursaspor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Namık Kemal: 4 Orhangazi Yeniköy: 0
w

ÖSS

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
12-14 Yıldızlar 3. 
guruptaki mücade 
lede gülen taraf Na 
mık Kemal oldu. 
Gemlik İlçe stadında
ki maçta Namık 
Kemal Orhangazi 
Yeniköy'ü 4-0 
yenmeyi başardı. 
Grupta altıncı sırada 
bulunan Namık 
Kemal ile sekizinci 
sırada bulunan 
Yeniköy arasındaki 

puan mücadelesinde 
Namık Kemal 7 
dakikada Faruk'un 
attığı golle 1-0 öne 
geçti. 30 dakikada 
Yeniköy'den Cem kır
mızı kartla oyun dışı 
kalarak takımını 10 
kişi bıraktı ve ilk yarı 
bu skorla bitti, 
ikinci yarıda raki 
binin 10 kişi kalma 
sıyla baskılı bir oyun 
sergileyen Namık 
Kemal, 55'de 
Mustafa ve 58'de

Selçuk'la durumu 
3-0 yaptı. 70'de 
ise yine Mustafa 
attığı golle maçın 
skorunu tayin etti. 
SAHA : Gemlik 
HAKEM : 
Volkan Dizdar 
NAMIK KEMAL : 
Ekrem (5) Yasin (5) 
(Harun 4) Selçuk (5) 
(Okan 4) Çınar (5) 
Alper (6) Muhammet 
(6) Mehmet (6) 
Faruk (6) Mustafa (6) 
Murat (6)

Tolga (6) Haşan (5) 
ORH. YENİKÖY : 
Mert (3) Okan (3) Feti 
(3) Naci (2) (Cihan 2) 
Cem (3) Mehmet (4) 
İsmail (3) Onur (4) 
İlkay (2) Korhan (3) 
Furkan (2) (Harun 3) 
GOLLER :
Dk. 7 Faruk, Dk, 55- 
70 Mustafa, Dk. 58 
Selçuk (Namık 
Kemal) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 30. Cem 
Orh. Yeniköy

. osı
BBrT.



flllŞV€RİŞM€RK€Zİ 

G€MLİKÜl€RİN HİZMETİNE AÇILDI! 
,GEZİPGÖRECEĞİNİZKAÜTEÜVEUCUZ

ALIŞVERİŞYAPACAĞINIZ 
BİRCAZİBEMERKEZİOLUSTURDUK.

SAYILI MİKTARDA 
KİRALIK YERİMİZ 
MEVCUTTUR.
İstiklal Cad. N»:26
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Gemlikspor: 8 AğaköysO
Gemlik Karf ez

frat^

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

12-14 Yıldızlar 
5. grupta 
maçlarını Ocakça 
sahasında oynayan 
Gemlikspor, 
rakibi Ağaköy'ü 
8-0 yenerek 
ilerleyen haftalara 
moralli girdi.
Grubunda oynadığı 
4 maçta iki 
galibiyet alan 
Gemlikspor bir 
yenilgi ve bir 
beraberlikle 
7 puan topladı. 
Beşinci haftaya 
puanı olmayan 
rakibi Ağaköy 
karşısında 
adeta coşan 
kırmızı beyazlı

Yıldızlar, ilk 
yarıyı Duhan'ın 
ayağından 
kazandığı golle 
1-0 önde kapadılar. 
İkinci yarıda 
rakibi karşısında 
ezici bir üstünlük 
kuran Gemlikspor, 
47'de yine 
Duhan, 55-62 ve 
68’de Rıdvan, 
50-53 ve 66'da 
Selim'le bulduğu 
gollerle sahadan 
8-0 galip ayrıldı. 
Takımın başarılı 
olduğu maçta 
yönetim 
kurulunun tam 
kadro hazır 
bulunması 
çocuklara 
moral getirdi.

ko^c 
i'ıle^

loMı** 
^»9 
yjptınnaar 
ligini 
gripti 
enetip 
sağ» be 
■olduğunu 
jProf.Dd 
Açık, grip 
oluşturan 
virüsünü 
yotuybi 
lunagjre 
titreme, 
vebaca 
boğaza 
löksürûfc 
itısı.göz

- - - - - - - - halsizlik

Iznikspor: 2 B.Trakyaspor: 1 /ererek 
oluştun 
i. Prof. 
)inya! 
Örgütü’ 

göre; 
dünya 
yüzde! 
li, her 
(ompli 
ledeni 
ûşinin
»ettiği' 
lünya

■

Samet (6) Neytullah
(4) (Munat 3) 
Mert (4) Hakan (4) 
Görkem (4)

B. TRAKYA :
M. Ali (4) Okan (4) 
ümit (4) Eren (5) 
Eray (5) İlker (5)

Seyfettin ŞEKERSÖZ
12-14 Yıldızlar 
birinci gurupta 
dün oynanan 
maçta Iznikspor Batı 
Trakya takımını 2-1 
yenerek birincilik 
iddiasını sürdürdü. 
Denk kuvvetlerin 
mücadelesi altında 
geçen maçın ilk 
yarısını Iznikspor 
12 dakikada 
Baki'nin attığı golle 
1-0 önde kapadı, 
ikinci yarıda üstün
lüğünü sürdüren 
Iznikspor, 63 dakika
da yine Baki'nin 
attığı golle durumu 
2-0 yaptı.
Maçın bitmesine bir ' 
dakika kala Okan 
Batı Trakya'ya bir gol

kazandırmasına 
rağmen maç İznik 
spor'un 2-1 galibi 
yetiyle sona erdi. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEM : 
Murat Albay 
IZNİKSPOR : Güleç

(5) Korhan (5) 
(Cüneyt 2) 
Cihad (6) Samet (6) 
sercan (6)
Mevlüt (5) (Furkan 4) 
Samed (7) Yunus (6) 
Baki (7) (Samet 
Sarı 2) Ramazan (7) 
ilyas (6)

GOLLER : 
Dk. 12-60 Baki 
(Iznikspor) Dk. 69
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ÖKronik hastalıkları olanlar
rırîn acıcı uantırmalıgrip aşısı yaptırmalı

Fırat Üniversitesi Tıp 
| Fakültesi Halk Sağlığı 
|Anabilim Dalı Baş 
kanı Prof. Dr. Yase 

jj^min Açık, gripten 
Hkorunmak için özel

likle yaşlıların, çocuk- 
■lların, kronik hastalığı 

1

blanîarın ve riskli 
[gnipların grip aşısı 
yaptırmaları gerek
tiğini belirterek, 
gripten kurtulmanın 
en etkili yolunun 
sağlıklı beslenme 
olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Yasemin 
Açık, grip hastalığını 
oluşturan influenza 
virüsünün solunum 
yoluyla insan vücud- 
üna girerek ateş, 
titreme, baş, sırt, kol 
ve bacaklarda ağrı, 
boğaz ağrısı, kuru 
öksürük, burun akın
tısı, gözlerde yanma, 
halsizlik, iştah kaybı, 
kas ve eklem ağrısı, 
bulantı gibi belirtiler 
yererek salgınlar 
oluşturduğunu belirt
ti. Prof. Dr. Açık, 
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün verilerine 
göre gribin her yıl 
dünya nüfusunun 
yüzde 5'ini etkilediği
ni, her yıl gribe bağlı 
komplikasyonlar 
nedeniyle 250-500 bin 
kişinin hayatını kay
bettiğini ve hastalığın 
dünyada işe devam-

sizliğin yüzde 
10'undan sorumlu 
tutulmakta olduğunu 
kaydetti.
Gribin hasta kişilerin 
bulunduğu ortamlar
da hapşırma ve 
öksürme yoluyla ve 
virüs bulaşmış ellerle 
temas (örneğin 
tokalaşma) sonrasın
da kolaylıkla 
bulaştığını ifade eden 
Yasemin Açık, "Hasta 
kişilerden çevreye 
saçılan virüs 
parçacıklarının hava
da asılı kalabilme 
yeteneğine sahip 
olması, bulaşıcıîığı 
daha da artırmak
tadır. Hasta kişinin 
kapalı bir ortama 
girip çıkması bile o 
ortamda bulunan 
kişileri virüsün bulaş

ması açısından risk 
altına sokmaktadır. 
Bu nedenle grip ev, 
işyeri, okul, kreş ve 
toplu ulaşım raçları 
gibi kapalı mekanlar
da çok kolay bulaşır. 
Enfekte olanlar 
enfeksiyon başla
madan 2 gün 
öncesinden başla
yarak, belirtiler 
başladıktan 7 gün 
sonrasına kadar virüs 
yayarlar. Bu süre 
içinde duyarlı kişiler 
için enfekte olma 
riski yüksektir" diye 
konuştu.
Gribin larenjit, faren
jit, sinüzit ve orta 
kulak iltihabına 
dönüşebileceğini 
söyleyen Prof. Dr. 
Açık, "Sonbahar ve 
kış aylarında çocuk

larda görülen orta 
kulak iltihaplarının 
yaklaşık yüzde 30- 
35'inin nedeni griptir. 
Daha da önemlisi 
zatürree, menenjit, 
beyin ve kas iltihabı 
gibi yaşamı tehdit 
eden veya ölümle 
sonuçlanan hastalık
lar da ortaya çıkara
bilir. Bu nedenle özel
likle risk grubundaki 
kişilerin salgın 
mevsiminden önce 
grip aşısı yaptırmaları 
çok önemlidir" 
uyarısındş bulundu. 
Grip aşısının inaktive 
edilmiş (ölü) influen- 
za virüslerinden veya 
antijenlerinden 
yapıldığını, aşı uygu
landıktan sonra 
bağışıklık sisteminin 
aşıdaki irıaktif virüse 
karşı antikorlar oluş
turarak enfeksiyon 
oluşumunu önlediği 
veya ağır hastalık 
riskini azalttığını 
belirten Prof. Dr.
Açık, "Grip aşısının 
her yıl tek doz olarak 
uygulanması önerilir. 
Grip aşısının her yıl 
teK aözö'iarâ'k uygu
lanmasının nedeni ise 
grip virüsünün 
hemen her yıl genetik 
yapısını değiştirmesi 
ve farklı bir virüs 
olarak ortaya 
çıkmasıdır" dedi.

Kolesterolün ilacı
kuru fasulye

Türklerin 
geleneksel yemeği 
kurufasulyenin 
kolestrole iyi 
geldiği ortya çıktı. 
Amerikan 
Diyetisyerler 
Birliği, kurufasu
lyenin faydalarını 
anlatan bir 
rapor hazırladı. 
Ekim ayını 
kolesterole karşı 
bilgilendirme 
kampanyalarına 
ayıran ABD'deki 
Diyetisyenler 
Birliği, kuru fa 
sülyenin kolesterol 
düşürücü özelliğini 
anlatan bir rehber 
hazırladı.

Rehberde, 
haftada üç 
porsiyon kuru 
fasulye yemenin 
kolesterol 
düzeyini düşürdüğü 
belirtiliyor.
Arizona Üniversite- 
si'nin araştırması, 
kuru fasulyenin 
düzenli yenmesinin, 
vücuttaki 
kolesterolü 
yüzde 8 oranında 
azalttığını, 
ortaya koydu.
Toronto Üniversite- 
si'nin yaptığı bir 
diğer araştırmada 
ise bu etkinin yüzde 
30'lara ulaştığı 
bulgulandı.

e
M

■

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.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
METRO 513 12.12
Aydın Turizm 51.3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

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 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. 51310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs 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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 10 79
513 30 33
513 14 25

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
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
Totalğaz 514 17 00

AKCAN PETROL 
MAR-PET 
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇfcfÇZANE

8 Ekim 2007 Pazartesi 
SAĞLIK ECZANESİ 
İstiklal Caddesi No: 2 

Tel: 513 03 63 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2874 

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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Dört dörtlük Temasa-i Ramazan
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
'Temaşa-i Ramazan' 
etkinlikleri kapsamın
da Bursa'da 4 farklı 
mekanda gerçek
leştirilen dinleti, 
konser ve gösteriler 
sanatseverlere keyifli 
anlar yaşattı.
Orhangazi Parkı'nda 
bir araya gelen bin
lerce Bursah, Tema 
şa-i Ramazan etkin
likleri kapsamında 
gerçekleştirilen 
'Badı-ı Saba 
Konseri'ni izlerken; 
Yeşil'de bulunan 
Türk İslam Eserleri 
Müzesi'nin konukları 
da musiki eşliğinde 
'Musikide Divan Şiiri* 
etkinliğini keyifle din
ledi. Ramazan Çocuk 
Kulübü'nün Kent 
Müzesi önünde sah
nelediği ilginç göste 
rileri ise 7'den 70'e 
yüzlerce kişi nefes
lerini tutarak izledi.
Çekirge'deki Karagöz 
Evi'nde Nevzat Çift 
çi'nin perdeye yansıt
tığı gecenin dördün 
cü etkinliğinde de 
Karagöz- Hacivat 
gölge oyunu göste 
risi izleyenleri hem 
güldürdü, hem

düşündürdü, hem de 
ne kadar köklü bir 
geleneksel kültüre 
sahip olduğumuzun 
gururunu yaşattı. 
Türk İslam Eserleri 
Müzesi'nde 'Elhan-ı 
Güzin (Seçen Nağ 
meler) Musiki Gru 
bu'nun gerçekleştir 
diği dinletide sanatçı 
lar, sanatseverlere 
Türk Musikisi'nin en 
güzel eserlerinden 
örnekler sundu. 
Barış Güleç'in 
anlatımlarıyla renk 
kattığı 'Musikide 
Divan Şiiri' konulu 
etkinlikte; Cüneyt 
Bayraktar, Gökhan 
Önder, Yücel Yakar, 
Orhan Eryılmaz, Filiz 
Bayraktar ve Ercü 
ment Akalın aşkın en 
güzel biçimini ifade

eden nihavent 
makamındaki 
parçaları seslendirdi. 
Türk Müziği ve Türk 
Divan Şiiri'nin her 
zaman birbirini 
desteklediğini dile 
getiren sanatçılar, 
programlarında 
'Tereddüt', 'Gönlüm 
yine bir ateş-i hicrana 
dolaştı' ve 'Bilmedim 
özün gamzene mef
tun imişim ben' adlı 
eserleri de söyle 
yerek dinleyicilerine 
müzik ziyafeti çekti. 
'İlahi'den 'kaside'ye 
Temaşa-i Ramazan 
etkinlikleri nedeniyle 
Orhangazi Parkı'nda 
düzenlenen konserde 
ise, Mısrî Türk 
Tasavvuf Musikisi 
Topluluğu, usta 
sanatçı Kutsi

Sezgin yönetiminde 
sahneye çıktı. 
Programda zengin 
bir repertuarla sanat
severleri selamlayan 
sanatçılar, izleyenleri 
adeta mest etti.
Bazı vatandaşların da 
eserlere eşlik ettiği 
konserde Ramazan 
ve Ramazan'ı uğurla
ma ilahileri, solo ve 
cumhur zikir ilahileri 
ile kasideler 
seslendirildi.
Konseri büyük 
bir huzurla 
izlediklerini söyleyen 
Bursahlar, şef 
Kutsi Sezgin'i ile 
Mısrî Türk 
Tasavvuf Musikisi 
Topluluğu üyelerini 
alkışlarıyla 
ödüllendirdi.
Temaşa-i Ramazan 
etkinliklerini 
yoğun bir 
ilgiyle izleyen 
vatandaşlar, 
konser ve dinletilerle 
Ramazan ayının 
tadını çıkardıklarını 
anlatarak, her 
akşam farklı bir 
etkinliğin gerçek
leşmesini sağlayan 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
teşekkür ettiler.

5 yeni film vizyonda
Sinemalarda bu haf 
ta 5 yeni film seyir
cisiyle buluşuyor. 
Bana Şans Dile 
Yönetmen Çağan 
Irmak, oyuncular, 
Deniz Uğur, Melisa 
Sökmen, Nilgün 
Belgün...
Gerilim türünün 
ülkemizdeki ender 
örneklerinden olan 
“Bana Şans Dile”de, 
içe kapanık, iletişim- 
siz, sakar lise öğren
cisi Bahadır bir sac 
bah uyandığında 
dünyayı değiştir 
meye karar verir. 
Bitirim İkili 3 
Yönetmenliğini Brett 
Ratner'in yaptığı 
filmde başlıca rolleri 
Chris Tucker ve 
Jackie Chan pay
laşıyor. Bitirim İkili 
serisinin 3. filmi 
niteliğinde çekilen 
film bu kez de bir
birine zıt karakterde
ki? kahramanlarımız 
memur Lee ve 
dedektif Carter’ın 
Fransa’daki ma 
cerasını anlatıyor. 
Dehşet Odası 
Yönetmenliğini 
Roland Joffe’nin 
yaptığı filmin başrol ’ 
oyuncusu "24” 
dizisinden

tanıdığımız Elisha 
Cuthbert Ünlü 
manken Jennifer 
Tree ve tanımadığı 
bir taksi şöforü 
kaçırıldıkları seri 
katil tarafından aynı 
odaya kapatılacak ve 
türlü işkencelere 
maruz bırakılacak
lardır.
içindeki Yabancı 
Yönetmenliğini Neil 
Jordan’ın yaptığı 
filmin oyuncuları 
Jodie Foster, 
Terrence Hovvard, 
Naveen Andrevvs, 
Mary Steenburgen 
New York 
radyosunda çalışan 
Erica’nın mutlu 
yaşamı uğradığı 
saldırıyla altüst 
olmuştur.
Yıldız Tozu 
Yönetmen Matthevv 
Vaukhn oyuncular, 
Robert De Niro, 
Sienna Miller 
Michelle Pfeiffer 
Efsane yazar Neil 
Gaiman'ın aynı adlı 
romanından 
uyarlanan Yıldız 
Tozu, küçük bir 
köyde başlayıp 
sihirli bir dünyada 
devam eden 
büyüklere yönelik 
bir peri masalı.

(Sinan 
l'tartışn 
yanım 
taraflı

LAHMACUN BAKLAVA

KEBAP - LAHMACUN - BAKLAVA VE YEMEK SALONU
RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ /Cuttu Ql$ım

ske 
irin 
ınkı 
eröı 
iül, 
aşl 
ani 
dırr 
1.o 
erö 
iinlı 
örii 
üyi 
ara 
eleı

KIYMALI PİDE 1
AYRAN

ADANA <
DÜRÜM j

ADANA VEYA URFA 
KEBAP+FINDIK 
LAHMACUN+SALAIA

DÖNER DÜRÜM 
M

10 ADET m 
LAHMACUN I 
İLT.KOLA b|'

Ramazan boyunca her gün 
İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖFTE

Kurum, kuruluş ve ailelere 
iftar yemekleri verilir

24-
TEREYAĞLI SADE
BAKLAVA ıı,« m

ince* 
Wn 
I Yal 

«M

BAKLAVALARIMIZDA SÜRPRİZ ARMAĞANLAR]fu-
S

İSTİKLAL CAD. NO: 15 GEMLİK %
SİPARİŞ TEL: SİZ 20 02
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irin Sokak’ta başlayan tartışma kavgaya dönüşünce kavgacılardan biri diğerini tornavida ile yaraladı

kf^daîj 
^PablacJ 
''Sfencei^1 
UrZb,rak'lacak.

Kız tartışması kanlı bitti
İlçemizin Hamidiye Mahallesi Fırın Sokak’ta meydana gelen olayda, Remzi G. (35) ile

Sinan K. (29) adlı şahıslar adı öğrenilemeyen bir kız meselesi yüzünden aralarında başlayan
lekiYaba artışma kavgaya dönüştü. Remzi G. nin Sinan K. yı dövmeye başlaması üzerine Sinan K.

(anında bulunan tornavida ile Remzi G. yi kolundan ve boynundan yaraladı. Çevredekiler 
loyuJc?1 arafından hastaneye kaldırılan Remzi G. nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.10yunculai] 
* Poster,
nc& Horeard, 
sn Andreih 
Steenbumj. 
York 
sunda çalışj 
nin mutlu 
ıı uğradığı 
yla altüst 
tur.
Tozu
nen Maltken 
ı oyuncular, 
DeNiro, 
Miller
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ÖNCE GÜVEN ÖNCE HİZMET
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V Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde seyir halindeki 
skeri birliğimize saldırı düzenleyen PKK terörist
imin 13 erimizi öldürmesi üzerine, dün Başkent 
Lnkara’da terör zirvesi toplandı. Devletin zirvesinde 
erörle mücadele ele alındı. Cumhurbaşkanı Abdullah 
iül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay 
laşkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, saat 15.00'te 
!ankaya Köşkü'nde bir araya gelerek atılacak yeni 
ıdımları görüştü. Öte yandan Bakanlar Kurulu da saat 

11.00 de toplanarak terör konusunu masaya yatırırken, 
terörle Mücadele Yüksek Kurulu da toplanarak son 
■ünlerde artan PKK terörüne karşı alınacak önlemleri 
lörüştü. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar 
lüyükanıt açıklamasında, “Şehitlerimiz mücadele 
ararlılığımızı daha da arttırdı” dedi. Şehit cena 
elerinde teröre lanet yağdı. Haberi sayfa 5 ve 6’da

ergû" 
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kanları yerde kalmayacak
I PKK terörü hergün birkaç, bazen de 
önceki günkü gibi onun üzerinde askeri 
mizin şehit edilmesine neden oluyor.
I Yaklaşık 30 yıldır Türkiye başına musal
lat edilen PKK terörü He uğraşıyoruz.
L Yurt dışından desteklenen ve yurt dışın
da barınan PKK, Doğu ve Güneydoğu 
^Anadolu’nun fiziksel koşulları nedeniyle 
kolayca sınırlarımızdan sızarak, pusuya 
yatıyor. Bölgedeki TSK birliklerini ya 
pusuya düşürüyor, ya karakol basıyor, ya 
da yollara döşedikleri mayınlarla can alı

or. Devamı sayfa 5’de

LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİYORUZ!
Üc*mh Usrik Keımtol w BaIamT Ütımiı Roreyoıt w DeijişiM

Coodytu Yükselt PbImiims UsrikkiMt 
yoUu İkimHmm ıftt lusutattay 

TAM SİGORTA

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

TEL: 0.224 51311 75

9 EKİM 2007 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
SALI 05.35 07.00 12.58 16.08 18.44 20.02

Rektör
Yurtkuran

bugün 
Gemlik’te

Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mus 
tafa Yurtkuran, Tıp 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Müfit Parlak, 
Hukuk Fakültesi De
kanı Prof. Dr. Mehmet 
Genç ve diğer öğre
tim üyeleri ile birlikte 
bugün Gemlik Sunğ- 
ipek Yerleşkesi’ne 
gelerek, Gemlik’i 
ilgilendiren açıkla
malar yapacak

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


9 Ekim 2007 Salı Gemlik KBrfez

Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Hain saldırı: 13 şehit

Şırnak'ta görev yapan bir birliğe terör 
örgütü PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen 
saldırıda 13 asker şehit oldu.

Terörle mücadele lafla olmuyor.
Olaya "ciddi" yaklaşmak gerekiyor.
Türkiye'nin üniter devlet yapısına çok 

açık ve net bir saldırı var.
Parlamentodan destek alan..
Silahlı Kürtler Türk Silahlı Kuvvetlerini 

açıkça hedef aldılar..
Hala gıkımız çıkmıyor..
ABD ve AB'nin yörüngesindeki hükümet 

hala lafla peynir gemisi yürütmeye çalışı 
yor..

İş çok ciddidir..
Cumhuriyete karşı bir "kalkışma" 

vardır..
13 askerimiz 13 canımız Cumhuriyet için 

şehit olmuştur .. daha önce şehit olan on 
binlerce askerimiz gibi..

Artık..
Bıçak kemiğe dayanmadı mı?
Haberi televizyonda duydum..
Olay Gazetesi'nde okudum.
Yüreğim sızladı..
İçim dağlandı..
Ama yetmiyor..
Türkiye Cumhuriyeti'nin laik demokratik 

insanları..
Bir yandan radikaller diğer yandan mari- 

jinaller kirli emelleri için topraklarımıza 
saldırıyorlar..

Yeter artık..
Mutlaka sizin de yapacağınız bir şeyler 

vardır..
Sesinizi yükseltin..
Direnin..
Bakın Olay gazetesi'nin internet sitesine 

düşen okur tepkilerine..
- Yeter gerçekten çok üzgünüm allah 

terörün belasını versin yüreklerimizi daha 
fazla yakmayın Tayyip, Abdullah Gül görün 
artık Türkiye’yi bu hale koyan sizlersiniz 
şehitler ölmez vatan bölünmez allah ailele 
rine sabır versin çok zor bir durum bu 
vatana hiç Jrşey hak değil o kadar besle 
yip büyütüp bu vatan için şehit veriliyor.

- Ne Mutlu Türküm Diyene.... Allah 
belasını versin PKK ve DTP nin tayyip 
uyuma vatana sahip çık şerefsizler mem
leket içine memleket kuracak.

- Şimdi herkes soracak kendisine neden 
bu haldeyiz diye değilmi. Aslında Bunun 
Cevabını %47de aramak gerekiyor.

- Kahrolsun PKK şerefsiz DTP
- Daha ne beklenir anlamıyorum. Yeter 

yaaa yeter vallahi çıldırmamak elde değil. 
Biz de acımadan haince öldürelim hepsini. 
Askerse hepimiz hazırız tekrar asker 
olmaya yeter ki kökünü kurutalım bunların. 
Devlet uyuma. Bin pişman etmeyin oy 
verdiğimize. DTP, PKK hepsi defolsun 
gitsin ülkemizden.

- Şimdi herkes diyor ki ya bu hainler 
nasıl yakalanmıyor? Düşmanın kim olduğu 
belli değil ki, manav, kasap, ekmekçi...

KflŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, TDK ■ İHK toplantısına katılosûc

Akıt, Berlin’den döndük
Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıkhoğlu ve 150 oda başkanı ile birlikte Ber 
lin’e giden Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, genel kurul toplantısına katıldı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Başkanı 
Kemal Akıt, TOBB’nin 
ile Federal Almanya 
Ticaret ve Sanayi 
Odalarının Berlin’de 
4-6 Ekim günlerinde 
düzenlenen genel 
kurul toplantısına 
katıldı.
Kısa adı (TDK-IHK) 
olan Türk Alman 
Ticaret ve Sanayi 
Odası; Almanya 
Federal Cumhuriyeti 
ile Türkiye Cumhu 
riyeti arasındaki 
ekonomik, ticari, 
sınaî ve hizmet ilişki
lerini teşvik ediyor. 
Özellikle ihracat, 
ithalat, üretim ve 
yatırım faaliyetlerinin 
teşvikini amaç edinen 
iki ülke ticaret ve 
sanayi odalarının 
genel çalışma alanları 
içinde şunlar 
bulunuyor. İş ilişki
lerinin güncelleşti 
rilmesi, geliştirilmesi 
ve bu konuda aracılık

yapılması; firma, 
sanayi ve ticaret 
odaları ve benzeri 
kuruluşlar arasında 
ekonomi ile ilgili 
bilgilerin alış verişi, 
Türkiye Cumhuriyeti 
ile Almanya Federal 
Cumhuriyeti ile

ilgili ekonomik 
konuların araştırıl
ması ve sonuçlarının 
üye ve ilgililere 
iletilmesi, Almanya 
ve Türkiye’deki, 
ekonomik, ticari 
durum ve gelişmeler 
hakkında bilgilerin

SANIK ■ KİRALIK LÜK DAİRELER 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 

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: 5134221 -F&jffStt'I? 94

toplanması ve 
yayınlar ile iletilmesi,t 
İki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkiler 
çerçevesinde Alman 
ve Türk hükümet bi 
rimleri ve resmi ku
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İstiklal 
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IMerke 
İki Hal 
başla 
çalışı

rum ve kuruluşlanyla rude 
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temasa geçmelerine 
aracılık yapılması ve 
ilişkilerin güncel 
tutulması gibi belli 
başlı görevleri 
bulunmaktadır. 
TOBB Genel 
Başkanı Rıfat 
Hisarcıkhoğlu ve 
150 oda başkanı bir
likte Berlin’e giden 
Kemal Akıt, iki ülke 
odalan arasında 
yapılan görüşmelerin 
olumlu geçtiğini 
belirterek, dün 
yurda döndü. 
Genel kurulda Türk 
Alman Ticarte ve 
Sanayi Odası’nın 
yönetimi de 
belirlendi.

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, ^Asansörlü, 

Hazır Mutfak, 
'S Dış kapı çelik kapı, 

İç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke. 

S Islak zeminler seramik
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1 kat|k Bir süre önce yenileme çalışmalarına başlanan inşaatta çalışmalara ara verildi
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Özcan VURAL
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstiklal Caddesi’nde 
bulunan Gürle İş 
Merkezinin girişinde
ki Halk Bankası’nda 
başlatılan onarım 
çalışmaları uygun- 
ruhsatın alınmaması

I bir' en 
Ike

derin

nedeniyle 
Belediye Fen işleri 
Müdürlüğü tarafından 
mühürlendi.
Gürle İş Merkezi’nin 
yapımında mimar
lığını yapan Orhan 
Bulut, geçtiğimiz 
günlerde Cumhu 
riyet Savcılığına 
ve Gemlik Belediye 
Başkanlığına verdiği 
dilekçede, Bankanın 
onarım projesi için 
kendisinden izin alın
madığını, bunun telif 
haklarına saldırı 
olduğunu, ayrıca Kat 
Mülkiyeti Yasası’na 
aykırı işlem yapıl 
dığını bildirmişti.
Bu şikayet üzerine 
konuyu inceleyen

Cumhuriyet Savcılığı, 
durumu Belediye 
Başkanlığına bildir 
miş, Belediye Fen 
İşleri Müdürlüğü yap
tığı incelemede, ona 
rımda ruhsat eksiklik
leri olduğunu saptadı 
ve inşaatı mühürledi. 
Çalışmaların onarım 
ruhsatı olmaması ve

mevcut projeye 
uygun bulunmaması 
nedeniyle mühürle 
nen inşaatta ise 
çalışmalar sürüyor. 
Edinilen bilgiye göre, 
3194 sayılı imar 
Kanunu’nun 32nci 
maddesine göre 
Yapı Tadil Zaptı 
düzenlenerek

Encümen'e havale 
edilen ve faaliyeti 
durdurulan ruhsatsız 
onarım çalışması 
için ceza kesileceği- 
bildirildi. Yapımcı 
firmanın bir aylık 
yasal süre içinde 
gerekli onarım ve 
ruhsat, işlemlerinin 
alması gerekiyor.

Yaklaşık bir yıldan 
bu yana BUSKİ 
tarafından yapımı 
sürdürülen katı atık 
ve derin deşarj 
borusunda denize 
bağlantı yapıldı. 
Çevrede yaşayanların 
sürekli koku nedeniy 
le şikayet ve tepkileri
ni alan deşarj hattında 
karadan itibaren 
denize olan 26 metre
lik bağlantı borusu 
nihayet bağlandı. 
1800 metre mesafede 
denizin altına döşe
nen kalın borularla 
-deşarj olacak atıklar 
[çevreye koku ver
emeyecek. Uzun yıllar 
boyu Karsak Deresi 
yanındaki deşarj 
istasyonundan bir 
kısmı dereye bırakılan 
atık suların yaydığı 
[koku nedeniyle 
çevrede pis kokular 
nedeniyle yaşam 
kabusa dönüşmüştü. 
Karsak deresi yanın
da önceki gün dal
gıçlar tarafından 
belirlenen yerde 
yapılan çalışmalar 
sonucu hazırlanan 
boru hatta bağlanarak 
sona gelindi.
Çevrede yaşayanların

■ ■ ■ ■ •

bir an önce yapımını 
bekledikleri deşarj 
hattının bitirilmesiyle 
Gemlik'e giriş 
bölgesinde oturan 
vatandaşlar artık 
balkonlarına çıkıp

rahat nefes 
alabilecekler. 
BUSKİ işletmesi 
içinde ise yapımı 
süren depolama 
havuzunun da 
bitirildiği

gözlenirken 
önümüzdeki günlerde 
atıkların bu havuzlar
dan yeni hatta 
verilerek denizin 
açıklarına pompalan- 
ması bekleniyor._____

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

Sıcak takip!...
Türkiye terör konusunda Irak yöne

timiyle bir mutabakata varıyor.
Manşetlere bakarsanız PKK’nın son 

duasını okuması gerekiyor.
PKK’ya ‘sıcak takip’ darbesi...
Kandil’e kilit vurma imzası...
Irak’la PKK’ya karşı anlaşma...
Yıllardır PKK’nın Irak ayağını 

kesemediğimiz için bu terör bitmiyor muy 
du?

Şimdi görünen o ki bu mutabakatla işi 
hallediyoruz.

Gerçek bu mu? Valla, bence bu değil...
Bu mutabakatın bir siyasi bir de hukuki 

boyutu var.
Hukuki boyutu şu: Bu anlaşma her iki 

ülkenin parlamentolarında onaylanması 
durumunda geçerlilik kazanacak.

Irak parlamentosunda Şiiler, Sünniler ve 
Kürtler var...

Kürtler bu anlaşmayı onaylamaz. Varsa 
yalım onayladılar.

Bu anlaşmanın bence en kritik maddesi 
sıcak takip hakkına açıklık getiren 4. mad
desidir.

Bu maddenin ilk cümlesi sınır ihlali ya 
pılmaması gerektiğini söylüyor.

İkinci cümlesi ise açıkça, “önce izin al 
sonra gir” diyor.

Diyelim PKK bir karakolu bastı ve 10 as 
kerimizi şehit etti.

Teröristler Irak sınırına doğru kaçıyor ve 
2 saat içinde Irak sınırını geçecekler. Bu 
anlaşmaya göre asker önce Ankara’ya Ge 
nelkurmay’a baskını haber verecek.

Genelkurmay Dışişleri’ne haber verecek.
Dışişleri bu konuyla ilgili Bağdat’a ula 

şacak.
Yazılı olarak olayı bildirecek. Bağdat ne 

yapacak?
Irak Anayasası’nın 110. Maddesi’ne göre 

kuzey sınırının güvenliğinden sorumlu o 
lan peşmergeye haber verecek.

Yazılı olarak. Onlar da bir kısmı PKK 
saflarından devşirilmiş peşmerge kuvvet
leriyle olay mahalline intikal edecekler.

Bu peşmergeler Bağdat’a Türkiye’nin 
sınırda sıcak takip yapıp yapamayacağını 
araştırdıklarını yazılı olarak bildirecek.

Bağdat bu açıklamayı yazılı olarak Türk 
Dışişleri’ne sunacak...

Bu arada 10 şehit ne mi olacak?
Onlar muhtemelen memleketlerine gön

derilmiş ve defnedilmiş olacaklar.
Hatırlar mısınız bir terörle mücadele 

koordinatörlüğü kurulmuştu...
Ne oldu? Şimdi koordinasyon kurulu 

kurulacak...
Bu arada askerin sessizliğini eleştiren 

bir kesim türedi.
22 Temmuz sonrası asker yenildiği için 

sessiz kalıyormuş.
Böyle saçma sapan bir uğultu var bir 

kesimde.
Asker, ne sahada kurulan 1. ve 2. 

Cumhuriyetçi takımların karikatürize ilk 
11 ’leriyle ilgileniyor...

Ne de arkasında kimsenin durmadığı bir 
taslak anayasa metni üzerinden kopartılan 
“Malezya olur muyuz?” saçmalığıyla vakit 
harcıyor.

Tam tersine, bu meselenin çok boyutlu 
bir milli dava olduğunu düşünen bir olgun
luk içinde bekliyor.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


9 Ekini 2007 Sah Gemlik Karf ez Sayhj0EiûB

Anadolu Eğitim Sendikası Bursa il Eğitim Temsilcisi Ahmet Durak, okullarda acil ihtiyaç 
duyulan hizmetli ve memur açığının giderilmesi için hiçbir girişim yapılmadığını söyledi. 

“Okullarda hizmetli ve
memur açığı giderilsin”

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından her yıl 
ihtiyaca yönelik 
olarak öğretmen 
atamaları yapıldığını 
oysa okullarda 
acil ihtiyaç 
duyulan hizmetli 
ve memur açığının 
giderilmesi için 
hiçbir girişim 
yapılmadığını 
bildiren Anadolu 
Eğitim Sendikası 
Bursa İl Eğitim 
Temsilcişi Ahmet 
Durak, öğretmen 
atamaları yapılırken, 
hizmetli Ve 
memurların da 
aynı atama takvimi 
içinde ve gerçek 
ihtiyaçlar gözetilerek 
yapılması için 
sendikal mücadele 
yürüteceklerinin 
altını çizdi.
Anadolu Eğitim 
Sendikası’nın 
yapmış olduğu 
alan araştırmasında 
başta Bursa merkez . 
olmak üzere tüm 
ilçelerdeki okulların 
çoğunda hizmetli 
ve memur açığı 
bulunduğunun 
saptandığını ve 
eğitim sendikalarının 
yalnız öğretmen 
sorunlarıy'n 
ilgilendiği Konusunda

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

|Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

suçlandığı bu dönem 
dikkat çeken AES 
Bursa II Eğitim 
Sekreteri ve Memur 
ve yardımcı Hizmetler 
Komisyonu Üyesi 
Ahmet Durak, 
yaptığı açıklamada 
"Siyasi bir parti gibi 
davranmak yerine 
eğitim çalışanlarının 
sorunları ile ilgilenen 
bağımsız örgüt olan 
sendikamızın yapmış 
olduğu araştırmaları 
değerlendirerek 
okullarımızda 
yaşanan sıkıntıları 
dile getiriyoruz" dedi. 
Okullara ayrılan 
yardımcı hizmetler 
kadrolarının yeter
sizliğine de değinen 
Durak, sözleşmeli 

personelin maaş 
ve sigortalarının 
karşılanmasında da 
sıkıntılar yaşandığını 
belirterek velileri 
bağışa zorlayan 
bu durumun 
kabul edilemez 
olduğunu belirtti. 
Artım müdür-veli 
tartışmalarına 
tanık olmak 
istemediklerini 
belirten Durak, 
"Öğretmeni, müdürü, 
hizmetlisi, memuru, 
şoförü, teknisyeni 
ve kalorifercisi ile 
tüm eğitim çalışanları 
bir bütündür.
Yeni öğretim yılı 
başında yalnızca 
öğretmenlere verilen 
hazırlık ödentisinin 

1 maaş ikramiye 
karşılığında tüm 
Milli Eğitim 
personeline 
verilmesini savunan 
Anadolu Eğitim 
Sendikası bu konuda 
bakanlığa yaptığı 
ısrarı sürdürecektir" 
şeklinde konuştu. 
Çalışma şartlarının 
zorluğuna da 
dikkat çeken 
Ahmet Durak, giyim 
yardımının yılda 
2 defa olarak 
ödenmesini talep 
eden sendika 
memur ve yardımcı 
hizmetlerin çalışma 
saatleri üzerinden 
fazla mesai 
almaları gerektiğini 
söyledi.
Öğretmen atamaları 
yapılırken, hizmetli 
ve memurların 
da aynı atama 
takvimi içinde ve 
gerçek ihtiyaçlar 
gözetilerek 
yapılması için 
sendikal mücadele 
yürüteceklerinin 
altını çizen 
Ahmet Durak, 
2007-2008 eğitim ve 
öğretim yılının veli, 
öğretmen ve 
öğrenciler kadar 
tüm memur ve 
hizmetliler için daha 
iyi ve huzurlu bir 
yıl olmasını diledi.
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Yaklaşan Ramazan 
Bayramı, Bursa'da 
sıcak havaya rağ
men, tatlı sektörüne 
hizmet veren 
yufka ve 
kadayıfçıların 
yüzünü güldürdü. 
Bayrama sayılı 
günler kala, 
yaz mevsimini 
aratmayacak 
sıcaklara rağmen, 
tatlı yapımında 
kullanılan yufka ve 
kadayıf satıcılarının 
yüzü gülüyor. 
Dini bayramlar, 
bir çok alanda 
olduğu gibi tatlı
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sektöründe de ayrı 
bir bereket ve 
heyecan yaşatıyor. 
Kış aylarında daha 
fazla tüketilmesine 
rağmen bayramdan 
dolayı sıcak 
havalara rağmen 
yoğun olarak 
hazırlıklar 
devam etmekte. 
Bu alanda faaliyet 
gösteren baklavalık 
ve böreklik 
yufka satıcıları 
ile kadayıfçılar 
siparişleri 
yetiştirmek için 
geceli gündüzlü 
çalışıyor.
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Türkiye 1980’li yıllarda Gü 
neydoğu Anadolu’da örgütle
nen PKK’yı hafife aldı.
öyle ya neredeyse Avrupa’nın 

en büyük ve güçlü ordusuna 
sahiptik.
Ama, o günlerde hafife alınan 

kanlı örgüt, bugüne kadar 40 
bin masumun kanının akıtıl
masına neden oldu..
Türkiye Devleti’nin bu pisliği 

temizlemek için harcadığı para 
ile ise, ülkede okulsuz köy 
kalmaz, kurulacak fabrikalar ile 

1 • işsizlik azalırdı.
aTürkiye üzerine oyunu olan 

her ülke, PKK terörünü destek
ledi.
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Bize en yakın komşumuz ve 
NATO ittifakı içindeki dost 
bildiklerimiz, PKK’ya arka çıktı, 
silah verdi lojistik destek 
sağladı.
Böyledeki diğer terör örgütleri 

ise kürt kökenli bu örgüte 
savaşmayı öğretti.

Kime karşı Türk askerine 
karşı..
Yani ne kötülük gördükse 

dosttan ve komşudan gördük.
PKK terörünün temelinde 

batının ve ABD’nin zengin Orta
doğu petrol yataklarını kontrol 
altına almak yatıyordu.

PKK ise Türk devletinin 
Türkiye sınırları içinde kürt 
halkına kötü davrandığını, kürt 
kimliğini tanımadığını, kürtlerin 
kültürel ve sosyal alanlarda

Kanları yerde kalmayacak

Güne Bakış | 
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

kimliklerini kullanamadığını 
söylüyorlardı.
Aslında yıllardır devletin yan

lış politikaları PKK terörüne 
bölgede halkının destek sağla
masına da neden oldu.

Baskı ve yıldırma binlerce 
gencin terör örgütüne katıl
masını sağladı.

Yurt dışındaki eğitim kamp 
larında eğitilerek, vur kaç yön
temiyle askerimizi yıllardır bu 
örgüt vuruyor.

Örgütün kurucusunun 
ABD’nin,desteğiyle yakalan
ması ve İmralı’ya takılması so 
nucu değiştirmedi.
Askerlik görevine alınan genç 

lerimiz Doğu’da ve Güneydoğu 
da her an hain pusuya düşerek 
can veriyor ve hergün şehit 
cenazelerinde “Şehitlerin kanı 
yerde kalmayacaktır” diye res 
mi ağızlardan nutuklar atılıyor.
Ama askerlerimiz yine öldü 

rülüyor.
Türkiye, kürt sorununu de

mokratik yöntemlerle çözmenin 
adımını atmasına karşın, PKK 

terörü durmuyor.
Imrah daki adamın mesajları 

terör televizyonlarından duyu
ruluyor.

Devletin gözetiminde mahkum 
olan bir kişi dışarıya bir adadan 
nasıl mesaj gönderir..

Devlet bunun önlemini alamaz 
mı?

Almadığı zaman terör dur
maz..
Terör belası, birçok devletin 

baş belasıdır.
İngiltere İRA ile uzun yıllar 

uğraştı.
IRA, İrlanda’nın bağımsızlığı 

için İngiltere’ye karşı savaşı 
yordu. Aynı bela İspanya’nın da 
başındaydı ve yeniden bu bela 
günümüzde filizlenmeye baş 
ladı.
Almanya, 1960 lı yıllarda bu 

bela ile az mı uğraştı.
Ama bakın, bunca balayı yaşa 

mış olan Avrupa’nın gelişmiş 
ülkeleri, Türkiye’nin bir iç işi 
olan kürt kökenli vatandaşlarıy
la ilgili sorunları sürekli kaşı 
yorlar.

Komşularımız Iran, Irak ve 
Lübnan da terör örgütleri 
barınıyor ve destekleniyor.

Önceki gün Şırnak’ta bölgeyi 
gezen askeri birliklerimizi 
pusuya düşüren PKK, 13 askeri 
mizi daha şehit etti.

Bu halkın giderek infialinin 
büyümesine neden oluyor.

Toplumsal baskı Ankara 
hükümetini yurt dışı operas 
ypna itiyor.

İster Amerika, ister Irak ister 
Suriye, PKK konusunda 
gerekeni yapmazsa, Türk askeri 
top yekûn bu belayı defedecek 
gücü sonunda gösterecektir.

Bu giderek kaçınılmaz olmuş
tur.

PKK ile bölgedeki kürt halkı 
ayırmak zorundayız.

Bu konuda 22 Temmuz seçim
lerinde parlementoya giren DTP 
de üzerine düşeni yapmalı ve 
PKK’nın bir terör örgütü oldu 
ğunu ilan etmelidir.

Yoksa işin boyutu çok deği 
şecek..

Türk halkı bir avuç çapulcu
nun hergün evlatlarını öldürme
sine artık tahammül edemiyor.

AKP hükümeti bu konuda 
siyasi tavrını net koymak 
zorundadır.
“Şehitlerin kanı yerde kalma 

yacak” sözleri artık yetmiyor.
Yıllardır bu sözleri dinleyen 

halk sonuç istiyor.
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Şehit cenazesi, teröre öfke seline dönüştü ELEMAN ARANIYOR
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Teröristlerce şehit 
edilen 13 asker 
Şırnak’ta düzenlenen 
törenle memleketle 
rine uğurlandı.
Şırnak bölgesinde gö 
rev yapan bir birliğe 
dün terör örgütü tara 
fından yapılan saldırı
da şehit olan Astsu 
bay Ahmet Sarıoğlu 
ile erler Bayram 
Güzel, Turgay Salgur, 
Mehmet Uyar, Seyfi 
Altuntaş, Mehmet 
Yıldırım, Mehmet 
Uçarı, Kasım Aksoy, 
A. Şükrü Karataş, Em 
rah Eryılmaz, Sıddık 
Küçükgöz, Fetullah 
Selçuk ve Mehmet 
Coşkun için 23. Sınır 
Tümen Komutanlığı 
içerisindeki Şırnak 
Asker Hastanesi 
bahçesin de tören 
yapıldı.

İ Piyade onbaşı 
Fethullah Selçuk 
Diyarbakır merkeze 
bağlı Sati köyünde, 2 Onbaşı Ali Şahan 

■ Kütahya'da, Koman 
do Er. Turgay Sal 
gar'ın cenazesi mem- 

■’ı leketi Kars'ta göz 
yaşları arasında 

"T toprağa verildi.
*■ Şırnak'da şehit edilen 

_ Astsubay İbrahim
, .Ahmet Sarıoğlu, 

Al K memleketi Malatya'da 
'II*11! düzenlenen törende 
5ûj gözyaşları arasında 

5 toprağa verildi.

Cenaze töreninde te 
rör örgütü PKK aley
hine sloganlar atıldı. 
Yeşiltepe Şehir Mezar 
hğı'nda ikindi namazı 
nı müteakip kılınan 
cenaze namazına Vali 
Halil İbrahim Daşöz, 
2. Ordu Kurmay Baş 
kanı Tümgeneral Ale 
addin Örsal, AKP 
Malatya Milletvekili 
Ihsan Koca, Belediye 
Başkanı Cemal Akın, 
7. Ana Jet Üs Komuta 
nı Tuğgeneral Kazım 
Öndül, Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya, siyasi parti 
temsilcileri, sendika, 
oda ve dernek baş 
kanları, askeri ve 
mülki erkan ile 
Sarıoğlu'nun ailesi ve 
yakınları katıldı. 
Müftü Bekir Gerek'in 
kıldırdığı cenaze 
namazı öncesinde 
konuşma yapan 2. 
Ordu Komutanlığı'n 
da görevli Kurmay

Albay Erdal Dadurga, 
şehit Astsubay İbra 
him Ahmet Sarıoğ 
lu'nun özgeçmişini 
okudu. Konuşmasın 
da terörü de lanetle 
yen Kurmay Albay 
Erdal Dadurga, 
"Ülkemizi bölmek ve 
parçalamak isteyen
ler, milletin huzuruna 
göz diken hainler, 
terörü kışkırtanlar, 
terör kanından besle
nenler, terörden me 
det umanlar, faydalan 
dığınız terörün kanlı 
eli bir gün sizin de 
bedeninize yapışa
cak, bu sefer sizi he 
def alacak, sizi kanı 
yla boğacaktır. Terör 
silahı size döndü 
günde pişman olmak 
için çok geç kalmış 
olacaksınız" dedi. 
Cenaze töreni boyun
ca PKK törer örgütü 
aleyhine sloganlar 
atıldı. Yeşiltepe 
Şehitliği'nde şehit

cenazesinin toprağa 
verilmesinden sonra 
2. Ordu Kurmay 
Başkanı Tümgeneral 
Aleaddin Örsal, 
şehidin babası 
Mehmet Sarıoğlu'na 
Türk bayrağı verdi. 
ŞEHİT AHMET 
ŞÜKRÜ KARATAŞ 
SON YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI 
Şırnak’ta şehit olan 
Ahmet Şükrü Kara 
taş'ın cenazesi, Erzu 
rum'un Karayazı 
ilçesinde gözyaşları 
içinde toprağa verildi. 
ŞEHİTLERİMİZİN 
ACISI YÜREKLERİ 
PARÇALADI 
Helikopterle Karaya 
zı'ya getirilen şehidin 
naaşı, daha sonra 
ilçe merkez camisine 
kadar omuzlarda 
taşındı. Namaz önce 
sinde şehit yakınları 
tabuta sarılarak göz 
yaşı döktü, bazıları 
ise fenalık geçirdi. 
İkindi namazının ar 
dından Erzurum Müf 
tüsü Ahmet Arslarn 
türk'ün kıldırdığı 
cenaze namazı son
rasında askerlerin 
omuzlarına alınan 
şehit naaşı, 
yaklaşık 500 metre 
bu şekilde taşındı. 
Şehit cenazesi daha 
sonra araçla Tosunlu 
köyüne götürülerek 
toprağa verildi

Mermer Fabrikamızda 
çalışacak

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 
Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç 
bayan eleman aranıyor

Müracaata şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 

Tel: 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km.

Gemlik / BURSA

€L€MAN ARANIYOR
Orhangazi Döktaş Fahrihası'nda 
İç Taşeron (Müteahit firmada) 

çalışacak elemana ihtiyaç vardır. 
NET 500.00 YTL Maaş + 
SSK + Serııis + Yemek

GSM: 0.533 768 06 45
TEL: 0.224 573 42 63 Dahili: [135]

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ankara'da gündem; TerörII

Anayasa değişikliği |l
Devletin zirvesi, _ 
terörle mücadeleyi 
ele alıyor.
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt, 
saat 15.00'te 
Çankaya 
Köşkü'nde bir araya 
gelerek atılacak 
yeni adımları 
görüştü.
Bakanlar Kurulu 
"Terörü”
Masaya Yatırdı 
Terörle mücadele 
konusu ilk olarak 
saat 11.00'de 
başlayan 
Bakanlar 
Kurulu'nun 
gündeme geldi. 
Başbakan 
Erdoğan'ın 
başkanlığındaki 
toplantıda, 
Şırnak ve 
Diyarbakır'daki 
terörist saldırılar 
değerlendirildi. 
Hükümet Sözcüsü, 
Devlet Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil 
Çiçek, Terörle,

Mücadele Yüksek 
Kurulu'nun 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
başkanlığında 
bugün saat 10.00'da 
toplanacağını 
bildirdi.
Çankaya Köşkü'ı 
Güvenlik Zirvesi 
Bakanlar Kurulu 
toplantısının 
ardından 
Cumhurbaşkanı 
Gül, Başbakan 
Erdoğan ve 
Genelkurmay 
Başkanı 
Orgeneral 
Büyükanıt, 
Çankaya

nde

Köşkü'nde 
biraraya gelerek 
bu adımları 
değerlendirecek. 
Saat 15.00'te 
başlayacak 
toplantıda, bölücü 
terör örgütünün 
son günlerde artan 
saldırılarına karşı 
alınacak ivedi 
tedbirlerin 
görüşüleceği 
ifade ediliyor. 
Toplantıyla 
Türkiye'nin 
terörle 
mücadeledeki 
kararlılığı bir 
kez daha vurgu
lanacak.

paketine rötuş
21 Ekim'de 
referanduma 
sunulacak 
anayasa değişikliği 
paketinde 11. 
Cumhurbaşkanı 
seçimine ilişkin 
maddeler metinden 
çıkarılıyor. 
Konuya ilişkin 
teklif Meclis 
Anayasa 
Komisyonu'nda 
kabul edildi. 
Teklif, cumhur
başkanının halk 
tarafından 5 
artı 5 sistemiyle 
seçilmesini de 
düzenleyen 
anayasa değişikliği 
paketindeki geçici 
18 ve 19. maddelerin 
çıkarılmasını 
öngörüyor.
3 maddelik teklifin

Genel Kurul 
görüşmeleri ve 
ilk tur oylaması 
çarşamba günü 
yapılacak.
Genel Kurul, 
çarşamba günü

ilk tur oylamanın 
bitimine 
kadar çalışacak. 
Teklifin ikinci 
tur oylaması ise 
16 Ekim Salı 
günü yapılacak.
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GÜNDE DAVETİYE BASILIR

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
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Sursa, yer alt^sularıyla susuz kalmayacak
Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda 6 Ekim'de ölçülen 7,64'lük 
doluluk oranı 2 gün geçmeden yüzde 5.7'ye düştü. Doğancı'daki 11 günlük su stoğunun 

kalmasıyla, sıkıntıya çare arayan BUSKİ yeni
Bursa'da yaşanan 
kuraklığa çözüm 
bulmak isteyen 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su 
Kanalizasyon İdaresi 
(BUSKİ), açılan 
121 kuyudan elde 
edilen 190 bin 
metreküp ile 
pınarlardan 15 bin 
metreküp suyu 
şebekeye dahil 
edecek.
Kuyularda 120 
metreden saniyede 
20 litre su çıkartılıyor. 
Kazandırılan 
205 bin metreküplük 
yeni kaynak, kentin 
günlük 270 bin 
metreküplük su 
ihtiyacını karşılamada 
büyük destek 
sağlayacak.
Bursa'nın içme suyu 
ihtiyacını karşılayan 
Doğancı Barajı'nda 
6 Ekim'de ölçülen

7,64'lük doluluk 
oranı 2 gün 
geçmeden yüzde 
5.7'ye düştü. 
Doğancı'daki 
11 günlük su stoğu- 
nun kalmasıyla, 
sıkıntıya çare arayan 
BUSKİ yeni projeleri 
hayata geçirdi 
Yetkililer, projeler rjpn 
en önemlisinin yer 
altı su kaynaklarımı 
daha verimli kul
lanımı sağlayacak 
kuyuların açılması 
olduğunu vurguladı. 
Bursa'nın daha 
önce 51 noktasında 
su kaynağı bulun
duğunu hatırlatan 
yetkililer, 70 farklı 
noktada yürütülen 
çalışmalar ile 
kentin su ihtiyacının 
büyük bölümünün 
karşılanacağını 
söylediler.
Özellikle kentin

HM

ÜSl

Samanlı, Yunuseli, 
Soğanlı gibi ova

bölgesindeki açılan 
su kuyularından

i hayata geçirdi
ortalama 120 metrede 
saniyede 20 litre 
su çıkartılıyor.
121 su kuyusundan 
günlük 190 bin 
metreküp su temin 
edilerek şebekeye 
dahil edilecek. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin, 
şehrin su ihtiyacına 
yönelik bir diğer 
çalışması ise 
Doğancı Barajı'nın 
ölü hacminin kul
lanımına yönelik 
pompa projesi. 
Baraj üzerine kurulan 
iki adet seyyar su 
pompası ile 
havzada kalan 
ancak baraj 
sistemine inemeye
cek kadar az olan 
su, bu pompalar 
yardımı ile şehre 
verilebilecek.
Bu sayede barajın 
ölü sayılan 305

kotundan da günde 
60 bin metreküp 
temin edilebilecek. 
Öte yandan, şehrin 
günlük su ihtiyacının 
ortalama yüzde 
15'ni karşılayan 
pınar kaynaklarının 
da yeni ıslah projeleri 
ile güçlendirilme 
çalışmaları devam 
ediyor. Bursa'nın 
145 adet olan pınar 
kaynağı Uludağ ve 
Saidabat'ta yapılan 
yeni kaynak ilaveleri 
ile 160'a çıkarıldı. 
Pınar kaynaklarından 
da günde 15 
bin metreküp su 
şehre veriliyor.
Yetkililer, Bursa'da 
su kesintisi yapıl
madan sıkıntının 
giderileceğini ve 
yer altındaki kay
nakların verimli 
olarak kullanılacağını 
bildirdiler.

Gençlik Platformları toplandı Sanayi üretimi arttı

1
k
£

Bursa Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
Platformları 4. 
Koordinasyon 
Toplantısı, kentte 
faaliyet gör eren 
Yerel Gündem 
21 gençlik platform
ları üyelerini bir 
araya getirdi.
Bursa Yerel Gündem 
21 Gençlik Konseyi’ 
nin ev sahipliğinde 
Büyükşehir 
Belediyesi Tarihi 
Bina Yerel Gündem 
21 Hemşeri Evi'nde 
yapılan toplantıya, 
Osmangazi, Nilüfer, 
Orhangazi, 
Mustafakemalpaşa, 
İznik, Mudanya, 
Yenişehir, Karacabey 
ve Gemlik Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
platformlarının tem
silcileri ve sorumlu
ları katıldı.
İletişimin önemi 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
Konseyi Başkanı 
Murat Başlar, yaptığı 
konuşmada, 4'sünü 
gerçekleştirdikleri 
toplantıda Bursa'da 
bulunan Yerel 
Gündem 21 
Gençlik Platformları

Sanayi üretimi, bu 
yılın Ağustos ayın
da, geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 
6,1 artış gösterdi. 
Sekiz aylık ortala
malara göre, 
sanayideki toplam 
üretim artışı ise 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 5,3 oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2007 
Ağustos ayı Sanayi 
Üretim endeksi 
sonuçlarını açıkladı. 
Sekiz aylık ortala
malara göre maden
cilikte yüzde 10,5, 
imalat sanayinde 
yüzde 4,5, elektrik, 
gaz ve su sek
töründe yüzde 9,8'lik

üretim artışı 
yaşandı.
Geçen yılın aynı 
döneminde toplam 
sanayi üretimi yüzde 
6,1, madencilik sek
törü yüzde 7,8, 
imalat sanayi yüzde 
5,7, elektrik, gaz ve 
su sektörü üretimi 
yüzde 9 artmıştı. 
Sanayi üretimi 2007 
yılının Ocak ayında 
yüzde 14,9, 
Şubat'ta yüzde 7,3, 
Mart'ta yüzde 3,2, 
Nisan'da yüzde 2, 
Mayıs'ta yüzde 5,2, 
Haziran'da 
yüzde 2,3 ve 
Temmuz ayında 
da yüzde 3,9 oran
larında artış 
göstermişti.

arasındaki 
iletişim ağının 
güçlendirildiğini 
söyledi.
Konuşmasında, 
Yerel Gündem 21 
Gençlik platform
larının koordinasyon 
içerisinde çalış
malarının önemine 
değinen Başlar, 
"Gençlik platformları 
arasındaki iletişi
minin güçlü olması 
halinde çok ortaklı 
ve daha etkin çalış
malara imza

atılmaktadır" dedi. 
Gençlerden 
'Gençlik Ormanı' 
Yaz tatilinin ardından 
çalışmalarını hız
landırdıklarını ifade 
eden Murat Başlar, 
önümüzdeki 
dönemde Bursa'da 
yanan bölgelerin 
rehabilitasyonu 
amacıyla 'Bursa 
Gençlik Ormanı'nı 
oluşturmayı plan
ladıklarını bildirdi. 
'Atık Piller Çöp 
Değildir' başlıklı

projenin bil
gilendirme toplan
tılarını bu dönemde 
de sürdüreçeklerini 
dile getiren Başlar, 
ayrıca Birleşmiş 
Milletler (BM) 
Çevre Fonu küçük 
hibeler programına 
sunmak üzere, 
çocuklara ve 
gençlere ağaç diki- 
minin aşılanması 
amacıyla bir proje 
hazırlığında olduk
larını da sözlerine 
ekledi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN nnsnnmfflB okuyun
GemlikKorfez

Gemlik Ticaret Meslek 
Lisesi’nderı aldığım 

diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 
AYSUN ACAR
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Anahtarını Minibüste

boyacıya bıraktı yankesiciler çarptı
Gölet 2 çocuğa) F

bilgisayarı
çalındı

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, minibüse 
binen bir kişinin 
içerisinde nüfus 
cüzdanı, sürücü 
belgesi, kredi kartı 
ve 50 YTL parasının 
bulunduğu cüzdanı 
kimliği belirsiz 
yankesici 
tarafından çalındı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Gülbahçe Mahalle

si'nde minibüse 
binen Enver G. (64), 
içerisinde nüfus 
cüzdanı, kredi kartı, 
sürücü belgesi ve 
50 YTI parasının 
olduğu cüzdanının 
kimliği belirsiz 
yankeciler tarafından 
çalındığını söyle 
yerek polise müra
caat etti. Olayla ilgili 
polis soruşturma 
başlattı.

mezar oldu U
—— fcces ıbir

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
evinin anahtarını 
boyacılık yapan 
kişiye veren vatan
daşın bilgisayarı 
çalındı.
Edinilen bilgye 
göre, Altınova 
Mahallesi Okul 
Caddesi'nde 
ikamet eden Suat Y. 
(39), evindeki boy- 
aişi için Tarık Ö. ile 
anlaştı. Evinin

anahtarını Tarık 
Ö.'ye bırakan Suat Y. 
evden ayrıldı. Bir 
süre sonra evine 
gelen Suat Y. 
bilgisayarının 
çalındığım fark 
edince durumu 
polise bildirdi.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatılırken şüpheli 
Tarık Ö.'nün aran
masına devam 
ediliyor.

2 lira çay borcu 
için bıçaklandı

ABONE OLDUNUZ MU? 
ram™ abone olun 
mnEnsESSi okutun okuyun

Bursa'da kahvehane 
de çalışan bir çaycı, 
2 YTL çay borcunu 
ödemediğini iddia 
ettiği pazarcıyı 
bıçakladı.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı Sela 
met Mahallesi Demir 
yolu Caddesi 2. Gül 
Sokak'ta meydana 
gelen olayda, çay
cılık yapan H.S.(52) 2 
YTL çay borcu bulu
nan pazarcı Erhan

S.'den (19) çay bor
cunu istedi. Erhan 
S.'nin "acelen ne ? 
çatladın mı" demesi 
üzerine şahıslar 
arasında kavga çıktı. 
Kavga sırasında 
kahveci H.S., pazarcı 
Erhan S,'yi bıçakla 
yaraladı. Erhan S. 
olay yerine gelen 112 
ambulansı ile Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken polis 
olayla alakalı soruş
turma başlattı.

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

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

ACİLSARIKwKİRALMEİCİNBİZİAjlAYI<
İ 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

i İ

1
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

1 K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik i
1 K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

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

MacMe ÖZALP

uııiriı in ılııiı ıluıi »uıuıi

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

Bursa'nın Büyük 
orhan ilçesine bağlı 
Kınık beldesinde, 
balık tutmak için 
gittikleri gölette 
kaybolan 2 çocuğun 
cesetleri, dalgıç 
adamlar tarafından 
çıkartıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Faruk Kılıç 
(13) ve Ferhat Sebir 
(7) ile Ertuğrul (8), 
Mustafa (13) ve Mu 
hammet Koçdemir 
(10) isimli kardeşler, 
saat 14.00 sıraların
da Kınık'a yaklaşık 
2 kilometre uzaklık
ta inşaat halinde 
olan gölete balık 
tutmaya gitti. Bu 
esnada Ferhat 
Sebir, suya düşen 
terliğini almak için 
gölete girdi. Sebir'in 
sudan çıkmaması 
üzerine göle atlayan 
Faruk Kılıç da bir 
anda gölette kay
boldu.
Arkadaşlarının kay
bolduğunu gören 
Koçdemir kardeşler, 
olayı gölet bekçi
sine bildirdi. 
Olay yerine gelen

Büyükorhan 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, arama çalış
malarına başladı. 
Bursa Sivil 
Savunma Birliği 
arama kurtarma 
ekibine bağlı 
dalgıç adamlar, 
yaklaşık 5 saat 
süren bir çalışma 
sonucunda göletin 
orta kısmında 
bulunan çukurdan 
iki çocuğun 
cesetlerini çıkardı. 
Çocukların 
cesetlerini gören 
yakınları ise sinir 
krizleri geçirdi. 
7 yaşındaki 
Faruk Sebir'in 
dedesi, "Bütün 
aile çok üzgünüz. 
Çocuklar balık tut
mak için gelmişler. 
Torunumun terliği 
düşmüş, onu 
almak isterken 
boğulmuş. Diğer 
arkadaşı da 
onu kurtarmak 
istemiş ama oda 
boğulmuş" dedi. 
Olayla alakalı soruş 
turma sürüyor.

katoıınfnü 
M düzenlen 
arasında ye 
’lmarzatelı 
jcaklamr! 
sineyöad 

ikapsarmrd 
ödreea 
Ii3b«nı 
yaklaş» 5< 
YIL ota 
İcat
Hûkûta 
ÖKO90 
“seçim ya 

jdüzeniem» 
arasta] 

i herzede 
alacaklar 
mesireyi 
yasa kape 

lödemeter 
İBkonuta 
bankta 

ItaİNihel 
| devlet içi 

’seneter 
|13bin72 
SMırıiyc 
dolayıp 
Yapılacak 
w*

Nlm

Hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı
geldim. Sabaha ka 
dar kamera kayıtlan 1 
m inceledim. Bu 
gençleri iş yerimden 
daha önce hiç gör 
medim. Bu olayda 2 
bin 200 YTL zararım 
oldu" dedi. Olay sıra 
sında marketin kasa 
sında bulunan Ab 
dullah Boğ isimli ele* 
man ise gençleri müş 
teri sandığını ifade 
ederek, "Benden ya 
nmşar kilo sebze is 
tediler. 2 tanesi üst 
kata çıktı.Gençlerden 
3 tanesi bir süre son 
ra dışarıya çıktı. Ben 
zeytin isteyen bayan* 
la tek kaldım. Bu sıra 
da kasanın sesini 
duydum; Kasaya 
doğru koştum ama 
kasanın boş olduğu 
nu gördüm" dedi.

müşteri gibi bazı 
ürünlerin parasını 
ödeyerek çıktı. 
Marketin arka tarafın
da bulunan bayan, 
zeytin almak için 
kasiyeri çağırmasının 
ardından tekrar içeri 
ye giren bir genç 
kasadaki paraları 
alıp iş yerinden uzak
laştı. Daha sonra 
aynı ekip içerisinden 
olduğu iddia edilen 
bayanın da kasaya 
gelerek kasiyere 
geçmiş olsun dilediği 
öğrenildi. İş yeri sahi 
bi Ahmet Özdemir, 
olay sıra sında mis
afiri olduğu için iftara 
evine iftara gittiğini 
belirterek, "Elema 
mm, 'kasayı soydu
lar' diye telefon açın
ca hemen iş yerine

Ordu'nun Fatsa ilçe 
sinde iftar saatinde 
bir markete giren 4 
gencin sırt çanta
larını doldurduktan 
sonra kasadaki para 
yı da alıp kaçması, 
güvenlik kamerası 
tarafından saniye 
saniye görüntülendi. 
Hırsızlık olayı, Dere 
üstü Caddesi'nde 
bu lunan Özdemir 
Market'te gerçekleşti. 
İş yeri sahibi ve per
soneller iş yerinde 
bir kasiyer bırakarak 
iftarlarını açmaya 
gitti. Bu sırada iş yeri 
ne Ti bayan olmak 
üzere 4 genç girdi. 
İlkönce marketin üst 
katından sırt çanta
larını ürünlerle dol 
duran gençlerden 2 
tanesi marketten

Tel : 513 24 74 Fax: 51410 21
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SATILIK DAİRE
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I Hükümetin, seçim 
| öncesi bir biri ardına 
| yaptığı “seçim 
yatırımı” niteliğinde- 

1 ki düzenlemeler 
ı arasında yer alan 
I “|marzedeler”in ala- 
। caklarının tasfiye- 
I sine yönelik yasa 

kapsamında 
ödemelere başlandı. 
13 bin 72 kişiye 

। yaklaşık 500 milyon
YTL ödeme yapıla- 

। cak.
I Hükümetin, seçim 
| öncesi çıkardığı 
“seçim yatırımı” 

ı düzenlemeleri 
arasında yer alan 
“lmarzedeler”in 
alacaklarının öden
mesine yönelik 
yasa kapsamında 
ödemelere başlandı. 
El konulan Imar- 
bank’tan aldıkları 
tahvil ve bono gibi 
devlet iç borçlanma 
senetleri karşılıksız 
13 bin 72 yurttaşa 

[500 milyon YTL 
dolayında ödeme 
yapılacak. 
TBMM’de Mayıs 

ayında çıkarılan 
5667 sayılı yasa 
ile T. İmar Bankası 
T.A.Ş'den karşılığı 
bulunmayan 
Hazine Bonosu 
alanların alacak
larının ödenmesi 
hükme bağlanmıştı. 
Yasa kapsamında 
TMSF'ye 
başvuruda bulunan 
13 bin 72 kişiye, 
bugünden itibaren 
Ziraat Bankası 
şubeleri aracılığıyla 
anapara ve faiz 
olarak toplam 499 
milyon 938 bin 
221.4 YTL ödeme 
yapılacak. Söz 
konusu tutar Ziraat 
Bankası’nda açılan 
hesaplara aktarıldı. 
Bonozedelerin ala
caklarına yüzde 
33.14 faiz uygu
lanırken, bundan 
yüzde 15 oranında 
gelir vergisi 
kesintisi yapıldı. , 
Buna göre mudiler, 
alacaklarını net 
yüzde 28.2 faiziyle 
tahsil edilecek.

MANASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI 3 +1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.533) 255 65 66

*Ş ‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR
2

le- 
üş

en
>n

in- 
ıra

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€MRN 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 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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

WNLIK ve ADAKLIK
Kendi özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

MİZDEÜfflEnİZ EN HİZNE1İMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE
Tel: 513 96 83 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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OKS yerine SBS
Merkezi sistem 
sınavıyla öğrenci 
alan ortaöğretim 
kurumlarına kayıt
ların, ilköğretimin 6, 
7 ve 8. sınıflarında 
yapılacak seviye 
belirleme sınavına 
göre yapılmasına 
ilişkin yönetmelik 
Resmi Gazete'de 
yayınlandı.
Lise ve Ortaokullar 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğe göre, 
liselere öğrenci 
kaydı, Milli Eğitim 
Bakanlığı 
Ortaöğretim 
Kurumlan Sınıf 
Geçme ve Sınav 
Yönetmeliği'nde 
belirtilen çalışma 
takvimine göre 
yapılacak.
Merkezi sistem 
sınavıyla öğrenci

Sınıf geçme sistemi değişiyor
Ortaöğretim kurum- 
larında 10. sınıfın 
sonunda, bir üst 
sınıfa geçebilecek 
öğrenciler yeni 
ders yılının ilk bir ayı 
içinde not şartı aran
maksızın alanını 
değiştirebilecek. 
Ortaöğretim Kurum 
lan Sınıf Geyme ve 
Sınav Yönetmeliği'n 
de değişiklik yapıldı. 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan yönet
melik değişikliğine 
göre, 10. sınıf sonun
da, bir üst sınıfa 
geçebilecek öğrenci 
ler, ders kesiminden 
itibaren yeni ders 
yılının ilk bir ayı 
içinde not şartı 
aranmaksızın alanını 
değiştirebilecek. 
Alanını değiştiren 
öğrenci, yöneldiği 
yeni alana ait alt 
sınıfın görmediği alan 
dersleri ile gördüğü 
halde haftalık ders 
saati sayısı farkı, 
bir ders saatinden 
fazla olan alan 
derslerinden sorumlu 
tutulacak ve bu der
slerden alan değişik
liğini takip eden ilk 
ortalama yükseltme 
ve sorumluluk 
sınavları döneminde 
sınava alınacak. 
Öğrenci, yeni alanın
da okutulmayan 
önceki alanına ait

alan ortaöğretim 
kuramlarına ise 
ilköğretimin 6, 7 ve 
8. sınıflarında ders 
yılı sonunda yapıla
cak seviye belirleme 
sınavı puanları, 
bu sınıflara ait 
yıl sonu başarı 
puanları ve davranış 
puanlarına göre 
kaydolunabilecek. 
Yönetmeliğin geçici 

sorumlu olduğu alan 
derslerinden muaf 
tutulacak, ancak 
sorumlu olduğu 
seçmeli derslerin 
sorumluluğu 
devam edecek.
Sınıf tekrarına kalan 
öğrenciler de yeni 
ders yılının ilk bir 
ayı içinde not şartı 
aranmaksızın alanını 
değiştirebilecek.
Yönetmeliğin, 
yazılı ve uygulamalı 
sınavlarla ilgili 
maddesi de yeniden 
düzenlendi. Daha 
önceki yönetmeliğin, 
"Yazılı sınavların 
süresinin bir ders 
saatini aşamayacağı' 
şeklindeki hükmü, 
"Zorunlu hâller 
dışında yazılı sınav 
süresi bir ders 
saatini aşamaz" 
olarak değiştirildi. 
Yazılı sınavlarda 
sorulacak soruların
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Ek kontenjandan yararlanan |
öğrencilere burs ve kredi

maddesine göre, 
bu eğitim-öğretim 
yılında 8. sınıflar 
Ortaöğretim 
Kurumlan 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme (OKS) 
sınavına girecek, 
6 ve 7. sınıf 
öğrencileri 
ise seviye 
belirleme sınavına 
tabi tutulacak.

sayısı da yönetmelik
te netleştirildi.
Klasik türde yapılan 
yazılı sınavlarda en 
az beş soruya yer 
verilecek. Çoktan 
seçmeli, eşleştirmeli, 
kısa cevaplı, açık 
uçlu, doğru-yanhş 
tamamlamak ve ben 
zeri sınav türlerinde 
ise soru sayısı çok, 
sorular ise kısa 
cevaplı olacak. 
Soruların konulara 
göre dağılımı 
yapılırken ağırlık, 
bir önceki sınavdan 
sonra işlenen 
konulara verilerek 
geriye doğru azalan 
bir oranda ve 
işlenen konulardan 
seçilecek.
Sınavlardan önce 
sorularla birlikte 
cevap anahtarı 
da hazırlanarak 
sınav kağıtlarıyla 
birlikte saklanacak. 

öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından 
ek kontenjan 
uygulaması kap
samında ilk defa 
üniversiteye yer
leştirilen öğrenciler 
burs, öğrenim ve 
katkı kredisi müra
caatlarını 15-17 
Ekim 2007 tarihleri 
arasında 
yapabilecekler. 
Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (YURTKUR) 
Genel Müdürü 
Haşan Albayrak, 
2007-2008 öğretim 
yılında ÖSYM 
tarafından ek 
kontenjan uygula
masıyla ilk kez 
üniversiteye 
yerleştirilen 
öğrencilerin burs,

Öğrencilere sözlü 
puanı verilirken, 
öğrencilerin sosyal 
etkinliklerdeki çalış
maları ve dersle ilgili 
proje çalışmaları da 
değerlendirilecek. 
Sorumlu olarak sınıf 
geçmeyle ilgili yönet
melik maddesinde, 
"Doğrudan veya yıl 
sonu başarı notu ile 
sınıfını geçemeyen 
öğrencilerden alt 
sınıflardaki sorumlu 
olduğu dersler de 
dâhil, başarısız 
olduğu ders sayısı 
en fazla iki olanlar bir 
üst sınıfa devam 
ederler. Alt sınıftaki 
dersler de dahil, iki
den fazla sorumlu 
dersi bulunanlar ise 
başarısız sayılırlar" 
hükmüne, 10. 
sınıftan sonra 
alan değiştiren 
öğrencilerle 
ilgili bir ekleme 
yapıldı.
Buna göre, 10. 
sınıf sonunda 
sınıfını geçebilecek 
durumda iken alanını 
değiştirenler ile 
nakil ve geçişlerden 
dolayı alanını 
değiştirenlerin 
yeni alanında 
sorumlu tutulacağı 
dersler o öğretim 
yılı için sorumlu 

ders sayısına 
dahil edilmeyecek." Tel 513 96 83 j

SATILIK VİLLA

KİRALIK DÜKKAN

SAT7L.IK

katkı ve öğrenim 
kredi müracaatlarını 
15-17 Ekim tarihleri 
arasında
(17 Ekim 2007 
dahil) yapabilecek
lerini bildirdi.
Albayrak, açıklama

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

«SUYUNU 
BOŞA

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

İkinci Kordon’da 
Anıl Gümrükleme yanından 

70 m2 denize karşı 
işyeri kiralıktır.

Cep: 0.542 593 61 51

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü 

Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

da öğrencilerin 
burs ve kredi 
başvurularını 
"www.kyk.gov.tr" 
internet 
adresinden 
yapabileceklerini 
kaydetti.

http://www.kyk.gov.tr
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fiLIŞVfRİŞ MERKEZİ
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GEZİP GORECEGİN İZ KALİTELİ VE UCUZ 
ALIŞVERİŞ YAPACAĞINIZ 

BİR CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURDUK.

SAYILI MİKTARDA 
KİRALIK YERİMİZ 
MEVCUTTUR.
İstiklal Cad. No:26

TEL: 513 13 i
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BOCCE oyunu yerleşiyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İsmini henüz 
bilmediğimiz ancak 
büyük küçük 
herkesin rahatlıkla 
oynayabileceği

bir oyun olan 
BOCCE Gemlik'te 
yerleşmek üzere. 
BOCCE oyununu 
Gemlik'e ve 
gençlere sevdirmek 
için kolları sıvayan

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Beden eğitimi 
öğretmeni Muammer 
İnan, öncülük 
yapıyor.
Her türlü sahada

oynanabilen bir oyun 
olan BOCCE'nin dede 
ile torunun yaş 
gözetmeksizin 
rahatlıkla 
oynayabileceği 
bir oyun olduğunu

belirten İnan, 
Kasım ayında 
yapacakları 
seminerde daha 
kapsamlı olarak 
bilgi verileceğini 
ve Nisan ayında

Gemlik içinde 
yapılacak birincilik 
sonucunda 
Mayıs ayında 
İl birinciliğine 
katılacaklarını 
duyurdu

Gö:
Göz
Uzmanı Opr 
Savaş Eli 
kullanmam 
amacının ç 
dereceyi tı 
etmek oln 
insanın m 
görmesin 
olduğunu 
Gözünün 
olmayan j 
gözlük ku 
insanın g< 
bozmayat 
söyleyen 
Eriz,gözl 
manın aır 
görmeyi ı 
olduğunu 
menin sa 
takdirde; 
kayma ve 
olabilecek 
Eriz, 7ar 
kullanımı 
gözde bo 
danagelr 
bulanık g 

s

İlköğretim 
çocuklanı 

. ffsinin h 
tüketmedi

Milli takımda bir fire
Milli Takımda Bir Fire 
İbrahim Toraaman, 
milli takım aday 
kadrosundan 
çıkartıldı.
Beşiktaşlı futbolcu 
İbrahim Toraman, 
Milli Futbol Takımı 

aday kadrocundan 
çıkartıldı.
İbrahim Toraman'ın, 
A Milli Takım'ın 
Moldova ve 
Yunanistan maçları 
aday kadrosundan, 
sağ ayak aşil 
tendonundaki 
rahatsızlığı 
nedeniyle çıkartıldığı 
belirtildi.

TFMA A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 

Filmin Adı
HARRYPOTTER5 
CUMHURBAŞKANI 
MERYEM ANA

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
14.00
14.15 ■ 21.00 ■ 16.15
12.00 - 14.00 -20.45

Yabancı teknik 
adam sayısı arttı
Sezon başında 3 olan 
yabancı teknik adam 
Turkcell Süper 
Lig'de, 2007-2008 
sezonu başında, 
geçen sezonun 
başlangıcına göre 
büyük oranda 
az olan yabancı 
teknik adam sayısı, 
8. haftada yeniden 
artarak, 3'ten 
6'ya çıktı. 
Fenerbahçe, yeni 
sezonda da Brezilyalı 
Arthur Zico ile 
yoluna devam 
ederken, Alman 
teknik adamlardan 
yana tercihlerini 
kullanan Galatasaray 
ve Ankaragücü 
takımlarında Kari 
Hainz Feldkamp ve 
Hans Peter Brigel 
göreve getirildi. 
Diğer 15 takım ise 
sezon başında 
Türk teknik direktör
lere teslim edildi. 
Ancak 8. haftada 
teknik adam 
değişikliğine giden 
4 takımdan 3'ünde 
yerli çalıştırıcılar 
yerlerini yabancılara 
bıraktı.
Çaykur Rizespor'da 
Samet Aybaba'nın

yerine Saffet Susiç, 
Gençlerbirliği'nde 
Fuat Çapa'nın yerine 
Reinhard Stump, 
Kasımpaşa'da da 
Kadri Özcan'ın yerine 
Werner Lorant 
işbaşına getirildi. 
2006-2007 dönemi ise 
9 yabancı teknik 
direktörle başlamış, 
ancak bunlardan yal
nızca 2'si sezon 
sonunu görebilmişti. 
Trabzonspor'da 
Brezilyalı Sebastiao 
Lazaroni, 
Ankaragücü'nde 
AvustralyalI Vlado 
Bozinovski, 
Denizlispor'da 
Boşnak Faruk

Hadzibegiç, 
Sivasspor'da 
Slovak Karol Pecze, 
Gaziantepspor'da 
Italyan VValter 
Zenga, 
Sakaryaspor'da 
Boşnak Nejat 
Biyediç son olarak j 
da Beşiktaş'ta 1 
Fransız Jean 
Tigana çeşitli 
nedenlerle sezon I 
bitmeden 
takımlarından 
ayrılmış, sadece I 
Fenerbahçe'de 
Brezilyalı Arthur J 
Zico, Galatasaray'^ 
BclJkah Eric

meyenço 
j yüzde 25' 

süt bulun 
i yüzde 22' 

sevmediğ 
Sağlık Ba 

ı SağlıkHii 
ndllûdüı 
EğümBa 
(MEB)işl 

bgpfen'i;

Gerets sezonu 1 .
tamamlamıştı.____J
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Gözlük tedavi etmiyor
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Opr. Dr. 
Savaş Eriz, gözlük 
kullanmanın 
amacının gözdeki 
dereceyi tedavi 
etmek olmadığını, 
insanın net 
görmesini sağlamak 
olduğunu söyledi. 
Gözünün numarası 
olmayan yanlış 
gözlük kullanmanın 
insanın gözünü 
bozmayacağını 
söyleyen Opr. Dr. 
Eriz, gözlük kullan
manın amacının net 
görmeyi sağlamak 
olduğunu, net gör
menin sağlanamadığı 
takdirde gözde 
kayma ve tembellik 
olabileceğini kaydetti. 
Eriz, "Yanlış gözlük 
kullanımı sonucu 
gözde bozukluk mey
dana gelmez. İnsan 
bulanık görür, başı

Çocuklar yeterli süt tüketmiyor
İlköğretim çağındaki 
çocukların yüzde 
47'sinin her gün süt 
tüketmediği, süt iç 
meyen çocukların 
yüzde 25'inin evinde 
süt bulunmadığı, 
yüzde 22'sinin ise sütü 
sevmediği bildirildi. 
Sağlık Bakanlığı Temel 
Sağlık Hizmetleri Ge 
nel Müdürlüğü ile Milli 
Eğitim Bakanlığı 
(MEB) iş birliğinde 
yapılan "İlköğretim

ağrır, yorulur ama 
gözü bozulmaz. 
1970-1980'li yılların 
refleks bozukluğu 
teorilerinde bunun 
üzerinde duruluyor
du. Fakat günümüzde 
bir insanın göz dere
cesinin doğuştan 
20-30 yaşına kadar 
ne olacağı sadece 
genetik kodlarında 
kayıtlı. Bunun elinin

Okullarında Sağlıklı 
Beslenme" konulu 
araştırmada, çocukluk 
döneminde kazanılan 
beslenme alışkanlığı 
nın yaşam boyu sür 
düğü için önemsen
mesi gerektiği belirtil
di. Çocukluk döne
minde edinilen yanlış 
beslenme alışkanlık
larının, kalp, yüksek 
tansiyon ve şişmanlık 
gibi hastalıklar için 
risk faktörü olûştur- 

ayağının, gözünün 
kulağının büyümesi 
gibi bu organların 
büyümesinin 
değiştirilemeyeceği 
gibi gözünün de 
hangi numaraya 
geleceğine 
değiştirmemize 
imkan yok. O yüz
den aileler bu 
çocuğun gözünü 
erkenden tedavi 
ettirelim, gözünde 
miyop varsa müda
hale ettirelim gibi 

bilinçte oluyorlar. 
Bu da anlamlı ya da 
sonuç alınacak bir 
çaba değil. 
Gözlük kullan
mamızın amacı 
gözdeki dereceyi 
tedavi etmek değil. 
Gözlük kullan
mamızın amacı 
insanın net görmesini 
sağlamak" dedi. 
Gözün net görmediği 

duğuna dikkat çekilen 
araştırmada, yetersiz 
beslenme bilgisinin ve 
besin endüstrisinde 
çocuklara yönelik 
yürütülen reklamların 
ve kampanyaların 
yanlış beslenme 
alışkanlıklarının 
kazanılmasında 
önemli rol oynadığı 
kaydedildi.
Çocuklar, öğretmenler 
ve velilerin sağlıklı 
beslenme 

takdirde gözde 
kayma ve tembellik 
meydana gelebile
ceğine dikkat çeken 
Eriz, "Özellikle 
çocukluk düzeyinde 
bu önemli. Çocuk 
yaşında bunun üzeri 
ne gidilip tedbir alın
mazsa, yaş 12-13’ü 
yaşı geçtikten sonra 
zihinsel gelişim otu
racağı, belli bir nok
taya geleceği için 
daha sonra düzeltile
mez. O yüzden 
çocukların iki yaş 
itibariyle her yıl ve 
okul öncesi mutlaka 
muayene edilip 
ondan sonra yıllık 
takiplerinin yapılması 
gerekir. Gözler 
arasında farklılık ya 
da kayma tespit 
edilirse kapama 
tedavisi mutlaka 
yapılmalı" diye 
konuştu.

konusunda 
bilinçlendirilmesi, 
sağlıklı beslenme 
alışkanlığının kazandı 
rıl ması için teşvik 
edilmesi ve kamuoyu 
oluşturulması amacıy
la yürütülen araştır
maya göre, Ankara'da 
bazı ilköğretim okülla 
rında öğrenim gören 4. 
ve 5. sınıf öğrenciler
ine "sağlıklı beslen
me" konusunda 
eğitim verildi.

Çocuğunuzun 
sağlığı için dikkat

Anaokulu ve ilköğre
tim çağı çocukların
da en sık rastlanan 
hastalıklar başında 
kulak burun boğaz 
yolları ile bulaşan 
hastalıklar geliyor. 
Üst solunum yolları 
enfeksiyonlarının 
kolayca bulaşması 
ve çocuklarda sık 
sık tekrarlaması okul 
döneminde hatta 
erişkin hayatta yıllar
ca sürebilecek KBB 
hastalıklarına yol 
açıyor. Basit bir 
nezle ya da grip son
rası oluşan enfeksiy
on ihmal edildiği tak
tirde henüz bağışık
lığı tam oluşmamış 

çocukları özellikle 
sinüzit hastalığına 
daha çok eğilimli 
kıldığını belirten 
Nişantaşı Kulak 
Burun Boğaz 
Grubu'ndan Doç. 
Dr. Erhun Şerbetçi, 
“Üst solunum yolu 
enfeksiyonları çocuk 
larda okul devam
lılığını ve dolayısı ile 
başarışını ciddi şek- 
îlde düşürürken, 
tedavi edilmeyen 
çocuk sinüzitleri de 
orta kulak sorun
larından kronik 
akciğer sorunlarına 
kadar farklı komp
likasyonlara yol 
açabiliyor” dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

I vı

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

I
K

B 

i ■

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 5İ3 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 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 Yalnyz185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
9 Ekim 2007 Salı

f ; SENA ECZANESİ 
Şehit Mehmetçik Sk. - GEMLİK

TEL: 513 0102

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2875 

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

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

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

Yönetim ve Basım 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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Uğur Arslan, 
hayranlarının yoğun 
ilgisi nedeniyle 
duygusal anlar 
yaşadı 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
‘Temaşa-i Ramazan* 
etkinlikleri kapsamın
da sevenleriyle 
buluşan Uğur Arslan, 
hayranlarına keyifli 
bir akşam yaşatırken, 
sevgi gösterileri 
genç sanatçıyı 
duygulandırdı. 
Orhangazi Parkı’nda 
BursalIlarla buluşan 
Uğur Arslan, 
konserine 
‘Karagümrük 
Yanıyor’ adlı şiiriyle 
başladı. Çok sevdiği 
Bursa’ya sık sık 
geldiğini ve bu 
kentte kendisini 
yabanci gibi his
setmediğini söyleyen 
Uğur Arslan, 
okuduğu şiirlerle 
sevenlerini hüzünlü 
bir yolculuğa çıkardı. 
7’den 70’e her yaştan 
insanın ilgiyle izlediği 
konserinde, ‘Son 
Hıçkırık’, ‘Mihriban’, 
‘Yıldız Gözlüm’ ve

W

. i

‘Şeyh Edebali’nin 
Osmangazi’ye 
Nasihati’ adlı eserleri
ni seslendiren 
Arslan, ‘Ah le yar’, 
‘Mihriban’, ‘İmkansız 
Aşk’ ve ‘Cano’ gibi 
parçalarla da hayran
larını eğlendirdi. 
“Orhangazi Yanıyor” 
Uğur Arslan, 
Orhangazi Parkı’nda 
‘Karagümrük Yanıyor’ 
adlı parçasını ikiJçez 
‘Orhangazi Yanıyor’ 
olarak değiştirip 

söyleyince 
izleyenlerden 
büyük alkış aldı. 
Kısa süre sonra 
piyasaya çıkaracağını 
müjdelediği yeni 
albümünde yer 
alan eserlerini de 
izleyenleriyle 
paylaşan Arslan, 
muhteşem sahne 
performansıyla 
hayranlarının 
gönlünü fethetti. 
Sorumluluk hissi, 
kaliteli işlere

yöneltiyor
Konser sonrasında 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin Tarihi 
Binası’nda basın 
mensuplarının soru
larını cevaplandıran 
Uğur Arslan, repertu
arında popüler şarkı 
lara yer vermesindeki 
amacının orta yaş ve 
üzerindeki insanlar 
kadar gençlere ve 
çocuklara da hitap 
etmek olduğunu 
söyledi. Yaptığı her 
çalışmada hayran
larının sevgisinin 
sorumluluğunu omu
zlarında hissettiğini 
anlatan sempatik 
sanatçı, ‘‘Sevenle 
rimin ilgisi çoğaldık 
ça sorumluluğumun 
da arttığını hissediyo
rum. Kaliteli işler 
yapmaya çabalıyo
rum. TV’de üç pro
gram birden yapıyo
rum. Deniz Feneri ile 
de çok sayıda ihtiyaç 
sahibine ulaştık ve 
bu proje çok kapsam
lı bir hal aldı. Bu tür 
sosyal içerikli proje 
lerde yer almak beni 
mutlu ediyor.’’ dedi.

daha keşfedildi
Amerikalı astronom
lar, dünyaya 424 ışık 
yılı uzakta yeni bir 
"Dünya" oluşumunu 
tespit ettier. 
Tahminlere göre 
gezegenin tamemen 
oluşması yaklaşık 
100 milyon yıl süre
cek. Bir toz yoğun
laşması olduğu 
belirtilen "dünya 
benzeri gezegen", 
'HD113766' adlı 
yıldızın yörün
gesinde bulunuyor. 
Bilim adamlarına 
göre henüz genç 
olduğu belirtilen 
oluşum, yeni bir 
dünya olmaya çok 
uygun.
Güneş benzeri 
yıldızların etrafında 
çok ender görünen 
bu tip toz oluşum
ları, ilerde oluşacak 
gezegende su ve 
hayat olma ihtimalini 
de artırıyor. Ayrıca 
bu toz kemerinde 
bulunan kaya 
parçaları Dünya'da

bulunan materyaller- grilîlİZİ
le büyük benzerlikler 
taşıyor.
Bilim adamları yeni 1 ■<> ... 
oluşum için, "Herşey i 01111/3 
yeni bir dünya yarat-1 TBMNmak için tamamen 
doğru gözüküyor. 
Bunun olabileceğini 
düşünmek bile heye
can verici" diyor. 
Tahminlere göre 
gezegenin tamemen 
oluşması yaklaşık 
100 milyon yıl süre- j 
cek. İlk yaşam form
larının belirmeye baş 
laması için ise 1 mil
yar yıl beklemek 
gerekecek.
"Gezegen avcısı" lın FLim
olarak nitelendirilen
bilim adamı grubu, 
bugüne kadar Güneş 
sistemi dışında 
250'den fazla geze
gen keşfetti. Yeni . 
oluşumla ilgili tespiti 

i edilen detaylar, 
Astrophysical 
Journal dergisinin 1 
gelecek sayısında | 
yayınlanacak.

KEBAP - LAHMACUN - BAKLAVA VE YEMEK SALONU
RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ

MALI PİDE ADANA VEYA URFA 
KEBAP+FINDIK 
LAHMACUN+SALATA

- ^HaytU -
1 1 Ramazan boyunca her gün

İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖFTE

İÜ Kurum, kuruluş ve ailelere 
iftar yemekleri verilir
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TBMM Başkanı Koksal Toptan, hiçbir gücün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne zarar veremeyeceğini söyledi

suptan; “Teröre karşı TBMM hazır”
ateryalie, 
enzerlikiı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Koksal Toptan, PKK törer örgütünün Şırnak’ta 13
erimizi şehit etmesinden sonra dün yaptığı açıklamada, TBMM’nin teröre karşı üzerine 
düşeni kayıtsız şartsız yerine getireceğini söyledi. Toptan, açıklamasında “Hiçbir güçHarı yen, .. .. - ——

nyaHy? dunyan,n tüm güçlerini de yanına alsa Türkiye Cumhuriyeti’ne zarar veremez” diyerek,
mamen 
iküyor. 
jileceğifj

TBMM’nin güvenlik güçlerinin istediği her tedbiri almak için hazır olduğunu söyledi. Syf 6’da

bile heyı I I

diyor.

meye
rfez Polisten altınlarınızı

ise 1 mi
■mek GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
mdirilj0 Ekim 2007 Çarşamba 

grubu,!
www.gemlikkorfezgazetesi.com in fo« gemlikkorfezgazetesi.com

yatak odasında 
saklamayın uyarısı

Polis, özellikle ev hanımlarına 
'altınlarınızı yatak odasında 
ve çöp kovasında saklamayın" 
uyarısında bulundu. Syf 8’de

?da6“lUkıdağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Yerleşke’de önemli açıklamalar yaptı 
agezej II

. Yeni '------ --------------------- —
ili tespi
lar,
al
jisinin
sındaÖnce poliklinik sonra hastane

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Yurtkuran, Gemliklilere Yerleşke ile ilgili projelerini anlatbl

Rektörü Prof. Dr. Musta
fa Yurtkuran, Gemliklile 
re verdikleri sözleri birer 
birer yerine getirdiklerini 
belirterek, Yüksek Okul 
ların Müdüriyet Binasını 
boşaltarak Gemliklilere 
en kısa zamanda polik
linik hizmeti verecekleri
ni söyledi. Yurtkuran, 
Yerleşkeyi görmek 
isteyen Gemliklilere 
gerekirse otobüs tahsis 
edebileceğini söyledi. 
Haberi sayfa 3’de | Poliklinik yapılmak üzere hazırlanan Müdüriyet Binasıj
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ta

LİK

Yurtkuran’/ dinlerken
I Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran ve üniversite senato 
[üyelerinin büyük bir bölümü, Tıp Fakültesi 
Başhekimi ve yardımcısı, inşaat bölümü 
[yetkilileri, dün Gemlik Sunğipek Yerleş 
[kesi’nde Gemliklilerle buluştu.
। Dün, güzel bir gündü.
j Gemlik’e büyük bir eğitim yuvasını 
^kazandırmak için çetin savaşımlar veren bi 
Hm adamları ile yan yana olmak ve bir mut
luluğu birlikte paylaşmak cidden güzeldi.

Haberi sayfa 5’de

LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİYORUZ!

Goodyear

ÜCRETSİZ Usrik KonîroI ve BaIans

yoldu hyuUuM im teutetfaç
TAM SİGORTA

Üçteniz RoTAsyoNve DtföİM

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

TEL: 0.224 513 11 75
10 EKİM 2007 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 
ÇARŞAMBA 05.36 07.01 12.58 16.07 18.42 20.00

Başkan 
Turgut 

Ümre’ye 
gitti

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, ön 
çeki gün hava yolu 
ile Mekke’ye giderek 
Ümre ziyaretinde bu 
lunacak. Daha önce 
birkaç kez Hacca da 
giden Turgut, geçti 
ğimiz yıllarda umre 
ziyaretlerinde de 
bulunmuştu. Tur
gut’un bayram son
rası görevin başında 
olacağı öğrenildi.

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

Yerleşke notları....
Dün Uludağ Üniversitesi Rektörü Mustafa 

Yurtkuran'la Gemlik Üniversitesi Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği Üyeleri olarak toplandık.

Sanırım bir "sorunun aktarılma yöntemin 
den" kaynaklansa gerek 45 dk geç gerçekleşti 
rektör hocayla buluşma..

Ki..
Rektör Hoca'nın saat konusunda çok dakik 

olduğuna dair bilgimizde var..
Demek ki derneğimizin "üst"düzeydeki yöne 

ficilerinin ve yerleşke yönetiminin zamanla ve 
insanla ilgili duyarlılıkları henüz gelişmemiş..

Şimdi.. Durum böyle olunca..
İnsanlar yarım saatten fazla aşağıda sokak

ta,15 dk da içeride salonda bekleyince çok şık 
olmuyor..

Doğal olarak "refleks"gelişiyor..
Üniversite sorunlarına ilişkin yurttaş 

duyarlılığı azalıyor..
Saygı... Toplantı kurallarına riayet çok 

önemli unsurlar..
Bu durumu "hiç kimsenin" dikkatinden 

kaçırma ve ciddiye almama lüksü yok..
Hatta,adının önünde "prof."ünvanı olanın 

daha da ciddiye alma zorunluluğu ve sorumlu
luğu var..

Aslında.. Burada..
Uludağ Üniversitesi'nin Gemlik yer- 

leşkesinde olup bitenle ilgili gelişmeleri yazmak 
varken,duyarsızlıktan kaynaklanan bu durumu 
iletmek ayrıntı ama,gerekli..

Çünkü.. Zaman çok değerli bir hazinedir..
Evet...
Toplantıdan da bir iki not aktaralım..
Belediye Başkanıyla arası "sosyal" boyutta 

çok iyi olan Rektör, işin içine "üniversite"gir- 
ince kurumsal sorun yaşıyor..

Demek ki..
Bizim Belediye Başkanı sosyal ilişkilerle işi 

birbirine karıştırmıyor..
Valla bravo başkana..
Onun politik kaygısı yok..
Ki.. Yerleşke yolunun yaptırılmasını "gecik

tiriyor",
Tam üniversitenin girişine "tahmil-tahliye" 

işletmesi kc duruyor..
Rektör Hoca'nın yerleşkenin ve Gemlik 

Halkının çıkarları doğrultusundaki hiçbir öner
isini değerlendirmeye almıyor..

Başkan Rektör Hoca'nın önerilerini dikkate 
alsa iyi olacak..

Çünkü.. Prof Dr Mustafa Yurtkuran aydın bir 
T.C yurttaşı.

Girişimci ve araştırmacı bir bilim insanı..
Gemlik'e Müfit ve Haşan Hocalarında etki 

siyle emekli olduğunda Hukuk Fakültesi'nde 
"Adli Tıp"hocası olacak kadar çok sıcak bakı 
yor..

Mustafa Yurtkuran..
Müfit Parlak..
Haşan Batmaz..
Asım Kocabıyık..
Gemlik insanı için ,eğitim için,gelecek için 

çabalıyorlar..
Bu listede yer alan başka "tanıdık isimler 

de" arıyor insanın gözü ama...Ne yazık ki 
benim aklıma gelmiyor..

Haa bir de Tevfik Solaksubaşı var..
Gerçi "Solaksubaşı" adının bulunduğu 

konum ye üstlendiği görevleri nedeniyle daha 
daha büyük katkıları olmalıydı ya neyse..

Yukarıda adlarını saydığım "ışık"lara 
destek olmak ,onlarla birlikte taşın altına el 
koymak Gemlik'te yaşayan her Türkiye 
Cumhuriyeti yurttaşının görevi..

Gemlik...
Turizm kenti olamadı..
Zeytin kenti de olamadı..
Bari üniversite kenti olsun da...
Hiç o Imazsa uygarlıktan uzaklaş masın..

Gemlik KHrfez

Bursa'da uyuşturucu ile
mücadelede büyük başarı
Bursa Polisi, eroin 
operasyonlarını 
geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine oranla 
yüzde yüz artırdı. 
Geçtiğimiz yılın ilk 
9 ayında 12 kilogram 
eroin yakalanırken, 
bu rakam 2007'nin 
aynı döneminde 85 
kilograma ulaştı. 
Geçtiğimiz yıl 9 
ayda uyuşturucudan 
dolayı 84 kişi 
tutuklanırken, 
2007'de 164 kişi 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.
Kızyakup Mahalle 
si'ne yapılan Kiraz 
operasyonlarında 
çok sayıda 
torbacının 
tutuklanması 
esrar satışını yüzde 
128 âzâltti.
Bursa Emniyet

Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Narkotik 
Büro Amirliği'nin 
başarısı bir yılda 
yüzde yüz arttı. 
Eroin ve kokain 
satıcılarına bu 
sene içinde büyük 
darbe vuran 
ekipler, satıcılara 
ve kullanıcılara 
adeta savaş açtı. 
Esrar maddesinin 
yakalanma oranının 
Bursa genelinde 
düşüş göstermesi ise 
dikkat çekiyor. 
Narkotik Bürosu 
yetkilileri ise bu 
durumu büyük 
satıcıların ve 
mahalle satıcılarının 
(torbacı) büyük 
çögühiuğunun 
cezaevinde olması

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 Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

www.baytasinsaat.com Tel:5134221-Fa#W1794

olarak değerlendi 
riyor. Kızyakup 
Mahallesi'ne 
yapılan planlı Kiraz 
operasyonları ve 
bölgenin Osmangazi 
Belediyesi tarafından 
kamulaştırılmasıyla 
esrar, uyuşturucu 
hap ve sigara 
satışında büyük 
azalma kaydedildi. 
2006 yılının ilk 9 
ayında 166 kişinin 
yakalandığını 
belirten Bursa İl 
Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir, bu 
oranın 2007 yılında 
yüzde 66 yükselerek 
276 kişiye çıktığı 
vurguladı. 2006 
yılında 84 kişinin 
tutuklanarak ceza
evine gönderildiğini 
kaydeden Demir, 
"Bu sene bu oran 
yüzde 95 arttı ve

Sayfa

mahkemeye sevk 
ettiğimiz 164 kişi 
tutuklandı" dedi. 
2006 yılında 
4 gram kokain 
yakalandığını ifade 
eden Tahsin Demir, 
"2007 yılında 255 
gram kokain yaka
landı. 2006 yılında 
yakalanan 212 
kilo 781 gram esrar, 
2006 senesinde 
93 kilo 240 grama 
düştü. 2006 yılında 
yakalanan 
14 bin 117 adet 
ecstasy ise 2007 
yılında 4 bin 
543 adete düştü. 4 
Düşüş oranlarının 
nedeni büyük 
satıcıların ve tor- 
bacıların çoğunun 
cezaevinde 
olmasından 
kaynaktanlyfMr" ftty® 
konuştu. ...

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
V^Doğalgaz Kombi Sistemi, 
yf Otoparklı, yfAsansörlü,

Hazır Mutfak,
Dış kapı çelik kapı, 

kapılar amerikan kapı, 
'r Salon ve odalar laminant parke, 

Islak zeminler seramik

Uludağ ( 
Rektörü 

। Prof. Dr. 
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Ujıjdağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Yerleşke’de önemli açıklamalar yaptı

oliklinik sonra hastane Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvu'rall 933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural
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Seyfettin ŞEKERSOZ 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Mustafa 
Prof. Dr. Yurtkuran'ın 
katıldığı Sunğipek
Yerleşkesi’ndeki 
bilgilendirme 
toplantısında, 
Gemlik’e önce 
Üniversiteye bağlı 
poliklinik sonra da 
hastane yapacak
larını müjdeledi.
Yerleşke’de bulunan 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek Okulu 
Salonu’nda yapılan 
bilgilendirme toplan
tısına Rektör Mustafa 
Yurtkuran'ın yanı sıra 
Üniversite Senato 
üyeleri, Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Müfit 
Parlak, Veteriner Fa 
kültesi Dekanı Prof. 
Dr. Haşan Batmaz, 
Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr.
Mehmet Genç, Üni
versite Yaptırma ve
Yaşatma Derneği 

füffl üyeleri, iş adamları, 
sivil toplum örgütü

mı
im

arke.

ızaralı

[temsilcileri ve siyasi 
parti yöneticileri 
katıldı.
Seminer Salonu’nda 
yapılan ilk toplantıda 
Rektör Yurtkuran, 
Üniversite Yaptırma 
Yaşatma ve Koruma 
Derneği Başkanı Hak 
kı Çakır'dan bilgiler 
aldı. Yerleşke içine 
öğrenci yurdu yapıl
malının gerekliliğine 
değinen Çakır, öğren
cilerin üniversiteye 
yürüyerek gelişle 
rinde Emniyet 
görevlileri tarafından 
güvenliklerinin 
sağlanmasını istedi. 
Üç yıldan bu 
yana yapılan çalış
malar hakkında 
Gemliklilerin bilgileri 
bulunmadığına da 
değinen Çakır, tesis
lerin halka açılarak 
gezilmesini, 
nelerin yapıldığının 
görülmesini istedi. 
İILKÖNÇE 
POLİKLİNİK
SONRA HASTANE 
Gemlik'in henüz 
üniversiteye (sına
madığını söyleyen 
Rektör Yurtkuran, 
"Başkan ısındık diyor 

|ama maalesef henüz
Gemlik üniversiteye 
ısınamadı." dedi. 
Amaçlarının öncelikli 
olarak Yerleşke’ye 
poliklinik kurmak 
olduğunu bildiren 
Yurtkuran, "İnegöl ile

Sayfa 3

aynı zamanda Gemlik 
Yerleşkesi’ne de 
poliklinik açacağız. 
Ankara tarafından 
gelen hastayı İnegöl 
karşılayacak, İstanbul 
tarafından ise 
Gemlik. İzmir tarafını 
zaten biz kesiyoruz. 
Amacımız üç taraftan 
hasta akınım önle 
yerek Bursa ve çev 
resini rahatlatmaktır. 
Poliklinik sonrasında 
ise bütçemize göre 
hastane çalışmaları 
mız sürecektir. Hayal 
ettiklerimizi yaparsak 
50 milyon YTL gerek
li. Yavaş yavaş 
yapılacaktır." dedi. 
Gemlik Yerleşkesi’ne 
Asım Kocabıyık’ın 
büyük yardımları 
olduğunu belirten 
Yurtkuran, “Bizim 
görünmeyen deste 
ğimiz Asım Bey’in 
yaptığı kadardır. 
Şimdi yeniden alt 
yapı için para harcı 
yoruz. Yeni poliklinik 
binamızda deprem 
güçlendirmesi yapa 
cağız. 10 yıl sonra 
Gemlik’te yüksek 
okulları, Hukuk Fakül 
te si, poliklinik ve 
hastanesi ile denize 
doğru İngilizce öğre 
nim veren Denizcilik 
Yüksek Okulu 
açılmış olacak.’’ dedi. 
Çocuk, Kadın, Dahi 
liye ve Genel Cerrahi 
olarak dört bölüm 
olarak hizmete açıla
cak olan poliklinik 
binasında uzman 
hekimler görev 
yapacak.
Üniversite Yaptırma 
Yaşatma ve Koruma 
Derneği yöneticileri 
ne seslenen 
Yurtkuran "Sîzler 
üniversite ile halkın 
arasındaki iletişimsiz 
ligi önlemek için 

bizim en büyük yar 
dımcılarırhızsınız. 
Tesislerin halka açıl
ması gelecek bahara 
olur. Şimdi sakıncalı, 
yıkılan yerler ve 
güvenlik açısından 
olmaz. Hukuk binası 
bittikten sonra üniver 
siteye otobüste getiri 
riz. İnsanlar gelip 
gezerler. Tıp fakülte
sine gittiklerinde na 
sil her yere girebili 
yorlarsa burada da 
aynısı olacak" dedi. 
GEMLİK'TE AÇILAN 
HUKUK FAKÜLTESİ 
PRESTİJİMİZ 
OLACAK
Sunğipek Yerleşke 
si’nde hayallerinin 
olabilmesi için 50 
milyon YTL'ye ihtiyaç 
duyulduğunu 
söyleyen Yurtkuran, 
"Bizim ilk amacımız 
poliklinik, daha sonra 
ise sahile paralel 4 
yıllık İngilizce eğitim 
verecek olan Deniz 
cilik Fakültesi. Yerleş 
ke içine Asım Bey’in 
dışında biz de büyük 
paralar harcadık. 
Hukuk ile Denizcilik 
Fakültesi’nin açılma 
siy la Gemlik yatırımı 
nı büyük ölçüde 
tamamlanmış demek
tir. Hukuk Fakülteleri, 
bir üniversitenin Tıp 
Fakültesi ile birlikte 
prestijidir. Uludağ 
Üniversitesi’nin Tıp 
Fakültesi var, şimdi 
Hukuk Fakültesi de 
açıldı, bizim presti
jimiz daha da arttı. 
Ülkede bir çok üni 
versitede Hukuk ve 
Tıp Fakültesi yok. 
Biz de oldu. Polikli 
nik için şimdilik 
Müdüriyet binasını 
düşündük. Daha son 
ra yerleşke içinde bu 
lunan binanın onarıl
masının ardından 

oraya taşıyacağız. Ok 
yaydan çıktı, hedefe 
gidilecektir. Siz bizim 
için çok önemlisiniz. 
Zor dönemeçten geç 
tik. En önemli gücü 
m üzsün üz. Bizim 
görmediğimizi gören 
gizli avukatımızsınız, 
kentle bütünleşmemi 
zi sağlayansınız. 
Siz bizim mütevelli 
heyetimizsiniz.” dedi 
SIKINTIMIZ VAR 
Gemlik'te bir başka 
sıkıntının ise Deniz 
cilik Fakültesi ismin 
de yaşandığına dik 
kat çeken Yurtkuran, 
"Bu kampüs Asım 
Kocabıyık kampüsü- 
dur. Her türlü yatırımı 
yapan Sayın Asım 
Kocabıyık yerine bir 
başkasının ismini 
vermek doğru değil. 
Başka isim verilmesi
ni içime sindiremiyo
rum." dedi.
Üniversite girişinde 
yaşanan mezbelelik 
ve yolun ve darlığına 
da değinen Rektör 
Yurtkuran, "Başkanla 
görüştüğümde 
bana sürekli ‘ben 
ya paça ğım’ diyor. 
Yapamıyorum 
dese, Büyükşehir 
ve Karayollarına 
yaptırabilirim. 
Buradan bu 
mezbelelik kalkmalı" 
şeklinde konuştu. 
Yerleşkeye gelen 
misafirleri yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgilendiren Rektör 
Mustafa Yurtkuran, 
yerleşke içinde anne 
si adına öğrenci yur 
du yaptırmak isteyen 
emekli Makine 
Mühendisi İbrahim 
Bedizci ile de 
görüşerek mevcut 
para ile nasıl bir yurt 
yapılacağı konusun
da karara vardılar

Üniversite kampüsü
Uludağ Üniversitesi Rektörü Sayın 

Mustafa Yurtkuran’ın Gemlik’te ki Kam 
püs’e geleceği ve önemli açıklamalar yapa 
cağı günler öncesinden açıklandı, duyurul
du..

Üniversite Yaptırma Dayanışma Derne 
ği’nin gayretleri ile kasabamızın sivil top 
lum örgütleri üyeleri başta olmak üzere bu 
kasabada yaşayan kalbur üstü insanlar, 
aktif, içi Gemlik sevgisi ile dolu insanlar ço 
ğunlukla orada idi.

Yalnız Belediye Başkanı yoktu..
Evet en önde olması, yol göstermesi, 

çalışmalara bir dinamizm vermesi gereken 
ve beklenen Belediye Başkanı yoktu.

Bunu yazarken bir giriş yapayım;
“Ben sadece Üniversite Dayanışma Der 

neği üyesi olarak katıldığım onlarca toplan
tı ve çalışmanın içinde şimdiye kadar Be 
lediye Başkanı Mehmet Turgut’u göreme 
menin şaşkınlığı, üzüntüsü içindeyim..”^

Bu üzüntü içinde Sayın Rektör’e şu soru 
yu sordum..

“Gemlik Belediye Başkanı üniversiteni 
ze nasıl bakıyor?”

Rektör açıklamasından orada olan yüz 
lerce kişi öğrendi ki: “Belediye Başkanı bu 
işin uzağında, hiçbir şeye el uzatmıyor.”

Uzatmak ne kelime dönen çarka çomak 
sokuyor..

Yıllarca Üniversiteye Kararnamelerle ve 
rilmiş bu arazinin üstünde bir Üniversite 
kampüsünün yükselmesi engellenmeye ça 
lışılmış, imar değişiklikleri ile oradan 
parçalar koparılmaya çalışılmış, kampuse 
giden bir yol dahi yapılmamış. Gidin bu 
yolu görün ve bir Gemlik’li olarak utanın..

Eni-boyu 100 metre bir yol, tel örgülerle 
daraltılmış, harap bakımsız adeta mezbele
lik bir yol.

Rektör diyor ki “Yolu yapayım veya Bü 
yük Şehre hemen yaptırayım.

Belediye Başkanı ben yaparım diyor, 
yapmıyor, bizim de yapmamızı engelliyor.”

Bu ayıp olmuyor mu sayın Başkan?
Gemlik ilçemizin karşısından yükselen 

bu bilim ve ilim güneşinin ışıkları gözle 
rinizi mi kamaştırıyor, sizi rahatsız mı edi 
yor?

Bakıyorum siz ve belediye meclisinizde 
Üniversitede okuyan bir iki kişi haricinde 
kimse olmadığı mı için Üniversiteye ısına
madınız ? Onun için mi gelmiyorsunuz?

Ben diyorum ki, yapacağınız size kalsın, 
lütfen bu aydın insanların önünden çekilin. 
Çekilin ki, önümüzde ki karanlık aydınlan
sın.

Biz de rahatça aydınlık yöne yürüyelim.

KRŞCDC fl€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
MrSAATTE 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


10 Ekim 2007 Çarşamba Gemlik KHrfez

İGiireay Pasajı’na kapı engeli 
r—■----- - ararnvmKi^ H

Başkan Şahin, 
aşure dağıttı

kapıların kaldırılması 
için gerekli yerlere 
müracaatta bulu
nacağını söyledi.

Pasaj içinde 
dükkanı bulun
duğunu söyleyen 
Zihni Şen,

ELEMAN ARANIYOR
kimseye sormadan 
nasıl kapatırlar" 
diyerek tepki 
gösterdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstiklal Caddesi ile 
Gazhane Caddesinin 
ulaşımını sağlayan 
Gürçay Pasajına 
yapılan iki adet 
kapı pasaj içinde 
iş yapan sayısı 
az esnafı zor 
durumda bıraktı. 
Pasaj içinde 
dükkanı bulunan 
Zihni Şen, gece 
kapıların kapan
masıyla Gazhane 
Caddesine çıkan 
bölümün bazı 
kişilerin mekanı 
olduğunu öne 
sürdü.
Kapıların 
yapılmasıyla 
özellikle bayanların 
artık pasaj içini 
kullanmadıkları için 
işine engel olduğunu 
söyleyen Zihni Şen, 
"Gece iş yerime 
girmek istedim 
ancak kapatılan 
kapının önü karanlık 
olduğu için bazı 
kişilerin mekanı 
olmuş. 15 gündür 
kapıların kaldınlması 
için uğraşıyorum 
ancak açtıramadım. 
Pasaj içi madde 
bağımlılarının yeni 
mekanı olmak üzere, 
önlem alınsın ve 
kapılar kaldırılsın. 
Aksi halde buradan 
hiçbir bayan geçmez 
ve İstiklal caddesi ile 
Gazhane caddesi 
bağlantısı olmaz. 
Benim buraı ı iş 
yerim var, pasajı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Kadir 
Geceşi sebebiyle 
Orhangazi Parkı’nda 
on binlerce kap 
aşure dağıttı. 
Başkan Şahin, 
Temaşa-i Ramazan 
etkinliklerinin düzen
lendiği Orhangazi 
Parkı’nda, aşure 
kazanının başına 
geçerek, vatandaş 
lara kendi eliyle 
aşure ikram etti. 
Geçmişten gelen bu 
geleneğini sürdür 
düklerini ifade eden 
Başkan Şahin, “İftar
larıyla, sahurlarıyla, 
teravileriyle ve bizi 
geçmişe götüren 
Temaşa-i Ramazan

etkinlikleriyle 
Ramazan ayının 
sonuna geldik. Güzel 
bir ay yaşadık. 
Mübarek Kadir 
gecesinin tüm 
İslam ve insanlık 
alemine, ülkemize 
hayırlara vesile 
olmasını temenni 
ediyorum.
Kandiliniz mübarek, 
aşureniz afiyet 
olsun” diye 
konuştu.
Şahin, birlik ve 
beraberliğin, 
kardeşlik ve 
dayanışma 
kavramlarının 
günümüzde daha 
önem kazandığını 
hatırlattı.

Uludağ ( 
düzeyi 
Yerteşkes 
yeniyi1 
düşünde 
için yer 
Gemlikli' 

Geçtiği 
Yaptırmi 
yönetici 
sinde yı 
Dekanı 
ziyaret 
Rektör 
görüşt

Bu g< 
rün Ge 
liaçıkl 
rulmu*

Bugı 
Yurt* 

kurdu 
önem

Bilh;
maya 
Gemi

Açıl 
gelini 
verdi 

öne 
görüı 
onlar 
ni alı

Yap 
verd 
Yurtl

Deneyimli 
ERKEK GARSON

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

Gemlik KSrfez ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KOŞ€D€ B€KieWI€K YOK

aranıyor
GSM: 0 536 810 82 82 

Tel: 512 22 43
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Uludağ Üniversitesi’nin üst 
düzey yetkililerini dün Gemlik 
Yerleşkesi’ne getiren neden, 
yeni yıla kadar açmayı 
düşündükleri poliklinik binası 
için yer belirlemesi yapmak ve 
Gemlikliler ile buluşmaktı.
Geçtiğimiz günlerde Hastane 

Yaptırma ve Yaşatma Derneği 
yöneticileri Uludağ Üniversite 
sinde yeni Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Genç’i 
ziyaret ettikten sonra kısa süre 
Rektör Mustafa Yurtkuran ile de 
görüştüler.

Bu görüşme ardından Rektö 
rün Gemlik’e geleceği ve önem
li açıklamalar yapacağı duyu
rulmuştu.

Bu gerçekleşti.
Yurtkuran Hoca, Gemlik’te 

kurdukları Yerleşke’ye çok 
önem veren bir bilim adamı.

Bilhassa Bursa’da bulun
mayan Hukuk Fakültesi’ni 
Gemlik’e açtıran kişi.
Açılışta yaşanan sıkıntılar ve 

gelinen nokta ilgi ilgili bilgiler 
verdi katılımcılara.
önce Dernek Yöneticileriyle 

görüşmek isteyen Yurtkuran, 
onlardan Gemliklilerin istekleri
ni aldı.
Yapılacaklarla ilgili bilgiler 

verdi. Dernek yöneticileri 
Yurtkuran dan Yerleşke’nin

Gemlik KErfez

Yurtkuran’ı dinlerken

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

kapılarının halka açılmasını 
istediler.

Yurtkuran bu konuda bir 
sıkıntının bulunmadığını, ancak 
Hukuk Fakültesi binasının 
inşaat halinde olması nedeniyle 
çevrenin de düzensiz olduğu 
nu, bahara kadar sabredil- 
diğinde Gemliklilere otobüs 
bile tahsis edebileceklerini 
söyledi.

Yurtkuran, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a kordonun 
devamının eski Karbon Sülfür 
Tesislerine kadar uzatılabile
ceğini, halkın buradan yararla 
nabileceğini de teklif ettiğini 
belirtti.
Verdikleri sözleri birer birer 

yerine getirdiklerini belirten 
Yurtkuran, 10 yıl içinde polik 
linik binasının önünde Üniver
siteye bağlı bir yataklı hastane, 
onun da önünde yabancı dil ile 
eğitim yapan bir Denizcilik 
Yüksek Okulu..

Yurtkuran hoca önceleri

Gemlik YerleşkGsi’nden söz 
ederken, Gemlik Üniversitesi 
diyenlere, ilçelerde Türkiye’de 
hiç bir ilçede üniversite bulun
madığını, bunun zor olduğunu 
söylerdi.

Son günlerdeki açıklamaları 
ve konuşmalarında dikkat edi 
yorum, Gemlik Üniversitesi 
sözünü çok kullanıyor.

Sanırım Mustafa Yurtkuran da 
günün birinde Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi, Yalova gibi Balıke 
sir gibi Uludağ Üniversitesi’nin 
kurduğu yeni bir üniversite ola
cak.

Olmaması için hiç bir neden 
yok.

280 dönüm güzel bir arazi, 
nefis bir doğa, hayırsever 
işadamı Asım Bey’in yaptırdığı 
yepyeni binalar, pırıl pırıl 
hocalar ve gençlerin içinde 
kaynaştığı “Gemlik Asım 
Kocabıyık Üniversitesi”..

Önce şu Denizcilik Yüksek 
Okulu’nun önüne eklenen isim

Sayfa 5

kaldırılmalı.
Yurtkuran hoca, konuşmasın

da Büyük Millet Meclisi’nin gö 
revinin üniversite açılmasına 
karar vermek olduğunu, üniver
sitelere ismin nasıl verileceği 
nin yasalarla belirlenmiş 
olduğunu söyledi.

Ve de “Bunu içime sindiremi 
yorum” dedi.

Burada Asım Kocabıyık’a kar 
şı yapılmış bir haksızlık oldu 
ğunu vurgulamak istedi.

Bu sorunun da zaman içinde 
çözüleceğini, bazı şeylerin yeri 
geldiğinde el atılması gerektiği
ni vurguluyordu.

Yurtkuran, AKP Milletvekili 
Faruk Çelik’in Üniversiteye 
sürekli destek verdiğini belirtti.

Sonuç olarak, Gemlik’in yakın 
bir gelecekte dahiliye, kadın 
doğum, çocuk, genel cerrahi 
bölümlerini ve radyoloji ile tam 
teşekküllü bir laboratuvarı olan 
polikliniğe kavuşacağını müjde 
lerken, ardından hastane yapa 
caklarını da bildirdi.

Prof. Yurtkuran’ın Ağustos 
2008’de rektörlük görevi bitiyor. 
Ama, sanırım Gemlik sevgisi 
O’nu Gemlik Hukuk Fakülte 
si’ne getiriyor.

Hocayı kaybetmiyor, asıl 
şimdi kazanıyoruz.

İyi ki varsınız hocalarımız.

ELEMAN ARANIYOR

JÇeşitli illerde
—^7 kişinin öldürül

-dmesi, 2 kişinin 
-------yaralanması olayları-

yağma suçundan 
da 12 yıl 6 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Seri katiller daha

önlemleri altında 
duruşma salonuna 
getirildi. 21 Ekimde 
2006 tarihinde Yiğit

Fatih Kılıç'ı, 
ardından da 
Sakarya'nın 
Hendek, Mersin'in

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.

Gemlik / BURSA

na karıştıkları 
iddiasıyla 
tutuklanan Yiğit 
Bekçe ve Mehmet 
Karahasan, 
Kocaeli'de bir 
(pişmaniye 
dükkanında 
çalışan Fatih Kılıç'ı
öldürmeleri 
medeniyle ağ ir
ileştirilmiş müebbet,

önce Bursa ve Tar 
sus'ta da müebbet 
hapis cezası 
almışlardı.
Kocaeli 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki 
duruşmaya, tutuklu 
sanıklar Yiğit 
Bekçe ile Mehmet
Karahasan katıldı. 
Sanıklar jandarmanın 
yoğun güvenlik

Bekçe ile Mehmet 
Karahasan, 
Bursa-Yalova 
girişinde Hüseyin 
Çalışkan'ı, 
ardından Kocaeli 
D-100 kara yolu 
üzerindeki Savaş 
Dönmez Parkı
yanında bulunan 
Can Pişmaniye 
adlı iş yerinde

Erdemli ve 
Ankara'nın Gölbaşı 
ilçesinde gasp 
amaçlı cinayetler 
işleyerek toplam 7 
kişiyi öldürdükleri, 
2 kişiyi yaraladıkları 
iddiasıyla
24 Ekim 2006'da

Ankara'nın Gölbaşı 
ilçesinde 
yakalanmıştı.

3591 GemlikKörfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
Orhangazi Döktaş Fabrikası’nda 
İç Taşeron (Miiteahit 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)

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Toptan; ‘Teröre karşı TBMM hazır1
TBMM Başkanı Kök 
sal Toptan, teröre 
karşı TBMM'nin kayıt
sız şartsız üzerine 
düşen sorumluluğu 
yerine getirmeye 
hazır olduğunu 
bildirerek, "Hiçbir 
güç, dünyanın tüm 
güçlerini de yanına 
alsa, Türkiye Cum 
huriyeti Devletine 
zarar veremez" dedi. 
Toptan, Başkent 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet 
Haberal ve Üniversite 
Senatosunu kabulün 
de, Başkent Üniver
sitesi Senatosunun 
teröre karşı göster
diği tavrın önemine 
dikkati çekerek, sivil

Cumhurbaşkanı Gül’den Bush’a mektup
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, ABD 
Başkanı George W. 
Bush'a gönderdiği 
mektupta, "Ermeni 
iddialarına ilişkin 
tasarının kabul 
edilmesi halinde iki 
ülke ilişkilerinde 
yaratacağı ciddi 
sıkıntılara" dikkat

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...
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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
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toplum örgütleri, 
meslek örgütleri 
ve üniversitelerin bu 
konuda gösterecek
leri hassasiyetin, 
Türkiye 
Cumhuriyetinin 
korunması için de 
önemli olduğunu 

çekti. Cumhurbaş 
kanlığı Basın Merke 
zi'nden yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
Cumhurbaşkanı Gül, 
ABD Başkanı Bush'a 
1915 olaylarına ilişkin 
Ermeni iddiaları konu 
sundaki tasarıyla 
ilgili bir mektup 
gönderdi. 

söyledi. Toptan, 
TBMM'nin, Kurtuluş 
Savaşını yürüttüğünü 
ve Atatürk'ün Meclise 
gazi madalyası 
verdiğini hatırlatarak, 
"TBMM, bu konuda 
güvenlik güçlerimizin 
istediği her tedbiri

Açıklamada, konuya 
ilişkin şu bilgilere yer 
verildi:
"Sayın Cumhurbaş 
kanımız, ABD Başka 
nı George W. Bush'a, 
ABD Temsilciler 
Meclisi Komisyo 
nu'nda ele alınacak 
Ermeni tasarısıyla 
ilgili bir mektup gön- 

almaya muktedirdir" 
diye konuştu. TBMM 
kürsüsünün özgür bir 
platform olduğunu ve 
milletvekillerinin her 
konuyu konuşabile
ceklerini kaydeden 
Toptan, "Ama bunun 
çizgisi, ettiğimiz 
milletvekili 
yeminidir" dedi.
Terörle Mücadele 
Yüksek Kurulunun 
bugün toplantı 
halinde olduğunu 
hatırlatan Toptan, 
"Oradan ne karar 
çıkar bilmem ama 
TBMM olarak üzerim
ize düşen sorumluluk 
neyse, kayıtsız şart
sız yerine getirmeye 
hazırız" dedi.

dermiştir.Başkan 
Bush'a bu konudaki 
girişimleri için 
teşekkür eden Sayın 
Cumhurbaşkanımız, 
tasarının kabul 
edilmesi halinde 
iki ülke ilişkilerinde 
yaratacağı ciddi 
sıkıntılara dikkat 
çekmiştir."

CHP’den TMYK
kararma destek

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Cevdet 
Selvi, Terörle 
Mücadele Yüksek 
Kurulu'nun (TMYK) 
kararının olumlu 
olduğunu belirterek, 
gerektiğinde zaman 
kaybedilmeden sınır 
ötesi operasyonun 
gerçekleştirilmesi 
gerektiğini söyledi. 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Selvi, 
bugün Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan başkanlığında 
gerçekleştirilen 
TMYK'nın "Gerekti 
ğinde sınır ötesi 
operasyon dahil, her 
türlü hukuki, ekono 
mik ve siyasi ted
birin alınması, terör 
ve teröristlerle etkili 
mücadeleye devam 
edilmesi konusunda 
görevli kurum ve 
kuruluşlara gerekli 
emrin verildiği" 
yönündeki kararını 
değerlendirdi. Özel
likle yaşanan son 
terör olaylarının 
çok vahim olduğunu 
belirten Selvi, 
"Geç kalmış bir 
karardır ama

olumludur" dedi. 
Terör olaylarının 
sınır ötesi operas 
yona gerek kalma 
dan sonlanmasını 
istediklerini ancak 
her gün şehit 
sayısının arttığını 
belirterek, "Dilerim 
bunlar son olur. 
Ancak, ihtiyaç olur
sa da hiç beklemeye 
gerek yoktur. ABD 
Başkanı Bush'a git
meye gerek yoktur. 
Çünkü bu Türki 
ye'nin uluslararası 
kanunlara göre 
meşru hakkıdır" 
diye konuştu. Selvi, 
bugüne kadar pek 
çok gencin teröre 
şehit verildiğini ifade 
ederek, "Her şefe 
rinde diğer ülkelere 
soruldu. Özellikle 
ABD'ye soruldu. 
ABD bizi uyutmak 
ve oyalamak için 
terör temsilcileri 
seçti. 'Bağdat 
hükümeti yapsın' 
gibi sözlerle zaman 
kaybedildi.
Bu zaman da 

şehitlerimizin 
sayısını artırdı" 
dedi.
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen Temaşa-i 
Ramazan etkinlik
lerinde, Kadir Gece 
si'nde 'Süleyman 
Çelebi'yi Anma' 
amacıyla okutulan 
'Mevlid-i Şerifte hain 
teröre kurban verdi 
ğimiz şehitler »için 
edilen dua izleyenleri 
duygulandırdı.
Temaşa-i Ramazan 
etkinliklerinin düzen
lendiği Orhangazi 
Parkı'nda bir araya 
gelen Burşahlar, 
mevlithanlar Fevzi 
Mısır, Aziz Bahriyeli, 

Kadir Konya ve Bekir 
Büyükbaş ile duahan 
Doç. Dr, Emin Işık'ın 
okuduğu 'Mevlid-i 
Şerifi gönül gözüyle 
dinledi. Bin aydan 
daha hayırlı bir gece 
olan Kadir Gecesi'n İ 
de mevlit dinleyen 
binlerce vatandaş, 
mevlithanların 
Cumhuriyet'imizin 
kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk ile 
şehitlerimize ettiği 
dualar karşısında 
duygulu anlar yaşadı. 
Ramazan Ayı'nın 
son günlerinde 
rahmet ve bereket

gecesi..olarak 
bilinen Kadir 
Gecesi'nde 
okunan dualara 
gönülden eşlik 
eden BursalIlar, 
kardeşlik, dayanışma, 
dostluk ve barış 
uğruna canlarını 
veren şehitler için de 
dualar okudu. 
Süleyman Çelebi'yi 
anma sebebiyle Kadir 
Gecesi'nde okutulan 
Mevlid-i Şerifin 
ardından Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, vatandaşlarla 
sohbet etti.

"Sınır ölesi" operasyona yeşil ışık
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
başkanlığında 
toplanan Terörle 
Mücadele Yüksek 
Kurulu toplantısı, 
sonrasında yapılan 
açıklamada, sınır 
ötesi operasyon 
vurgusu yer aldı. 
Açıklamada, "Terör 
örgütünün komşu bir 
ülkedeki mevcud
iyetini sona erdirm
eye yönelik olarak 
önümüzdeki süreçte 
gerektiğinde sınır 
ötesi operasyon da 
dahil olmak üzere 
hukuki ekonomik ve 
siyasi her türlü ted
birin alınması, terör 
ve«teröristlerle etkili 
yöntemlerle kararlı 
bir şekilde mücadel
eye devam edilmesi 
konusunda görevli 
kurum ve kuruluşlara 
gerekli emir ve tali
matlar verilmiştir" 
denildi.
Açıklamada, "Terör 
örgütünün komşu bir

ülkedeki mevcudi 
yetini sona erdirmeye 
yönelik olarak önü 
müzdeki süreçte ge 
rektiğinde sınır ötesi 
operasyon da dahil 
olmak üzere hukuki 
ekonomik ve siyasi 
her türlü tedbirin alın 
ması, terör ve terö 
ristlerle etkili yöntem 
lerle kararlı bir şekil 
de mücadeleye de 
vam edilmesi konu 

sunda görevli kurum 
ve kuruluşlara gerekli 
emir ve talimatlar 
verilmiştir" denildi. 
Açıklamada 
şöyle denildi: 
"Son dönemde 
gerçekleyen 
ekonomik, sosyal 
ve siyasal gelişmeler
den rahatsızlık duyan ■ 
ve halk desteği kay
bolan örgütün, kanlı 
terör eylemlerini 

arttırma gayreti 
içerisinde olduğu 
tespit edilerek 
vatandaşlarımızın 
huzur, güven ve 
refahın arttıracak 
faaliyetlerin ; 
hız kesmeden 
sürdürülmesi 
kararlaştırılmıştır. 
Terör örgütünün 
komşu bir ülkedeki 
mevcudiyetini 
sona erdirmeye 
yönelik olarak 
önümüzdeki 
süreçte gerektiğinde 
sınır ötesi operasyon 
da dahil olmak 
üzere hukuki 
ekonomik ve siyasi 
her türlü tedbirin 
alınması, terör ve 
teröristlerle etkili 
yöntemlerle 
kararlı bir şekilde 
mücadeleye 
devam edilmesi 
konusunda 
görevli kurum ve 
kuruluşlara gerekli 
emir ve talimatlar 
verilmiştir."

“Sınır ilesi içi» 
TBMM yetkisi şart1

Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül, 
sınırötesi harekat 
konusuna 
açıklık getirdi. 
Gönül, sınırötesi 
harekat yapılabilme
si için parlamento
nun yetki vermesi 
gerektiğini söyledi. 
Meclis'te gazeteci
lerin sorularını 
cevaplayan Vecdi 

Gönül, sınırötesi 
Türk Silahlı Kuvvet 
leri'nin sınırötesi 
harekat yapabilmesi 
için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nden 
yetki alması 
gerektiğinin 
altını çizdi.
Vecdi Gönül, ancak 

taKip için böy 
le bir yetkiye ihtiyaç 
olmadığını bildirdi.
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Polisten
altınlarınızı

yatak odasında 
saklamayın

uyarısı

Gemlik Körfez

Abdest alırken
cüzdanını kaptırdı

Bursa’nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
kilidini kırarak 
girdikleri evin 
yatak odasındaki 
altınları alan 
kimliği belirsiz 
kişi veya kişiler 
kayıplara karıştı. 
Polis, özellikle 
ev hanımlarına 
'altınlarınızı yatak 
odasında ve 
çöp kovasında 
saklamayın" 
uyarısında bulundu. 
Bursa’nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
kilidini kırarak 
girdikleri evin 
yatak odasındaki 
altınları alan kimliği 
belirsiz kişi veya 
kişiler kayıplara 
karıştı. Polis, 

S ■ u

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

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

İaMlUKlfc
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

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

Mâcîde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 211

özellikle ev hanım
larına 'altınlarınızı 
yatak odasında 
ve çöp kovasında 
saklamayın" 
uyarısında bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Emek beldesi 
Fatih Sultan 
Mahallesi İzci 
Sokak'ta ikamet 
eden İsmail A.'nun 
(25) evine giren 
kimliği belirsiz 
hırsız, yatak odasına 
girdi. 4 adet altın 
bilezik, 1 adet alyans 
yüzük, 3 adet beyaz 
taşlı yüzük, 1 çift 
küpe, 200 YTL parayı 
çalan kimliği belirsiz 
kişi kısa sürede 
kaçmayı başardı. 
Olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı

Bursa’nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde cami 
şadırvanından 
abdest alan 
kişinin içerisinde 
kredi kartı, 
sürücü belgesi ve 
100 YTL parası 
olan cüzdanı çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Küçükbalıklı 
Mahallesi 
Küçükbalıklı

I I

Minibüste parasını çaldırdı
Bursa’nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
minibüsle hayvan 
pazarına gitmek 
isteyen bir kişi, 
cebindeki 700 YTL 
parayı yankesiciye 
kaptırdı.
Edinilen bilgiye 
göre, Alaattinbey 
Mahallesi trafik 
lambalarında 
meydana gelen 
olayda Haşan 
Kaya isimli vatan- 

Camii şadırvanında 
abdest alan 
Cengiz G. (33), 
montunu çeşmenin 
üzerindeki askılığa 
astı. Abdest aldıktan 
sonra montunu 
alan Cengiz G., 
içerisinde kredi 
kartı, sürücü 
belgesi ve 100 YTL 
parasının olduğu 
cüzdanının 
çalındığını fark etti.

daş, minibüsten 
indikten sonra 
cebini kontrol 
ettiğinde 700 YTL 
parasının çalındığını 
fark etti. 
Durumu polise 
bildiren Haşan 
Kaya, olayla ilgili 
ifade verdi. 
Polis, paranın 
kimliği belirsiz 
yankesici tarafından 
çalındığını 
belirledi.
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Omuz atma meselesi kanlı bitti
Bursa'da bir kişi, 
omuz atma meselesi 
yüzünden tartıştığı 
kimliği belirsiz 4 
şahıs tarafından 
bıçaklandı.
Edinilen bilgiye göre 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Fevziçakmak

İşten çıkarıldığı fabrikanın 
önünde kendini yakmak istedi

Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde işten çıka 
rılan bir adam kendi
ni yakmak istedi. 
Organize Sanayi 
Bölgesi 1. Cadde'de 
faaliyette bulunan bir 
tekstil fabrikası 
önünde meydana 
gelen olayda, işten 
yaklaşık altı ay önce 
çıkarıldığını ve bugü

Piyasaya çalındı 
çek sürdüğü iddia 
edilen işadamına 

1 yıl 8 ay hapis

Sayfa K

Terörün

Bursa'da, ekonomik 
krizden kurtulmak 
için piyasaya çalıntı 
çek sürdüğü iddia 
edilen iş adamı 1 yıl 
8 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. İş adamı
na yardım etmekle 
suçlanan 3 kişiden 
biri beraat etti, diğer 
ikisi ise toplam 2 yıl 
6 ay hapis cezasına 
çarptırıldı.
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"resmi evrakta 
sahtecilik" suçundan 
2'şer yıla kadar hapis 
talebiyle haklarında 
dava açılan tutuksuz 
sanıklar N.Ç., C.A. 
B.G. ve Y.B.'nin 
gıyabında yargı
landıkları davada 
karar çıktı. İnegöl'de 
mobilyacılık yaptığını 
ifade eden N.Ç., 
davanın ilk duruş
masında, "Ekonomik 
kriz yüzünden işler
im durma noktasına 
geldi. Piyasaya yüklü 
miktarda borcum 
vardı. Kendime bula
cağım bir ortakla 
işlerimi düzeltmeyi 
umuyordum. Bu 
arada soy adını 
bilmediğim Aytuğ 
ismindeki bir şahıs 
benimle ortak ola
bileceğini söyledi.

Caddesi üzerinde 
yürüyen Emre B. 
(19), karşı yönden 
gelen kimliği belirsiz 
4 şahıs ile omuz 
atma meselesi 
yüzünden tartışmaya 
başladı. Çıkan kavga
da Emre B. şahıslar
dan biri tarafından 

ne kadar tazminatını 
alamadığını iddia 
eden Rıdvan K, ken
disini yakmak istedi. 
Fabrikanın giriş kapı 
sı önüne, bir elinde 
bıçak, diğer elinde 
ise bira kutusuna dol 
durulmuş benzinle 
gelen 32 yaşındaki 2 
çocuk babası Rıdvan 
K, altı aydan beri

Aytuğ bana yalnızca 
borcunun olduğunu, 
bunları ödedikten 
sonra birçok kişiden 
hatır çekleri alabile
ceğini belirtti. Ben 
de borcunu ödemesi 
için ona 2 milyar 
lira para verdim. 
O borcunu ödeme 
yerek, bana 7 tane 
doldurulmuş çek 
getirdi. Bunların 
karşılığının olup 
olmadığını teyit 
etmek için bankayı 
aradım. Bana 
karşılığının olduğunu 
söylediler. Ben de 
bunu borcum olan 
müşterilere verdim. 
Karşılıksız çıktığını 
sonradan öğrendim. 
Diğer sanıkları 
tanımıyorum" 
diyerek kendini 
savunmuştu. Diğer 
sanıklar da suçsuz 
olduklarını ifade 
ederek, beraatlarım 
istemişlerdi.
Karar duruşmasına 
sadece sanık avukat
ları hazır bulundu. 
Mahkeme "resmi 
evrakta sahtecilik" 
suçundan sanık N.Ç. 
ve B.G.'ye 1’er yıl 
8'er ay, C.A.'ya 10 ay 
hapis cezası verdi.
Y.B.'nin ise beraatına 
karar verildi.

kolundan bıçaklandı. 
Şahıslar olaydan 
sonra kaçarken, 
polis olayla alakalı ı 
soruşturma başlattı. I 
Bıçaklanan 
Emre B'nin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
öğrenildi.
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işsiz olduğunu, tazmi 
natını da alamadığı 
için evine ekmek gö 
türemediğini söyle ı 
yip, yapılan bu hak 
sizliği protesto etmek 
için kendisini yaka
cağını söyledi. Olay 
yerine gelen polis ve 
itfaiye ekipleri 
Rıdvan K'yi ikna ett. 
Soruşturma sürüyor
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Terörün Medya ve Topluma Yansıması

1984 Eruh katliamından beri süregelen 
terör derdi, günümüzde ne yazık ki çözü 
me ulaştırılamadı. Annelerinin bağrından 
hayatlarının en verimli ve güzel zamanın
da koparak kutsal görevini yapmaya gi 
den gencecik fidanlarımız teker teker 
şehit düşüyor.

Hem de zamanında çapulcu dedikleri 
ama önünü alamadıkları merhametsiz 
gözü dönmüş caniler tarafından. Uğrunda 
binlerce şehit verdiğimiz bu vatanı böl 
meye kimsenin gücü yetemez.

Her geçen yeni bir ölüm ve çatışma 
haberi. Nereye kadar? Artık zamanı geldi 
gereken önlemleri almaya. Genelkurmay 
Başkanı Sayın Yaşar Büyükanıt gibi 
yürekli bir komutan ve canını, gözünü 
kırpmadan verecek nice basiretli asker- 
ciklerimiz var. Ancak, bu özveriyi siyasal 
kanadımızda göremiyoruz. Yaptıkları sade 
ce laf ebeliğidir. Çünkü onların çocukları 
ya yurt dışındadır ya da yalı önlerinde 
askerlik yapmaktadır.

40 binden fazla şehit ve trilyonluk mas
raf ederek verdiğimiz mücadele, sadece 
buzdağının görünen kısmı. Bu işin mutla
ka bir çözümü olmalı. Gereken her yol 
denenmelidir.

Medya bu konuda çok duyarsız, 
halkımız daha da duyarsız. Şehit cenaze 
derinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" 
gibi söylemlerle kuru kalabalık artık yeter 
li değil. Bakın şimdi 13 askerimiz şehit 
oldu. Ancak bayramdan sonra sanki hiç 
bir şey olamamış gibi her yer süt liman 
olacak. Millet olarak nedense her şeye 
kanıksatılmış durumdayız.

Görsel ve işitsel basında gerek çatış
ma, gerekse bomba haberlerinde halkın 
perişanlığının gösterilmesi teröristlerin 
işine gelmektedir. Sözüm ona kanlı 
eylemelerinin ifşa edilmesi anlamındadır.

Gerekirse ekranlar karartılacak.
Toplum olarak yasal olan her türlü eylem 
yapılacaktır.Zaman birlik olma zamanıdır.

Yabancıların terör örgütünü muhatap 
alan ve ülkemizi küçük düşüren söylem
lerine izin vermemeliyiz. İç ve dış düş
manlarımızın oyununa kanmadan; 
özgüven,sağduyu,basiret ve elbette ki 
göğsümüzdeki imân ile Türk toplumunun 
bireyi olarak taşın altına elimizi koy
malıyız. Yoksa daha çoookkk annelerin 
gözyaşı akacak.

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.

KURBANLIK ve İMİK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİMİZDE ÛOraZlEİMHİZNElİNİZVM
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY Ef
ınun

ted
ı, tazrni 
adığı 
tek gö 
•öyle 
j hak 
3 etme* 
yaka* 
. Olay 
»ol is ve

na ett 
ürüyor

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

Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfezi ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OkUTUN

mailto:yeldabykz@gmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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OSS ek yerleştirme 
kayıt süresi uzatıldı
2007 ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programlarına Ek 
Yerleştirme sonucu 
kayıt hakkı kazanan 
öğrenciler için 
kayıt tarihi 19 Ekim 
2007 tarihine 
kadar uzatıldı. 
Yükseköğretim 
Kurulu'ndan (YÖK) 
yapılan açıklamada, 
2007 ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programlarına Ek 
Yerleştirme sonucu 
kayıt hakkı kazanan
ların kayıt tarih
lerinin daha önce 
09-11 Ekim 2007 
olarak belirlenmiş 
olduğu hatırlatıldı. 
Ancak, kurula 
yapılan başvurular
da, söz konusu kayıt 
tarihlerinin bayram 
öncesine rastlaması 
nedeniyle ulaşım 
sorunu yaşandığı 
belirtildiğinden 
öğrencilerin 
mağduriyete 
uğramamaları için 
2007 ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programlarına Ek 
Yerleştirme kayıt tar
ihinin 19 Ekim 2007 
Cuma günü mesai 
bitimine kadar uza-

tıldığı bildirildi. 
DPY-B İÇİN DE 
KAYIT SÜRESİ 
YARIN SONA 
ERİYOR 
Devlet Parasız 
Yatılılık ve Bursluluk 
Sınavı'na (DPY-B) 
girip bursluluğu 
kazanan ve okullara 
kayıtlarını tamamla 
yamayan öğrenciler 
için kayıt süresi 
yeniden başladı. 
MEB yetkililerinden 
yapılan açıklamada, 
2007 DPY-B'ye girip 
bursiüıügu Kazanan 
öğrencilerin kayıt 
işlemlerinin 
30 Eylül 2007 
tarihinde sonuç- 
landırıldığı

belirtildi.
Müracaatların ve 
duyumların son* 
rasında bazı 
öğrencilerin mağdur 
oldukları ve kayıt
larını tamamlaya- 
madıklarının 
anlaşıldığı belirtilen 
açıklamada, Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
talimatıyla mağdur 
olan öğrencilerin 
mağduriyetlerinin 
önlenmesi için 11 
Ekim 2007 tarihinde 

müdürlüklerine 
işlem yapabilme 
yetkisinin 
tanındığı ifade 
edildi.

Öğretmenler bugünl p
siyah kurdela takacak
Eğitim-lş üyesi 
öğretmenler, terörü 
lanetlemek için 
bugün okullarda 
"siyah kurdele" 
takacak. Eğitim-lş 
Genel Başkanı 
Yüksel Adıbelli, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, Şırnak'ta 
13 askerin şehit 
edilmesiyle terör 
örgütünün çirkin 
yüzünü bir kez 
daha gözler önüne 
serdiğini belirtti. 
Adıbelli, açıkla
masında, 
"Hükümetten 
beklentimiz, özgür
lük, demokrasi gibi 
değerleri gerekçe 
göstererek terörü 
destekleyenlere,

KAYIP
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesin 

den aldığım 
tastiknamemi 

kaybettim.
Hükümsüzdür 
YUSUF TÜKEK

SATILIK VİLLA

besleyenlere ve 
teröristlerle diyalog 
içinde olup teröriste 
'terörist', terör 
örgütüne 'terör

orgutu diyemeyen
lere karşı etkin ve 
kararlı bir tutum 
sergilemesidir" 
dedi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

Mesleki eğitimde koordinatör 
öğretmen dönemi

Ankara Üniversitesi 379 
öğretim elemanı alacak

SATILIK DAİRE

Mesleki eğitimin 
planlı yürütülmesi 
ve etkin olması 
için koordinatör 
öğretmen görevlen 
dirmeye imkan 
sağlayan yönetmelik 
değişikliği Resmi 
Gazete'de yayım
landı.
Mesleki ve Teknik 
Eğitim Yönetme 
liğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik uyarın- 

। ca, işletmelerdeki 
mesleki eğitimin 
planlı olarak 
yürütülmesi, progra
ma uygunluğunun 
izlenmesi, ortaya 

T MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

çıkabilecek sorun
ların belirlenmesi, 
öğrencilerin başarı, 
devam, devamsızlık 
ve disiplin durum
larının izlenmesi 
ve rehberlikte 
bulunulması 
amacıyla, branşı atö
lye, laboratuvar ve 
meslek dersleri 
öğretmenliği olan 
yönetici ve öğret
menlerden koor 
dinatör öğretmen 
görevlendirilecek. 
Gele kültür 
branşındaki yönetici 
ve öğretmenlere 
bu görev 
verilmeyecek.-

Ankara Üniversitesi, 
fakülte, enstitü, kon- 
servatuvar ve yük
sekokullarında açık 
bulunan kadrolara 
76'sı profesör top 
lam 379 doçent, yar 
dımcı doçent, öğre
tim görevlisi, uzman 
ve araştırma görev 
lisi alınacak.
Ankara Üniversitesi 
Rektörlüğünün 
konuya ilişkin ilanı 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
İlana göre, üniver
sitenin Dil Tarih ve 
Coğrafya Fakülte 
si'ne 13'ü profesör 
53, Diş Hekimliği 
Fakültesi'ne 2'si pro
fesör 14, Eczacılık 
Fakültesi'ne 2'si pro
fesör 8, Eğitim 
Bilimleri Fakülte

si'ne 6'sı doçent 18 
öğretim elemanı, 
Fen Fakültesi'ne 5’i 
profesör 26, Hukuk 
Fakültesi'ne 6'sı 
profesör 24, İlahiyat 
Fakültesi'ne 4'ü 
profesör 12, İletişim 
Fakültesi'ne 3'ü 
doçent 12, Mühen 
dişlik Fakültesi'ne 
4'ü profesör 30, Sağ 
lık Bilimleri Fakülte 
si'ne 7'si profesör 
21, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'ne 3'ü pro
fesör 31, Tıp Fakülte 
si'ne 19'u profesör 
65, Veteriner Fakülte 
si'ne 6'sı profesör 
11, Ziraat Fakülte 
si'ne Ti profesör 
20 öğretim elemanı, 
Devlet Konser 
vatuvarına 
2 doçent vb

MANASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI 3 + 1 110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.533) 255 65 66

kIrâükdükkân
İkinci Kordon’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır.

Cep: 0.542 593 6151

S.A.TI1^.
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı

1 sahibinden satılıktır

Tel s 513 96 83



ikim 2007 Çarşamba İGemlIkKBrffezl Sayfa 11

ÇflN M€RIDV€N

filIŞVCRİŞ M€RK€Zİ
G6MLİKLİl€RİN HİZM€TİN€ AÇILDI I 
GEZİP GÖRECEĞİNİZ KALİTELİ VE UCUZ 
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SAYILI MİKTARDA 
KİRALIK YERİMİZ 
MEVCUTTUR. 
İstiklal Cad. No:26
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T

İşte GS’nin UEFA’da rakipleri
UEFA Kupası 
gruplarda mücadele 
edecek Galatasa 
ray'ın rakipleri belli 
oldu. H Grubunda 
mücadele edecek 
GS'nin rakipleri 
Fransa, Avusturya, 
Yunanistan ve 
İsveç'ten. 
Sarı-Kırmızıh ekip H 
Grubu'nda yer alıyor. 
Rakipler Bordeaux 
(Fransa), Austria 
Wien (Avusturya), 
Panionios (Yunanis 
tan) ve Helsingbor 
(İsveç) oldu. 
Gruplarda her takım 
2 maçını evinde, 2 
maçını ise deplas
manda oynayacak. 
Grup maçlarını ilk 3 
içinde bitiren 24 
takım, 3. tura yükse
lecek. Şampiyonlar 
Ligi'nde grubu 3. 
sırada tamamlayan 8 
takımın katılımıyla 3. 
turdan itibaren çift 
maçh eleminasyon 
sistemiyle UEFA 
Kupası mücadelesine 
devam edilecek

Ersen Martin krizi sürüyor
Trabzonspor'un 
Ispanya'nın 
Recreativo Huelva 
Kulübü'ne vermekten 
vazgeçtiği ve daha 
sonra FİFA'hk olduğu 
Ersen Martin konu 
sunda, futbolcunun 
peşinatını ödemediği 
ortaya çıktı. 
Bordo-mavii 
kulübün, 5 Ekim'de 
futbolculara alacak
ları karşılığı 
7 milyon YTL 
ödeme yaparken, 
Ersen Martin'e 
yazılan 585 bin 
YTL'lik çekin 
karşılığının 
olmadığı belirtildi 
Çekin karşılıksız çık-

TFMA A. “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

GEMİİK SİNEMA GÜNlÜöÜ
VEftÜS SİNEMASI
Filmin Adı 
HARRY P01TER 5 
CUMHURBAŞKANI 
MERYEM ANA

25 Ekim'de başlaya
cak grup karşılaş
maları, 20 Arahk'ta 
sona erecek. UEFA 
Kupası'nda final 
maçı ise 14 Mayıs 
2008'de Ingiltere'nin 
Manchester 
kentinde oynanacak. 
A Grubu: 
AZ Alkmaar 
Zenit 
Everton 
Nürnberg 
Larissa 
B Grubu: 
Panathinaikos 
Lokomotiv Moskova 
Atletico 
Kobenhavn 
Aberdeen 
C Grubu: 
Villarreal 
AEK 
Fiorentina 
Miada Boleslav 
Elfsborg 
D Grubu: 
Basel 
Hamburg 
Rennes 
Dinamo Zagreb 
Brann 
E Grubu: 

ması üzeri 
ne futbolcu
nun mena
jeri ile bor 
do-mavili 
kulüp ara 
sında yapı 
lan görüş 
meler sonu
cunda, 
Ersen 
Martin'e 50 
bin YTL 
ödendiği, 
diğer kısmının da bir 
haftalık süre içinde 
ödeneceği öğrenildi. 
FIFA'nın futbolcuyu 
hangi kulübe vere
ceği kararı bir tarafta 
dururken, diğer 
tarafta ise Ersen

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
14.00
14.15 -21.00 -16.15
12.00 - 14.00 -20.45

Leverkusen 
Sparta
Spartak Moskova 
Toulouse
Zürih
F Grubu: 
Bayern Münih 
Bolton
Braga 
Zvezda
Aris
G Grubu: 
Anderlecht 
Tottenham 
Getafe
Tel-Aviv 
Aalboorg 
H Grubu: 
Bordeaux 
Austria Wien 
Galatasaray 
Panionios 
Helsingborg

Mertin'in, 
ödemelerinin 
zamanında yapıl
madığı gerekçesiyle 
sözleşmesini tek 
taraflı fesh etme 
hakkının doğabile
ceği bildirildi.

Disiplin Kurulu bağımsız değildir W
Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) 
Disiplin Kurulu eski 
üyesi Remzi Kazmaz, 
disiplin kurulunun 
bağımsız olmadığını 
iddia etti.
Kazmaz, Muğla'nın 
Bodrum ilçesindeki 
ofisinde düzenlediği 
basın toplantısında, 
disiplin kurulunun 
bağımsızlığının 
kağıt üzerinde 
kaldığını, Futbol 
Federasyonu'nun 
diğer kurumlan gibi, 
disiplin kurulunun da 
bağımsız olmadığını 
öne sürdü.
Saha içi olaylar ve 
yöneticilerin spor 
ahlakına aykırı 
davranışlarının fe 
derasyona direkt 
bağlı Hukuk 
Kurulu'nda ince
lendiğini belirten 
Kazmaz, “Suçun 
mahiyeti ve vasfı 
orada ortaya konulur. 
Daha sonra bu 
dosya, Disiplin 
Kurulu'na gönderilir. 
Disiplin Kurulu, 
önceden kararı veril 
miş konu hakkında 
kendi görüşünü 
söyler. Ama bu 
qörüs Hukuk 
Kurukı'nun görü 
şüyle çoğu kez 
aynıdır” diye konuş
tu. Hakem ve 
gözlemcilerin rapor
larının ilk olarak 
Disiplin Kurulu'nca 
değerlendirilmediğini 
savunan Remzi 
Kazmaz, Disiplin 
Kurulu'nun, suçun 
vasıf ve mahiyeti 
hakkında Hukuk 
Kurulu'nun etkisi 
altında olduğunu 
iddia etti.
Disiplin Kurulu'nun 
bağımsız olabilmesi 
için, spor yasasının, 
açık ve net bir şe 
kilde düzenlenmesi 
gerektiğini öne süren 
Kazmaz, “Disiplin 
Kurulu yerine Spor 
Mahkemeleri kurul
malıdır. Spor 
mahkemelerinde

Top hırsızı Servet Çetiç
Cim Bom'un sıkça 
eleştirilen stoperi 
Servet Çetin, 8. haf
talar itibariyle Süper 
Lig'in en çok top 
kazanan futbolcuları 
listesinde zirvede yer 
alıyor...
Cim Bom’un sıkça 
eleştirilen stoperi 
Servet Çetin, 8. haf
talar itibariyle Süper 
Lig’in en çok top 
kazanan futbolcuları

kendi alanında 
uzmanlaşmış pro
fesyonel kişilere yer 
verilmelidir” dedi. 
“SPOR YASASI 
DEĞİŞMELİ” 
Remzi Kazmaz, mev
cut spor yasasının, 
Türk futboluna yeter
li olmadığını öne 
sürdü. Kazmaz, “Bu 
spor yasasıyla, Türk 
sporuna bir katkı 
sağlayamazsınız. Bu 
yasa değiştirilmeli 
ve FIFA kriterlerine 
uyarlanmahdır” dedi. 
Naklen yayın gelir
lerinden elde edilen 
paranın, kulüpler 
arasında adil dağıtıl
madığını öne süren 
Kazmaz, Anadolu 
takımlarının parası
zlıktan kapandığını 
ya da deplasmana 
gidemediklerini iddia 
etti. Kazmaz, “Türk 
sporunu, konuya 
hakim olmasalar bile 
parası olan başkan 
ya da yöneticilere 
emanet ediyoruz” 
dedi. Türkiye'de çok 
sayıda yabancı 
sporcunun futbol 
oynadığını ifade 
eden Remzi Kazmaz, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü.
“Bu, Türk ekonomi
sine zarar veriyor. 
Bunun önüne geç
menin tek yolu, alt 
yapıya önem vermek. 
Alt yapıdan oyuncu 
yetiştirip, alt yapıyı, 
kulübe kar getiren 
bir kaynak haline 
dönüştürmek 
gerekiyor. Neden 
yapılmıyor? Çünkü 

listesinde zirvede yer 
alıyor... Milli futbolcu 
7 maçta tam 209 kez 
top kazanırken, bun
ların 98’ini olumsuz 
yönde kullandı.
Servet’i, 
Kasımpaşa’da Askou 
(202), Oftaş’tan 
Remzi (191 k 
Bursa’dan Ömer 
Erdoğan (181), 
Trabzon’dan Erdinç 
(179) ve Beşiktaş’tan

Çankaya Bek 
yaz Spor Ota

birçok kulüp yöneti- I 
çisinin sporla ilgisi ; 
yok. Bir çoğu, müte < 
ahhit olan yöneticiler 
ihale peşinde koşar 
ken kulüp başkan
lığını koz olarak 
kullanmaktadır.” 
Kazmaz, TFF'nin 
yanlış icraatlarla fut
bolu barış sporu 
olmaktan çıkartıp, 
Türkiye'nin her 
tarafında küskünler 
kırgınlar ordusu 
yarattığım, şehir ve 
kulüplerin birbirler- î 
ine karşı düşmanca 
tutum sergilemeler- 1 
ine neden olduğunu 
öne sürdü.
Kazmaz, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
“Federasyon derhal 
olağanüstü genel 
löj'rüfâ gitmeli. Yerine 
profesyonel bir şe 
kilde çalışan, renk ve 
kulüp ayrımı yap
madan, özel çıkarları 
için bu makamları 
kullanmadan görev 1 
yapacak yeni bir 
yönetim görev 
başına gelmeli. 
Kulüpler Birliği ile j 
kavgalı bir federas I 
yon başkanının, 
devletin spor 
bakanıyla kavga 
eden bir başkanın, I 
federasyonun özerki 
yapısına aykırı 
davranan bir yöne- ■ 
timin, Türk futboluna | 
hiçbir katkısı yok. I 
Bu nedenle 
federasyon, en yakın 
zamanda centil
mence olağanüstü I 
genel kurula gidereki 
görevi bırakmalı.

Öğrencili 
yapılan araş 
öğrencilerin 
yonkarşısıı 
vakit geçirt 
budununu 
beslenme) 
ortaya çık’ 
Başkenti 
Sağlık Bil 
Fakültesi 
ve Diyeti 
öğretim 

' öğrencil
1 Çankaya

YazSpo 
K kayıtlı* 

üzerindi 
araştırır 

i ci sonu* 
| çıkardı.

öğrenci 
sağlık ı 
fiziksel 
düzeyli

; alışkan 
tüketin

! Ankara 
I HalkS<

Dalı Ba 
I Recep, 

nezleni 
kreşler 

. olduguı 
korunrr 

ı sık v^c 
masi'ğı 
detti. Pı 
Akdur] 
mada, ı 
gelmes

İbrahim Toraman 
(177) takip ediyor.
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V|

M Televizyon obezite riskini
m... rSnkaua RnlnHi\/nci ' ------------- .....Çankaya Belediyesi

Yaz Spor Okulu 
Öğrencileri arasında 
yapılan araştırmada 
öğrencilerin televiz 
yon karşısında çok 
vakit geçirdikleri ve 
bu durumun sağlıksız 
beslenmeyi tetiklediği 

'ortaya çıktı.
Başkent Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü 
öğretim elemanları ve

üp vönJ öğrencileri tarafından 
■ --1 ' Çankaya Belediyesi\rla ilgisj

>gu, mütı 
yönetici) 
ide koşaı 
başkan- 
ılarak 
tadır."
FF'nin 
atlarla fn 
sporu 
ukartıp, ' 

ı her 
üskünler - 
dUSU r 
şehir ve 
birbirleri 
jşmana 
îlemeler- 
»Iduğunı

Yaz Spor Okullarına 
kayıtlı 489 öğrenci 
üzerinde yapılan 
araştırma dikkat şeki
lci sonuçlar ortaya 
çıkardı. 7-14 yaş arası 
'öğrencilerin genel 
sağlık durumları, 
fiziksel aktivite 
düzeyleri, beslenme 
alışkanlıkları ve besin 
tüketim düzeylerini

saptamak amacıyla 
yapılan saha çalış
masında çocukların 
büyüme ve gelişim
leri için gerekli olan 
vitamin ve minareleri 
yeteri kadar almadık
ları saptandı.
Öğrencilerin vücut 
ağırlığı ve boy uzun
luğu değerlendirilme
si sonucunda zayıf 
çıkan öğrencilerin 
oranı yüzde 7 çıktı. 
Bunun nedenkolarak 
dengesiz ve yanlış

beslenme ve fiziksel 
aktivite düzeylerinin 
fazla olması gösteril
di. Buna karşın şiş
manlık riski taşıyan 
ve şişman olan 
öğrencilerin zayıf 
çıkanların oranından 
yaklaşık olarak yüzde 
26 daha fazla olduğu 
tespit edildi. Bunun 
nedenleri de, çocuk
ların TV karşısında 
fazla vakit 
geçirmeleri ve bu 
sırada yağ içeriği

arttırıyor 
yüksek olan besinler 
tüketmeleri ile ana 
öğünleri atlamaları 
olarak saptandı.
Ayrıca çocukların 
besin seçiminde 
görsel medyada yer 
alan yiyecek-içecek 
reklamlarından etk
ilendikleri, araştırma
da yer alan bir diğer 
bulgu oldu.
Öğretim üyeleri, yap
tıkları bu araştırmada 
ortaya çıkan sonuçlar 
karşısında anne-baba 
ve öğretmenlerin 
yeterli ve dengeli 
beslenme konusunda 
çok daha dikkatli 
olmalarını istediler. 
Ayrıca reklamlarda 
sağlıklı ve yararlı 
besinlerin tanıtımına 
daha fazla özen gös
terilmesi ve zararlı 
besinlerin reklamları
na sınırlama getir
ilmesi istendi.

Bebeklere
bal yedirmeyin

Nezle ve gribin kaynağı okullar
izlerini 
irdü:
>n derha 
genel 
eli. Yen 

I birşe 
n, renk' 
ıı yap- 
I çıkartı 
;amlan 
n görev 
ni bir 
rev 
veli. J 

rliği ile 
'ederas 
mm, I 

>r 
avga 
ş kanın, 
jn özer 
kırı 
ir yöne; 
futbolu 
»ı yok.

Ankara Üniversitesi 
Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Recep Akdur, grip ve 
nezlenin kaynağının 
kreşler ve okullar 
olduğunu belirterek, 
korunmak için ellerin 
sık vd güzelce yıkan- 
masi'gerektiğini kay
detti. Prof. Dr. Recep 
Akdur yaptığı açıkla
mada, sonbaharın 
gelmesi ve okulların

açılmasıyla özellikle 
küçük çocukların 
arkadaşlarından virüs 
aldıklarını, bunun da 
üst solunum yolu 
enfeksiyonu sayılarını 
artırdığını şöyledi^^ 
"Çocuklardan anne- 
babalarına, oradan da 
iş yerlerine yayılan 
enfeksiyonların sıklığı 
bu hastalıkları oluştu
ran virüslere karşı 
direnç oluşuncaya

kadar devam edecek" 
diyen Akdur, çocuklar
da üst solunum enfek
siyonlarının sürekli 
mevcut olduğunu 
özeıiİKie kreş-okuı gıoı 
yerlerden ailelere^ — 
oradan da özellikle 
kalabalık yerlerde 
diğer insanlara 
yayıldığını bildirdi. 
Akdur, bu nedenle 
nezle-grip olan 
çocuğun okula gön

derilmemesi, hasta 
kişinin işe gitmemesi 
otobüs gibi ulaşım 
araçlarını kullanma
ması gerektiğini bildir
di. Âkaür, "çocuk
larımızın yeterli den
geli beslenmesi 
yaşlıların da iyi dinlen
mesi çalışma saatler
ine dikkat etmesi grip 
ve nezleyi hafif atlat
mak bakımından 
önemli" dedi.

Sağlık Bakanlığı, 
annelere, bebek 
beslenmesiyle ilgili 
birkaç püf noktası 
verdi. Bir yaşından 
küçük bebeklere bal 
yedirilmemesi 
konusunda uyardı. 
Sağlık Bakanlığı, 
alerjin maddeleri 
içermesi nedeniyle 
bir yaşından küçük 
bebeklere bal 
yedirilmemesini 
önerdi. Sağlık 
Bakanlığı, annelere, 
bebek beslenmesiyle 
ilgili birkaç püf 
nokta verdi.
Bal yerine pekmez 
"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 yaşı
na gelene kadar 
bebeklere tuz ve 
tuzlu gıdaların da 
verilmemesi gerek
tiğini bildirdi. 
Bakanlık, "Şeker de 
boş kalori kaynağı 
olup, gelişmeye 
katkısı bulunmadığı 
ve yeme isteğini 
azalttığı için bebek
ler için uygun besin
lerden değildir" 
açıklaması yaptı. 
Anne sütünden 
vazgeçmeyin! 
Bebeklere ilk altı 
ayda sadece anne 
sütü verilmesini 
öneren Bakanlık, altı 
ayın sonunda uygun 
pişirme yöntemi kul
lanılarak hazırlanan 
balık ve yumurta 
verilebileceğini 
kaydetti.

en yak 
•ntil- j 
anüstü 
a gideri 
;malı.fl

aman 
ediyor

I

1X/l

1

1

i
K

B

i

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 

Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
51318 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 513 10 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 ci7 a nn

513 23 29
513 10 68

Sahil Dev. Hast. 
Mer.Sağ.Ocağı
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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 51313 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07

Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnyz 185

DENİZ OTOBÜSÜ

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226)811 13 23 
İDO İmam Aslan

51310 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
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 
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
10 Ekim 2007 Çarşamba 

OZAN ECZANESİ
İstiklal Cad. No: 21/3-GEMLİK

TEL: 0.224 5121854

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL f 35 SAYI : 2876

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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Fotoğraf ustaları Bursa İpek Yolu 
Film Festivali’nde buluşacak

Çocuk Filmleri 
Festivali 23 

Ekim’de başlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen ve bu yıl 
7-13 Aralık tarihleri 
arasında gerçekleşe
cek 2. Uluslararası 
Bursa İpek Yolu 
Film Festivali’nde 
sinema sanatçılarının 
portreleri, usta 
fotoğrafçıların 
objektifinden sanat
severlerle buluşacak. 
İpek Yolu Film 
Festivali, bu yıl 
birbirinden farklı 
sanatsal etkinliklere 
de ev sahipliği 
yapacak. Kısa ve 
belgesel film 
yarışmalarının yanı 
sıra engellilerin 
izleyeceği 
gösterilerle 
renklenecek olan 
festival ayrıca 
duyma engellilerle 
ilgili kısa film 
projesi ile toplumun

tüm kesimine hitap 
edecek. Festival 
kapsamında bu

yıl ayrıca ünlüfo- 
toğraf ustalarının 
görüntülediği

sinema sanatçılarının 
portrelerinden oluşan 
geniş kapsamlı bir 
sergi, BursalI sanat
severlerin beğenisine 
sunulacak.
Ara Güler, Baha 
Gelenbevi, Rıza 
Baloğlu, Muammer 
Yanmaz, Seçkin 
Yalçın, İbrahim 
Demirel, Tahsin 
Sezer, Turgut Bağır 
ve Ece Yıldırım'ın 
katıldığı sergide, 
Türk sinemasına 
emeği geçmiş 
ve geçmekte olan 
birçok yönetmen, 
oyuncu ve 
sinema yazarının 
portreleri 
sergilenecek. 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde 
açılacak olan 
sergi, festival 
süresince açık 
kalacak.

Birbirinden renkli 
çocuk filmlerine ev 
sahipliği yapacak 
olan 5. Uluslararası 
Çocuk Filmleri Festi 
vali, 23 Ekim-8Kasım 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. 
Festival, 23 Ekim’de 
düzenlenecek olan 
açılış galası ile 
başlayacak. 
Galada, "Küçük 
Sinemacılardan 
Büyük Filmler" 
yarışmasında derec
eye giren filmlerin 
sahiplerine ödülleri 
verilecek, 2 hafta 
boyunca festivalde 
gösterime girecek 
dünyanın dört bir 
yanından gelen film
lerin kısa gösterim
leri sunulacak.
Film gösterimleri, D- 
Point Cinecity Etiler, 
Bonus Premium 
Cinecity Trio 
Kozyatağı, Cinecity 
Olivium Zeytinburnu 
ve Beylikdüzü’nde 
Beykent Üniversitesi

Sanat Merkezi 
Sinema Salonu'nda I 
yapılacak.
Pedagoglar tarafın- I 
dan izlenmiş ve 
onaylanmış filmler, 2 
hafta boyunca 2-15 ı 
yaş arası çocuklarla I 
buluşacak.
5. Uluslararası İstan
bul Çocuk Filmleri ■ 
Festivali’ne, 
25 ülkeden
107 film katılacak. 1 
Çocukların, kendi 1 
yaşlarına uygun 
filmleri izlemeleri ve 
kendi yaş grupları ] 
ile birlikte izledikleri 
filmlerden daha fazls 
keyif almaları için 
festival filmleri, 
7 farklı yaş 
kategorisinde 
gösterilecek. 3 ve 
üzeri, 4 ve üzeri, 6 j 
ve üzeri, 8 ve üzeri, j 
10 ve üzeri, 11 ve ı 
üzeri, 12 yaş ve 
üzeri çocuklar, kendi 
yaş gruplarına özel ' 
olarak çekilen film
leri izleyebilecek | 

-------------------- ---------

ayı t 
Yanr 
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KEBAP - LAHMACUN ■ BAKLAVA VE YEMEK SALONU
RAMAZANA ÖZEL MENÜLERİMİZ •Hayıftı 'fcamaıanİM T)lUf

nedı 
bağl 

İdi. E 
’Çoği 
yap< 
Esn; 
him 
yok 
satıı 
leri 
ğini

KIYMALI PİDE

AYRAN Vı'

ADANA VEYA URFA 
KEBAP+FINDIK 
LAHMACUN+SALATA

İSKENDER DÖNER DÜRÜM 
AYRAN jjllffl,

ADANA 41 
DÜRÜM

10 ADET IA| 
LAHMACUN '
1 LT. KOLA* k|l

keba£p!de
lAHMACIIN BAKLAVA

Ramazan boyunca her gün 
İÇLİ KÖFTE VE ÇİĞ KÖFTE

Kurum, kuruluş ve ailelere 
iftar yemekleri verilir
24 /Açığız

TEREYAĞLI SADE 4AâAW|
BAKLAVA IVlOO Ill

I BAKLAVALARIMIZDA SÜRPRİZ ARMAĞANLAR

İSTİKLAL CAD. NO: IS GEMLİK
SİPARİŞ TEL: 512 zO 02

Kii/r 
fi/'r 

% 
Sn

%
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[Resmi bayramlaşma yarın saat 14.30 yapılacak. Siyasi partilerde ise bayramlaşma bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü yapılacak

Yarın Ramazan Bayramını kutlayacağız
Bîr ay süren Ramazan ayı bugün sona eriyor. İslam alemi Ramazan 

ayı boyunca oruç tutarak, bu kutsal ayın gereklerini yerine getirdi. 
Yarın, ise üç gün sürecek Ramazan Bayramı başlayacak. Bayram
namazı 07.53 de kılındıktan sonra Ramazan ayı 
oruçların karşılığı olarak üç gün bayram yapılacak.^

Kunıluş:1973İ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

rfez
boyunca tutulan

Tüm okurlarımızın 
Ramazan Bayramı 

kutlu olsun.

dahafa^-
lan içinin Ekim 2007 Perşembe 
n I eri, ■

www.gemlikkorfezgazetesi.com infotâ)gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Gemlik Körfez

îke3» Yarın başlayacak olan Şeker Bayramı esnafın yüzünü güldürmedi

ÎŞ
dar,
rinaBayram alışverişi tatsızilecek!

Yarın başlayacak olan Şeker Bayramı 
' nedeniyle umudunu bayram alışverişine 
bağlayan ilçe esnafı, umduğunu bulama 
dı. Büyük mağazaların ilçemizde giderek 
çoğalması nedeniyle küçük esnafın iş 
yapamaz hale geldiğini söyleyen Gemlik 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbra 

^Hhim Talan, “Böyle giderse küçük esnaf 
LJIyok olacak.” dedi. Umudunu bugünkü 

satışlara bağlayan çarşı esnafı, bekledik- 
. leri bayram alışverişinin gerçekleşmedi 

[ " iğini söyledi. Haberi sayfa 3’de

gün 
TE

lere 
lir

Güne Bakış

12

İLİK

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yarın bayram
Yarın Şeker Bayramı.
Kimilerine göre Ramazan Bayramı..
Bir ay boyunca oruç tutan, ibadet 

ederek, Ramazanı gereği gibi kutlayanlar 
bunun mükafatı olarak bayram yapacaklar..

Yemeyerek, içmeyerek nefis mücadelesi 
yapmanın, açlığın ne demek olduğunu 
anlamanın oruç tutarak görülebileceğini 
belirten İslam dini, sonunda yapılanları üç 
gün Bayram yaparak mükafatlandırıyor.

Devamı sayfa 5’de

evinde ölü
LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİYORUZ!

Goodyear

ÜCRETSİZ lACTİk KONTROL VE BaIaNS

Coodyat Yüksek Psümiiuns UsriklaİMİE 
yoUukApukl^

TAM SİGORTA ;

ÜCRETSİZ ROTASyON VE De$$İM

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

TEL: 0.224 51311 75

bulundu

11 EKİM 2007 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Eşref Dinçer Mahal 
leşi Ata Sokak 
14/1 nolu evde tek 
başına yaşayan 
Hakkı koşar (74) 
isimli vatandaş 
evinde ölü bulundu. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yaşlı adam 
evinde ölü

bulundu
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Eşref Dinçer 
Mahallesi Ata sokak 
14/1 nolu evde tek 
başına yaşayan 
Hakkı koşar (74) 
isimli vatandaş 
evinde ölü bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre; evinde tek 
başına oturan 
Hakkı Koşar'ın 
bir süredir dışarı 
çıkmaması ve 
oturduğu evden 
koku gelmesi

üzerine komşuları 
tarafından durumu 
merak edilerek 
polise haber verildi. 
Sah günü saat 21.00 
sıralarında eve 
gelen polis ekipleri 
girdikleri evde 
Hakkı Koşar'ın 
ölüsünü buldu.
Hakkı Koşar'ın ölüm 
nedeninin belirlen
mesi için cesedi 
Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından Bursa 
Adli Tıp Kurumuna 
gönderildi.

KRŞWC B€KL«Wl€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Bayramlaşmaya Kaymakam ve
Belediye Başkam katılamıyor

Resmi bayramlaşma yarın saat 14.30 da Belediye Düğün Salonu’nda protokolün katılımıyla 
gerçekleşecek. Siyasi partilerden AKP, CHP, DSP ve SP bayramın birinci gün, DP bayramın 
ikinci günü, ANAP ise bayramın üçüncü günü partililerle parti binalarında bayramlaşacaklar.

Yarın baş 
Şeker Ba 
öncesi e 
beklediğ 
yapama’ 
ağzının' 
Günlerd

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ramazan Bayramı 
nedeniyle protokol 
ve partilerde 
bayramlaşma gün ve 
saatleri belli oldu. 
Yarın başlayacak 
olan Şeker Bayramı 
nedeniyle resmi 
bayramlaşma, 
yarın saat 14.30 da 
Belediye Düğün Salo 
nu’nda yapılacak. 
Resmi bayramlaş
maya bu yıl Kayma 
kam Mehmet Baygül 
izinli olması nedeniy 
le, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un da 
umre ziyaretinde 
olması nedeniyle katı 
lamayacagı bildirildi. 
Bayramlaşmaya 
Kaymakamımıza

vekalet eden 
Orhangazi 
Kaymakamı Ertan 
Peynircioğlu, 
Belediye Başkanını 
vekaleten Nurettin 
Bay katılacak.
Resmi bayramlaş
maya tüm protokol 
ve siyasi partilerin 
temsilcileri, sivil 
toplum kuruluşları, 
muhtarlar ve isteyen 
halk katılacak. 
Kaymakam vekili 
ve Belediye 
başkan vekili ile ilçe 
müftüsü kutlamaları 
kabul edecek.
SİYASİ PARTİLERDE 
BAYRAMLAŞMA 
Sıyası partilerimizden 
AKP'de bayramlaşma 
bayramın birinci

günü saat 12.00 de 
parti merkezinde 
yapılacak.
DSP de bayramlaşma 
bayramın birinci 
günü saat 13.30 da 
parti binasında, 
Saadet Partisi'de yine 
bayramın birinci 
günü saat 14.00 de 
parti binasında par
tililerle bayramlaşma 
gerçekleştirecek. 
Demokrat Parti’de 
bayramlaşma bayra
mın ikinci günü saat 
14.00 ile 16.00 arasın
da parti binasında, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nde ise yine 
bayramın ikinci günü 
saat 14.00-15^00 ara 
sında parti binasında 
partilileriyle bayram

laşma yapılacak. 
Anavatan Partisi ise 
bayramın üçüncü 
günü saat 10.00 da 
parti binasında parti 
lerle bayramlaşacak. 
Bayram nedeniyle 
vatandaşların bilhas
sa arife günü ahşve 
riş sırasında dikkatli 
olmasını isteyen ilçe 
Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, bayram 
süresince vatan
daşların huzur içinde 
bayramı yaşamaları 
için her türlü önlemin 
alındığını bildirdiler. 
Öte yandan Belediye 
bayramın birinci gün 
ilçe mezarlığında 
Kabristan ziyareti 
yapacaklara, otobüs 
tahsis edecek.
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---------YENİ PROJEMİZ---------- 
RAYTAŞ ESİN APARTMANI

Balıkpazarı Mahallesî'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, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Otoparklı, Asansörlü, 

S Hazır Mutfak, 
Dış kapı çelik kapı, 
iç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke, 

S 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 21 Fax: 51317 94

Ercin
Bekmezci

Orhangazi’ye
atandı

Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesinde 
bulunan Çıraklık 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Erçin 
Bekmezci 
Orhangazi'ye 
atandı.
Uzun yıllar çıraklık 
Eğitim Merkezinde 
Müdürlük görevini 
yürüten Erçin 
Bekmezci ile birlikte

bazı öğretmenlerin | 
de çeşitli görevlere! 
atandıkları öğrenildi* 
Orhangazi'de bulu
nan Anadolu Teknik!
Lise ve Mesleki < 
Eğitim Merkezine I 
öğretmen olarak 1 
atanan Erçin 
Bekmezci'nin yerine 
öcümüzdeki gün
lerde atama yapıla
cağı öğrenildi
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Yarın başlayacak olan Şeker Bayramı esnafın yüzünü güldürmedi

Bayram alışverişi lalsız
Yarın başlayacak 
Şeker Bayramı 
öncesi esnaf 
beklediği alışverişi 
yapamayınca 
ağzının tadı kaçtı. 
Günlerdir bayram 
hazırlığında olan 
iş yerleri, bayram 
arifesine girildiği 
halde arzu 
ettiği müşteriyi 
bulamamanın 
sıkıntısı içinde. 
İlçemizde büyük 
mağazaların ard 
arda açılması 
küçük esnafı zora 
soktuğunu söyleyen 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, en çok iş 
beklendiği bayram 
haftasında bile 
esnafın boynunun 
bükük olduğunu 
söyledi.
Küçük esnafın 
tamamen yok olmak

üzere olduğunu' 
söyleyen Talan, 
yerli ve yabancı 
büyük mağazacılığın 
küçük esnafın 
sonund getirdiğine 
dikkat çekerek, 
"Bayram yaklaşırken 
bile beklediğini 
alamayan esnafımız, 
borç batağından 
çıkamaz hale 
geldi.” dedi.

Son umutlarının 
bugün olduğunu 
belirten Gemlik 
esnafı, küçük 
esnafın cazibe 
merkezlerinde 
yer alarak ayakta 
kalmaya çalıştığını 
belirterek, 
“Sonumuz Allah’a 
kaldı” diyorlar.
Yeni açılan Can 
Meridyen Alışveriş

Merkezi’nde görülen 
kalabalığın da 
yeni açılan bir 
işyerine halkın 
ilk zamanlarda 
ilgisinin yüksek 
olacağı belirtilirken, 
Can Meridyen 
İş Merkezi’ndeki 
esnaf şimdilik 
durumlarından 
memnun olduğunu 
söylüyor.

Bayramın tadı şeker 
ve tatlıdan geçiyor

Şeker Bayramı nedeniyle şeker, çikolata ve tatlı satışlarında artış 
başladı. Büyük mağazalar işyerlerine özel standlar kurdurdu. 

Pastahaneler şeker kutularını yığın yaptı.
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Yarın başlayacak 
Şeker Bayramı 
nedeniyle tatlıcılar, 
pastahaneler ve mar
ketler raflarını tatlı, 
çikolata ve şekerlerle 
doldurdu.
Özdilek Mağazası 
Gemlik Şubesi’nde 
giriş bölümü baştan 
sona çeşitli firmaların 
şeker standları ile 
dolarken, Migros, 
Şaypa, DiaSa, Özhan 
Shopping gibi büyük 
mağaza zincirlerinde 
de özel şekerleme 
bölümleri hazırlandı. 
İlçemizdeki 
küçüklü büyüklü 
pastahanelerde 
bayrama hazırlıklarını 
günler önce 
tamamlayarak Şeker 
Bayramına şeker 
stoklayarak giriyorlar. 
Şeker Bayramında 
şeker ve çikolata 
satışlarının arttığını 
söyleyen Sevim

Şekerleme sahibi 
İsmail Hakkı 
Pekşeker, "Biz yılın 
belli günlerinde satış 
yaparız. Bunlardan 
en önemlileri 
bayramlardır.
Halkımız bayramlarda

yakınlarına tatlı, 
çikolata veya şeker 
götür me alışkanlığını 
sürdürüyor. Bu 
nedenle satışlarımız 
bayram yaklaştıkça 
artıyor." dedi.
Şeker ve çikolatanın

kalitelisinin 
alınmasını 
şekerçiler, açıkta 
satılan markası 
belli olmayan 
şeker ve çikolatalara 
rağbet edilmemesini 
istediler.

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Sıcak takip!
Türkiye terör konusunda Irak yöne

timiyle bir mutabakata varıyor
Manşetlere bakarsanız PKK’nın son 

duasını okuması gerekiyor.
PKK’ya ‘sıcak takip’ darbesi...
Kandil’e kilit vurma imzası... Irak’la 

PKK’ya karşı anlaşma...
Yıllardır PKK’nın Irak ayağını keseme 

diğimiz için bu terör bitmiyor muydu?
' Şimdi görünen o ki bu mutabakatla işi 

hallediyoruz.
Gerçek bu mu? Valla, bence bu değil...
Bu mutabakatın bir siyasi bir de hukuki 

boyutu var.
Hukuki boyutu şu: Bu anlaşma her iki 

ülkenin parlamentolarında onaylanması 
durumunda geçerlilik kazanacak.

Irak parlamentosunda Şiiler, Sünniler 
ve Kürtler var...

Kürtler bu anlaşmayı onaylamaz.
Varsayalım onayladılar.

Bu anlaşmanın bence en kritik maddesi 
sıcak takip hakkına açıklık getiren 4. mad
desidir.

Bu maddenin ilk cümlesi sınır ihlali 
yapılmaması gerektiğini söylüyor.

İkinci cümlesi ise açıkça, “önce izin al 
sonra gir” diyor.

Diyelim PKK bir karakolu bastı ve 10 
askerimizi şehit etti.

Teröristler Irak sınırına doğru kaçıyor 
ve 2 saat içinde Irak sınırını geçecekler. 
Bu anlaşmaya göre asker önce Ankara’ya 
Genelkurmay’a baskını haber verecek.

Genelkurmay Dışişleri’ne haber vere
cek.

Dışişleri bu konuyla ilgili Bağdat’a 
ulaşacak.

Yazılı olarak olayı bildirecek. Bağdat ne 
yapacak?

Irak Anayasası’nın 110. Maddesi’ne 
göre kuzey sınırının güvenliğinden sorum
lu olan peşmergeye haber verecek.

Yazılı olarak. Onlar da bir kısmı PKK 
saflarından devşirilmiş peşmerge kuvvet
leriyle olay mahalline intikal edecekler.

Bu peşmergeler Bağdat’a Türkiye’nin 
sınırda sıcak takip yapıp yapamayacağını 
araştırdıklarını yazılı olarak bildirecek.

Bağdat bu açıklamayı yazılı olarak Türk 
Dışişleri’ne sunacak...

Bu arada 10 şehit ne mi olacak?
Onlar muhtemelen memleketlerine gön

derilmiş ve defnedilmiş olacaklar.
Hatırlar mısınız bir terörle mücadele 

koordinatörlüğü kurulmuştu...
Ne oldu? Şimdi koordinasyon kurulu 

kurulacak...
Bu arada askerin sessizliğini eleştiren 

bir kesim türedi.
22 Temmuz sonrası asker yenildiği için 

sessiz kalıyormuş.
Böyle saçma sapan bir uğultu var bir 

kesimde.
Asker, ne sahada kurulan 1. ve 2. 

Cumhuriyetçi takımların karikatürize ilk 
11 ’leriyle ilgileniyor...

Ne de arkasında kimsenin durmadığı bir 
taslak anayasa metni üzerinden kopartılan 
“Malezya olur muyuz?” saçmalığıyla vakit 
harcıyor.

Tam tersine, bu meselenin çok boyutlu ' 
bir milli dava olduğunu düzinen bir 
olgunluk içinde bekliyor..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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CBAL’nde Meclis Başkanı seçildi
Denizbank, Rodaport’a 
10 milyon dolarlık kredi 

desteği sağladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi'nde her yıl 
yapılan öğrenci 
meclis başkanlığına 
bu yıl Adem 
Tosun seçildi. 
576 öğrencinin 
öğrenim gördüğü 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 
sabah başlayan 
oy kullanma 
işleminde 560 
öğrenci oy 
kullanırken 5 
oy geçersiz sayıldı. 
11 öğrencinin 
ise seçimde oy 
kullanmadığı 
görülürken 
Okur Meclis Başkanı 
seçilen Adem 
Tosun arkadaşlarının 
kullandığı 289 
oyla ipi göğüsledi. 
Diğer adaylardan 
Gökhan Efendioğlu 
202 oy alırken 
Berk İlkem Tekin 
40, Gözde Karan 
22 ve Bilge 
Başak Kuş ise 
7 oy aldı.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesinin 
2007-2008 öğrenim 
yılı öğrenci Meclis 
Başkanı seçilen 
Adem Tosun, 
diğer okullarda 
yapılmakta olan 
öğrenci meclis 
başkanı seçimlerinde 
seçiler adayların da 
katılımıyla 
Gemlik Öğrenci 
Meclis Başkanı 
olarak İl’de 
yapılacak seçime 
katılmaya hak

ANADOLU LİSFşi 
tTORK ÖVÜN,ÇALIŞ,GÜVENİ?'.' ,5^

Adem Tosun-Bilge Başak Kus-Berk İlkem Tekin-Gökhan Efendioğlu

kazanacak.
İl'de yapılacak
Öğrenci Meclis 
Başkanı seçimini 
kazanan öğrenci

ise Ankara'da 
TBMM'ni takip 
ederek 
Milletvekilleriyle 
bir araya gelerek

isteklerini ve 
öğrenci 
arkadaşlarının 
sıkıntılarını aktarma 
olanağı bulacak

Bursa Çimento Gru 
bu ve Dora Gru bu'- 
nun yüzde 50'şer 
payla ortağı olduğu 
ve Gemlik Limam'n 
da liman işletmecili 
ği yapacak olan 
Rodaport, Kasım 
2007 itibariyle hiz 
mete giriyor. 80 mil 
yon dolarlık yatırım 
tutarıyla kurulan Ro 
da Liman A.Ş.'nin bu 
yatırımının 10 milyon 
dolarını DenizBank 
finanse ediyor. 
Denizbank'tan yapı 
lan açıklamaya göre, 
Bursa ve Güney Mar 
mara'da artan ihra
cat ve ithalat nede 
niyle ortaya çıkan 
liman ihtiyacını karşı 
lamak üzere hareke 
te geçen Rodaport, 
Haziran 2006 tarihin 
de inşasına başladı 
ğı limanı Kasım 
2007'de bölgenin 
hizmetine açacak. 
640 metre boyunda 
ve 40 metre genişli 
ğindeki liman, 77 
dönüm stok sahası, 
20 dönüm iskele 
olmak üzere toplam 
99 dönüm gümrüklü 
ve 67 dönüm güm
rüksüz alanda 400 
kilometrelik bir hin- 
terlandda hizmet ve 
rebilecek. 148 ile 253 
metre arasında deği 
şen toplam 6 adet

rıhtımı bulunan 
limanda en son 
teknolojiye sahip 
makina ve ekipman* 
lar ile bölgenin en 
büyük kaldırma gü 
cüne sahip vinçleri 
bulunuyor.
DenizBank, finanse 
ettiği dördüncü li 
man projesi olan Ro 
daport'a 2 yılı ödeme) 
siz olmak üzere 7 yıl! 
vadeli 10 milyon 
dolarlık kredi desteği! 
sağladı. Kurulduğu | 
tarihten bu yana 
denizcilik sektörüne! 
büyük bir önem ve I 
ren DenizBank, dün | 
yanın denizcilik sek
töründeki en prestijin 
kuramlarından 
Lloyd's of London I 
ve kurumun ana 
yayın organı Llyod's 
List'in bu yıl Türki I 
ye'de ilk kez düzen-1 
■edikleri "Lloyd's 
List Türk Denizcilik 
Ödülleri"nde, 'Yılın j 
Denizcilik Finansörü] 
kategorisinde büyük] 
ödüle layık 
görülmüştü. 10 yıllık 
süreçte denizcilik 
sektörüne toplam l 
1.2 milyar USD 
kredi sağlayan 
DenizBank'ın, 
geçtiğimiz yıl sek
töre sağladığı katkı 
ise 424 milyon USD 
olarak gerçekleşti. I
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TEMA & "SUYUNU BOŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Gemlik KMrfe ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Q SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

ELEMAN ARANIYOR
Deneyimli 

ERKEK GARSON 
aranıyor 

GSM: 0 536 810 82 82
Tel: 512 22 43

İstiklal Caddesi 
Tel: (0.224) 513

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

Bursa'dat 
öğretmen, 
faylarına 
Göstermek 
Malarına 
'irdele tak 
gaması 
"W 
Ekerin 

jMayaşa 
İWİI öğı 
JProtesto 
»hey 
ftideton 
planet

$■

$5 

w



H Ekim 2007 Perşembe Sayfa 5

kret

unan 
ı son 
s sahip 
ekipti^ 
enin en 
lırma gj 
• vinçleri

, finanse 
incü li 
i olanft 
<ılı öden 
zere 71 
i İyon 
di desti 
rulduğu 
yana 
aktörün 
nem ve 
ınk, dün 
cilik sel 
i presti 
an 
ondon
ana

ı Llyod 
Türk! 
düzen

»yd's 
nizcilik 
!, 'Yılın 
nansöı 
e büyü

10 yıl! 
zcilik 
plam
>D 
m i

Ramazan ayı nedeniyle iş 
yaşamında oldukça durağan 
günler yaşadık.
Çalışanlar oruç tuttuğunda ve 

rimliliğin düştüğünü, insanların 
daha sinirli bir hal aldığını, hani 
derler ya, ufacık bir şeye 
hemen parlayacak diye, öylesi 
ortamlar yaşadık.
Sonuçta, sabır ile bu ay 

tamamlandı.
Yarından sonra iki gün daha 

dinlenerek, büyükler ziyaret 
edilerek bir bayramı daha 
yaşayacağız.
Gemlik Körfez Gazetesi 

bayram boyunca yayınlanma 
yacak.
Ama, pazartesi günü çıkacak 

gazete için pazar günü yine iş 
başında olacağız.

Bizim dinlenmemiz ancak 
bayramdan bayrama!..
Toplumun büyük bir bölümü 

bayramı geleneklerine göre kut
layacak. Bir bölümü -ki bu çok 
azınlıktır- güneyde veya çevre
deki tatil beldelerindeki yıldızlı 
otellerde dinlenerek, bayramı 
geçirecekler.

Bir kısmı ise bayramı ağız

Yarın bayram

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadril quler@hotmall.com
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tadıyla kutlayamayacak.
içlerine düşen ölüm ateşinin 

koruyla yanıp tutacaklar.
Önceki gün Şırnak’ta, daha 

önceki günler değişik yerlerde 
hain pusularla gencecik yaşlar
da, vatan uğruna, yaşamını 
yitirenlerin aileleri bu bayramı 
nasıl kutlarlar!..

Gazeteler kara başlık atmış 
ölen şehitler için.

Hainlerin yok etmek için içleri 
kin ve intikam dolu halk, bırak
salar inlerini başlarına yıkacak
lar..

Meclis alel acele toplanıyor..
Gündemde tezkere var..
Başbakan “karar çıkacak” 

diyor.
Asker aylardır, hükümetten 

azıtan terör için işaret bekliyor.
Ama işaret ard arda gelen

ölümlerden sonra verilebiliyor. 
Aklıselimi! olma zamanı ama 

içimiz yanıyor..
Bir yanda bayram, bir yanda 

matem.
Orduya vur emri çıktı çıka

cak.
Güneydoğuda vatani görevi 

yapan erlerin aileleri tedirgin.
Karşılarında düşman yok ki sa 

vaşsınlar...
Hain pusuda, kayanın arkasın

da, çukurda, tepenin üstünde, 
ağacın arkasında..

Her yerde..
Sen onu göremiyorsun ama o 

seni görüyor ve keklik gibi avh 
yor.

Kor düşüyor içimize o zaman.. 
Öyleyse hainin inine darbe 

vurmak gerek..
Gerek de geliyorum diye

diye bağırarak ine darbe 
vurulmaz.

Yarın bayram..
Kimi bayramı sevinçle kar 

şılayacak kimi hüzünle..
Bayram gelmiş kime ne 
Garip anam.... 
diye türkü mü tutturmalı.. 
Bayramda en çok çocuklar 

sevinirdi eskiden, el öpüp 
bayram harçlığı aldıktan 
sonra bayram yerine 
gidip topladıkları parayı orada 
harcarlardı.

Şimdi çocuklar 
bayramları nasıl kutlayacaklar?

Bir bayram yerleri bile yok. 
Bilgisarayların karşısında 
saçma sapan oyunlarla veya 
çetlerle vakit öldürecekler..

Çocukların bayramlarının da 
tadı kaçtı.

Yine de bayramlar bizim için 
önemli.

Bir de kor ateşi düşmese 
içimize, bayramları 
kardeşçe ve barış içinde 
karşılayıp kutlayabilsek.
Tüm okurlarımın bayramını 

kutlarım.
Huzur ve mutluluklar dilerim.

II

Öğretmenler şehitler için 2008’de 35 ilde ELEMAN ARANIYOR

siyah kurdela taktı
Bursa'da bir grup 
öğretmen, terör 
olaylarına tepki 
göstermek amacıyla 
yakalarına siyah 
kurdele takıp basın 
açıklaması yaptı. 
Şırnak'ta şehit edilen 
13 askerin acısı tüm 
yurtta yaşanırken, 
Bursa'lı öğretmenler 
de protesto amaçlı 
Atatürk heykeli 
önünde toplanarak 
teröre lanet okudu. 
Eğitim-iş Sendikası 
üyesi 100 kadar 
öğretmen önce 
birbirinin yakasına 
siyah kurdele taktı. 
"Hepimiz Mehme 
diz", "Hepimiz aske 
riz", "Hepsi bizim 
çocuklarımız", "Çık
sın tezkere, hükümet 
bizi de götürsün 
askere" şeklinde 
slogan atan eğitim
ciler Atatürk anıtı 
önünde 1 dakika 
saygı duruşunda 
bulunup İstiklal 
Marşı okudu.
Basın açıklaması 
yapan Eğitim-lş 
Sendikası Bursa 
Şubesi Başkanı 
Julide Akköprü,

"Bu alçakça 
saldırının amacı 
bağımsızlığımız 
ve ulus bütün
lüğümüzdür. Bu 
durum herkes 
tarafından açıkça 
görülmelidir" dedi. 
Teröriste "terörist", 
terör örgütüne de 
"terör örgütü" diye
meyenlere karşı 
hükümetten etkin 
ve kararlı bir tutum 
sergilemelerini 
isteyen Akköprü, 
"Ülkemize yönelik 
saldırıya karşı daha 
fazla zaman kay
betmeden gereken 
hazırlık yapılmalıdır. 
Ülke bütünlüğümüzü 
hedef alan bölücü 
terör örgütünün 
hain saldırılarına 
karşı en güzel yanıtı 
ulusumuz bu güne 
kadar olduğu gibi 
bundan sonra da 
daima birlik ve 
bütünlük içinde 
olarak verecektir. 
Türkiye Cumhuriye 
ti'nin üniter yapısına 
yönelik saldırılar 
asla amacına 
ulaşamayacaktır" 
şeklinde konuştu.

Aile Hekimaği
uygu aması uaş iyor
Sağlık Bakanlığı 
2008 yılında 35 ilde 
aile hekimliği 
uygulaması başlatı 
yor. Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'ın 
onayı ile birlikte 
uygulamalanın 
başlatılacağı iller 
arasında Tunceli, 
Batman, Bingöl, 
Bursa, Erzincan 
Kırıkkale, Aksaray 
gibi iller de 
yer alıyor.
BursalI Sağlık 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
Sağlık Bakanlığı 
35 ilde aile hekimliği 
uygulamasına 
geçiyor. Bakanlık 
2008 yılı sonu 
itibariyle uygula
maya geçen illerin 
sayısını 59'a çıkar
mayı, geri kalan 22

ilde de 2009 sonuna 
kadar uygulamayı 
hayata geçirmeyi 
hedefliyor. Bakan 
Akdağ'ın imzasıyla 
yürürlüğe giren 
karar doğrultusunda 
2008'de aile hekim
liği uygulamasına 
geçilecek iller şöyle 
sıralandı: "Aksaray, 
Ardahan, Artvin, 
Balıkesir, Batman, 
Bilecik, Bingöl, 
Bursa, Çanakkale, 
Çankırı, Erzincan, 
Iğdar, Kars, 
Kastamonu, Kayseri, 
Kırıkkale, Kırklareli, 
Kırşehir, Konya, 
Kütahya, Malatya, 
Mersin. Nevşehir, 
Niğde, Rize, 
Sakarya, Siirt, 
Tekirdağ, Tokat, 
Tunceli, Uşak, Van 
ve Zonguldak."

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.
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KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
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teklifi TBMM’de oylanıyor
21 Ekim Pazar günü referanduma sunulacak, anayasa değişikliği paketinde 
Siklik öngören teklifin maddelerine geçilmesi, 384 oyla kabul edildi.

?n teklif, referandumdan 'evet'çıkması halinde 11. Cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilmesini öngördüğü I8.ve 19. maddeler paketten çıkarılacak. 

11. Cumhurbaşakanı Abdullah Gul referandumda yeniden seçimeyecek.
TBMM Genel 
Kurulunda, 21 Ekim 
Pazar günü referan
duma sunulacak, 
anayasa değişikliği 
paketinde değişiklik 
öngören teklifin mad
delerine geçilmesi, 
384 oyla kabul edildi. 
Birinci turda, teklifin 
maddelerine geçilme
si için yapılan gizli 
oylamaya, 496 
milletvekili katıldı. 
Teklifin maddelerine 
geçilmesi, 105 ret 
oyuna karşılık 384 
oyla kabul edilirken, 
5 milletvekili 
çekimser kaldı. 
2 milletvekili de 
boş oy kullandı. 
TBMM Başkanvekili 
Nevzat Pakdil, 
teklifin maddelerine 

I geçilmesinin kabul 
edildiğini belirterek, 
birleşime ara verdi.

Erdoğan “Teskere hazırlığı başladı”
Terörle mücadele kap
samınıza sınır Meclis gün
demine geliyor. Başbakan 
Erdoğan, Başbakanlıkta 
gazetecilere tezkere ile 
ilgili hazırlıkların başla 
dığını söyledi.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
tezkere hazırlık
larının başladığını 
söyledi.
Muhalefet ise 
tezkerenin, 
hayata geçiril 
üreyeceğinden 
endişeli.
Şırnak ve 
Diyarbakır'daki 
hain saldırılardan 
sonra teröre tepki 
büyürken, Terörle 
Mücadele Yüksek 
Kurulu toplanarak 
önlemleri 
görüşmüştü.
Toplantıda, sınır 
ötesi hareket da

Cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilmesini öngören 
ve 21 Ekim'de 
referanduma sunula
cak olan Anayasa 
değişiklik paketinden, 
tartışmalara neden 
olan geçici mad
delerin çıkarılmasını 
öngören değişiklik

dahil olmak 
üzere her türlü 
önlemin alınması 
kararlaştırıldı. 
Ardından gözler 
olası bir sınır 
ötesi operasyon 
için Meclis'e 
gönderilecek 
tezkereye çevrildi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
Meclis'te gazeteci
lerin, sınır ötesi 
operasyon için 
hükümete yetki 
verilmesine ilişkin 
tezkere dair soru
larını, "Tezkere ile 
ilgili hazırlıklar 
başladı, sürüyor" 

teklifinin tümü 
üzerindeki görüşme 
ler tamamlandı. 
TBMM Genel 
Kurulu'nda Anayasa 
değişiklik teklifinin 
maddelerine geçilme
si kabul edildi. 
Görüşülen teklif, 
referandumdan 'evet' 
çıkması halinde 11.

şeklinde cevapladı. 
BAYKAL, 
TEZKERE YE 
TEREDDÜTSÜZ 
EVET DERİZ 
CHP Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal da "Hiç 
tereddüt yok, 
tezkereye 
'evet* deriz" 
diye konuştu. 
Baykal, tezkere 
^konusunun 
şakası olmaması 
gerektiğini dile 

Cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilmesini 
öngördüğü için tartış
malara neden olan 
geçici 18 ve 19. 
maddelerin paketten 
çıkarılmasını 
öngörüyor.
Teklifin maddelerinin 
kabulü için bugünkü 
oturumda üye tam 
sayısının beşte üçü 
olan 330 milletvekilin
in oyunu alması 
yeterli olacak. Ancak 
teklifin kabulü için 2. 
turda tümü üzerinde 
yapılacak oylamada 
üçte iki çoğunluk 
olan 367 milletveki 
linin oyunu alması 
gerekiyor. MHP 
ve DTP'nin açık 
desteğini alan AK 
Parti'nin 367 konu 
sunda sıkıntı yaşa
ması beklenmiyor.

getirerek, 
"Tezkere saatli 
bomba gibidir, 
çıkardın mı 
kullanmak 
lazım" dedi. 
MHP Grup 
Başkanvekili 
Oktay Vural da 
tezkerenin, 
vakit kazanma, 
oyalama aracı 
olarak 
kullanılmaması 
gerektiğini 
söyledi

Kamer Genç TBMM’de Cumhurbaşkanlığına 
aday olacağını söyleyince milletvekilleri güldü

'Cumhurbaşkanı
seçilmezsem 

intihar edeceğim'
iı kenti sı 
brakma/a 
fiûyukşe 
BeMyes 
Bvsa’nm 
tüketimim

'TBMM genel kurulun
da konuşan Tunceli 
Milletveki Kamer 
Genç, 21 Ekim günü 
yapılacak olan 
Cumhurbaşkanını 
halkın seçmesi tek
lifinin kabul edilmesi 
halinde, cumhur
başkanlığına aday 
olacağını belir 
terek,"Seçilmezsem 
burada intihar 
edeceğim.” dedi. 
TBMM Genel 
Kurulu'nda görüşülen 
teklifin maddelerinin 
metinden çıkarılması 
doğrultsunda iki ayrı 
önerge veren Kamer 
Genç, yaptığı konuş
mayla AK Partili mil
letvekillerini hem gül 
dürdü, hem kızdırdı. 
"Çankaya'da oturan 
kişi, bir siyasi par
tinin tamamen güdü 
münde hareket eder
se rejim sorunu çıka 
bilir" diyen Kamer 
Genç, MHP'li 
milletvekillerinden 
değişikliğe destek 
vermemelerini istedi. 
Tartışmalara konu 
olan geçeci iki mad
denin referanduma 
sunulan metinden 
çıkarılmaması duru
munda Cumhur 

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

(jSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofseti
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK!

İstiklal Caddesi Bor? Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 Ü

başkanını halk 
tarafından seçileceği
ni ve kendisinin de 
aday olacağını ifade 
eden Kamer Genç, 
AK Partili vekillerinin 
kendisine laf atması 
üzeri ne, "Yiğitseniz 
çıkarmayın da 
görelim. O zaman 
Cumhurbaş kanlığını 
Abdullah Gül'den 
alıyor muyum, 
almı yor muyum 
görürsünüz" dedi. 
Milletvekillerin 
kendisine güldüğünü 
gören Genç, "Ben 
almazsam da başkası 
alır" dedi.
İkinci önergesi için I 
kürsüye gelen Kamer 
Genç, iddiasını güç I 
lendirerek sürdürdü. 
Cumhurbaşakının | 
halk tarafından 
seçilmesi durumunda 

Bursa B. 
j Bdetfiye 
i yapılan e 
[mecliste 
■ terere lar 
| Bursa Bı 
W/e 

Hikmet Ş

aday olacağını tekrar
layan Genç, "Söz | 
veriyorum size, halkı 
beni seçmezse intihar 
edeceğim. Söz veriyo
rum burada intihar I 
edeceğim. Ama halk] 
beni seçerse siz inti
har etmiş olacak- ] 
siniz" diye konuştu.!
Genç'in sözleri 
Genel Kurul'da gülüş 
melere neden oldu. II
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Bursa'da küresel 
ısınmanın konuşul
duğu bir yıl önce 
susuzluğa karşı 
B planını hazırlayan 
Büyükşehir Belediye 
si, açtığı su kuyuları 
ile kenti susuz 
bırakmayacak.
Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri, 
Bursa'nın günlük su 
tüketiminin 265 bin

metreküp olduğunu, 
bunun halen 170 bini 
nin Doğancı Barajı'n 
dan, 80 bininin mev
cut kuyulardan, 15 
bininin ise pınar kay
naklarından karşı
landığını bildirdi. 
Bursa'nın içme suyu
nun yüzde 80'inin 
karşılandığı Doğancı 
Barajı'ndaki minimum 
su kotu altındaki

hacimden su alın
abilmesi için seyyar 
pompa istasyonu 
kurulduğunu belirten 
yetkililer, kentin su 
ihtiyacının yarısını 
karşılayacak olan 
su kuyularının 10 
gün içinde mevcut 
şebekeye dahil 
edileceğini belirtti. 
Bursa daha önce 51 
noktasında su kay

nağı bulunduğunu 
hatırlatan yetkililer, 
70 farklı noktada 
yürütülen çalışmalar 
ile kentin su 
ihtiyacının büyük 
bölümünün karşıla 
nacağını söylediler. 
Yeraltı kaynaklarıyla 
Bursa'nın 4 aylık 
suyu var 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Hikmet Şahin, Tarihi 
Bina'da yapılan 
Meclis Toplantısı 
sonrasında gazeteci
lerin su ile ilgili 
sorularını cevap
landırdı. Şahin, hiç 
yağmur yağmadığı 
takdirde bile yeraltı 
kaynakları ve 
Doğancı Barajı'ndaki 
7 milyon metreküplük 
minimum seviyedeki

kapasitenin kontrollü 
dağıtımı ile Bursa'nın 
4 ay suyunun 
bulunduğunu söyledi. 
Sular kontrol altında 
Bu arada Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri, 
yeraltı kaynakların
dan alınan suların 
4 ayrı merkezde 
kontrol edildikten 
sonra şebekeye 
verildiğini bildirdi.

n । 
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Büyükşehir Meclisi’nde
teröre lanet yağdı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin dün 
yapılan ekim ayı 
meclis toplantısında 
teröre lanet vardı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, toplantı

başlamadan önce 
meclis üyelerini 
şehitlerin anısına 
bir dakikalık saygı 
duruşuna davet etti. 
Yürekleri dağlayan 
tablolara rağmen 
vatanı bölmeye

kimsenin gücünün 
yetmeyeceğini 
ifade eden Başkan 
Şahin, tüm Türk 
milletinin tek yürek 
güvenlik güçlerinin 
arkasında olduğunu 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’Jihternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

KEBAP - LAHMACUN - BAKLAVA VE YEMEK SALONU

ÖZEL MENÜLERİMİZ

KIYMALI PİDE Ö |
AYRAN Jıi

İSKENDER
AYRAN

DÖNER DÜRÜM 
aypan ijffl

ADANA VEYA URFA 
KEBAP+FINDIK 
LAHMACUN+SALATA

24/{çığca

IlıılH
ADANA <
DÜRÜM |

10 ADET IAI 
LAHMACUN /I 
1 LT. KOLA i|l

BAKLAVA
pepsı

İSTİKLAL CAD. NO: 15 GEMLİK
SİPARİŞ TEL: 512 20 02

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Suç makinesi 
bayram için 

geldiği evinde
yakalandı

On sekiz ilde 
hakkında değişik 
suçlardan toplam 52 
yakalamamüzekkere- 
si bulunan bir kişi, 
Ramazan Bayramı'm 
evinde geçirmek 
için geldiği mem
leketi Erzurum'da 
polis tarafından 
yakalanarak 
cezaevine 
gönderildi. 
Erzurum Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
edinilen bilgiye 
göre; değişik 
suçlardan 

‘Gemlik Körfez’ internette 
mgemlikkorfezgazetesıcom

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

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

ACİLSATlUKveKİRALIKLARfflEİCİNBİZİARAYIHIZ
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 Sitesinde 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 İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

Macic/e ÖZALP
Bayramınız Kutlu Olsun

| Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

I

hakkında 11 yıl 8 ay 
9 gün kesinleşmiş 
hapis cezası 
bulunan N.G, 
yıllardır ülke 
genelinde polis 
tarafından 
aranıyordu. 
Antalya, İğdır, 
Bursa, Erzurum 
olmak üzere toplam 
18 ayrı ilde hakkında 
52 yakalama 
müzekkeresiyle 
aranan N.G, 
Ramazan Bayramı 
tatilini geçirmek 
üzere evine geldi.

Gemlik Karfez

Ölüm refüjde 
temizlik yaparken 

yakaladı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde refüjdeki 
yeşil alan kısmında 
temizlik yapan 65 
yaşındaki temizlik 
işçisi, otomobilin 
çarpması sonucu 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Osmangazi 
Belediyesi'nin temiz
lik işlerini yapan

İki ayrı evden 
altınları alıp

kayıplara karıştı
Bursa’da iki ayrı eve 
giren kimliği belirsiz 
hırsız, altınları 
alarak kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, ilk olay merkez 
Nilüfer ilçesi 
Esentepe Mahallesi 

şirket personeli 
Hüsnü Şahin'e (65), 
Bursa-Mudanya 
karayolunun 
Organize Sanayi 
Metro İstasyonu 
yakınlarında refüjde 
temizlik yaptığı 
sırada Haşan 
Kurtuluş'un (65) 
kullandığı 16 DY 
320 plakalı 
otomobil çarptı.

Çelebi Sokak'ta 
meydana geldi. 
İlknur K.'ya ait 
eve giren hırsız, 4 
bilezik, 2 küpe, 1 
künyeyi alıp kaçtı. 
Ev sahibi İlknur K. 
polise müracaat etti.

HKİI'İI İli İİKIIIİTIII Ultllll
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İşadamı kendini vergi dairesine zincirledi
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir işadamı, 
kendini vergi daire
sine zincirle bağlar 
ken, yanına yaklaşan 
polislere de bıçakla 
saldırdıArsa satışı ile 
ilgili evraklarını imza
lamadan tatile çık
tığını iddia ettiği 
İnegöl Vergi Dairesi 
Müdürü Servet San 
cak'a kızan tekstilci 
Hükümdar Aydın, 
vergi dairesi önünde 
bulunan demirlere 
"Oyun oynama Ser 
vet bey. Sen ailenle 
tatil yapıp mutluluk 
sürerken, bizim bay 
ramımız zindan oldu. 
Dert çok, anlatacak 
yer yok. Müdürler 
tatil yapsın, vatandaş 
yetkili yok diye 
bayramını ölüm oru-

Sayfa S

Bursa’da
uyuşturucu
operasyonu
Mustafakemalpaşa 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
bir kişinin üzerinde 
yaptığı aramada 28 
adet uyuşturucu 
hap ele geçirdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, polis ekipleri, 
bayram alışverişinin 
yoğun olarak 
yaşandığı 
Hamzabey 
Mahallesi Eski 
Garaj mevkiinde 
durumundan şüphe
lendiği H.E. isimli 
şahsı takibe aldı. 
Yakalanacağını 
anlayan H.E.,

İntihar mektubu
bırakıp ortalıktan 

kayboldu |
Bursa'da arkadaşına 
intihar mektubu 
bırakıp ortadan 
kaybolan gencin 
hayatından endişe 
eden babası 
polise başvurdu.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesine 
bağlı Ortabağlar 
Mahallesi Profösör 
Tezok Caddesi'nde 
oturan Sezgin 
Canciğer (24), 
yazdığı mektubu 

cuyla geçirsin. Olum 
sefa geldin, hoş 
geldin" yazılı pankart 
astı. Aydın daha 
sonra kendini kolun
dan demire zincirledi. 
Diğer eline aldığı 
bıçakla, olay yerine 
gelen polis ekiplerine 
ve gazetecilere derdi
ni anlatmaya başla 
yan Aydın, olay yer
ine Müdür Servet San 
cak'ın gelmesini iste-

İlafiyeBak 
Gdir idare.'
Başkanlığı 
vıaraika 
vergilendir 
yeniden dc 
ramı yılı 
üçüncü dc 
yüzde4.54 
beTıriedi.
Gelir idare 
Başkanlığı 
yayınlana

üzerinde bulunan 
28 adet ecstasy 
hapı atmak istediği 
sırada polisler 
tarafından kıskıvrak 
yakalandı. H.E.'nin 
sabıkasının olduğu 
da öğrenildi.
Diğer yanda İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
açıklamada, vatan
daşların bayram 
sebebiyle daha 
dikkatli olmaları ve 
şüpheli gördükleri 
şahısları 155 Polis 
İmdat telefonuna 
bildirmeleri 
istendi.

arkadaşına bırakıp 
babasına iletmesini 1 
söyledikten sonra 
ortalıktan kayboldu. 
Mektubu okuyan 
baba Emin Canciğeri 
(41) olayın üzerinden 
48 saat geçmesinin 1 
ardından oğlunun 
hayatından endişe I 
edip polise ihbarda 
bulundu. Baba 
Canciğer'in müracatı 
üzerine polis olayla | 
alakalı soruşturma | 
başlattı 

W
SAI

i *
Getr 
bulu 
346? 
tarih 
mek 
kayt 
LOY

dı.Vergı Dairesi 
Müdür Yardımcısı 
Ayhan Aladağ ve 
polis, Hükümdar 
Aydın'ı uzun süre 
ikna etmeye çalıştı.
Komiser Ekrem Çelik 
ve gazetecilerin ikna 
etmesiyle Hükümdar 
Aydın eylemine son ] 
verdi. Aydın daha i 
sonra ifadesi alınmak 
üzere emniyete 
götürüldü.
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Maliye Bakanlığı 
Gelir idaresi 

I Başkanlığı, ticari 
[ve zirai kazançların 
vergilendirilmesinde 

[yeniden değerleme 
oranını yılın 
üçüncü dönemi için 
yüzde 4,54 olarak 
belirledi.
Gelir idaresi 
Başkanlığınca 
yayımlanan

sirkülerle, 
üçüncü geçici 
vergi dönemi için 
belirlenen yeniden 
değerleme oranı 
duyuruldu. 2007 
yılı üçüncü geçici 
vergi döneminde 
yeniden değerleme 
oranının yüzde 
4,54 olarak 
uygulanacağı 
bildirildi.

SATILIK DAİRE

»rakip 
meşini
sonra
/boldu 
lyan 
anciğe 
'erinde 
leşinin
unun 
ndişe
i barda -
>a , 
nüracd
olayla 

turma

MANASTIR’DA DENİZ 
MANZARALI 3 +1110 M2 DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.533) 255 65 66

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nde 
bulunan 3534/16.09.2004 tarihli 
3468/01.09.2004 tarihli 3559/22.09.2004
tarihli 3733/09.11.2004 tarihli teminattarımı o/jj/uy. ı ı 
mektuplarımızın 

W kaybolmuştur. H
ı nw DPnniı f

makbuzları
Hükümsüzdür.

LOW PROFİLE İSTANBUL A.Ş.

ELEMAN ARANIYOR

İSİ 
ncısı 
ğ ve 
ıdar 
süre 
çalıştı] 
îm ÇR 
rin iki 
kümdl 
ne son| 
daha I 
alınıl

ite I

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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Bayramda indirimli 
ve ücretsiz ulaşım

Bursa Otobüs Terminali’nde
yolcu sayısı üç katına çıktı

Türkiye genelinde 
belediyeler, vatan
daşların 3 günlük 
Ramazan Bayramını 
rahat geçirmeleri için
bir dizi önlem aldı. 
İstanbul'da, 12 Ekim 
cuma gününden 
itibaren bayram 
süresince İstanbul'
da toplu ulaşım 
hizmetleri yüzde 50 
indirimli olacak.
Ankara'da ise, ücret
siz yolcu taşıma 
uygulaması, bu 
bayramda da devam 
edecek.
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisince 
alınan karara göre, 
İETT otobüsleri, met 
ro, tramvay, Taksim- 
Kabataş, Füniküler 
sistem ile İDO'nun 
şehir hatları vapur 
lan, yüzde 50 indirim 
li hizmet verecek.
Arife ve bayram gün
leri artacak yolcu 
yoğunluğuna paralel 
olarak İETT, otobüs 
sefer sayısını artıra-

I cak, hizmetlerin aksa 
maması için gereken 
bütün tedbirleri ala
cak. İstanbul Ulaşım 
AŞ de, bayram bo 
yunca tam kadro ve 
tam filo hizmet vere
cek. Metro, hafif met 
ro ve tramvay sefer
leri öğlenden önce 
seyrek, öğlenden 
sonra ise sıklaştı 
rılarak gerç 'deşe
cek. Tarifeli seferler 
dışında, artan yolcu 
yoğunluğuna bağlı 
olarak ek seferler 
konulacak.
İstanbul Deniz Oto 
büsleri (İDO) AŞ de, 
sefer sayılarını artı 
rarak ve rezervasyon 
tarihlerini genişle 
terek vatandaşlara 
hizmet sunacak.
Bayram süresince 
İSKİ İstanbul'a tam 
kapasite ile su vere
cek. Olabilecek su 
arızası ve kanal tı 
kanmalarına karşı da 
nöbetçi ekip sayısı 
artırılacak.

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü 

Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

Vatandaşlar İstanbul 
genelinde su ve 
kanal tıkanmaları 
için Alo "185" ve "0 
212 588 38 00-0 212 
321 00 00" numaralı 
telefonlara müracaat 
edebilecek.
Sağlık işleri 
Müdürlüğü, bayram 
süresince 1 doktor, 1 
zabıta ve 1 sağlık 
memurundan oluşan 
nöbetçi ekibi mesai 
saatlerinde Unkapanı 
Hıfzısıhha Binasında 
hazır bulunduracak.
Vatandaşlar sağlık 
konusundaki 
şikayetlerini "0212 
513 36 12" nolu tele
fona bildirebilecek- 
ler.Sağhk Komuta 
Merkezinde ve tüm 
acil yardım istasyon
larında yeterli sayıda 
sağlık ekibi ve 
ambulans bulun
duracak.
Boğaziçi İmar 
Müdürlüğü, bayram 
süresince görev 
yapacak ekip 
sayısını artıracak. 
Kaçak yapı ve 
gecekondu 
yapımına asla izin 
verilmeyecek.
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü, ekip 
sayısını normal gün
lere kıyasla arttırarak 
bayram süresince 
görev yapacak, 
vatandaşlar, zabıta 
konusundaki dilek 
ve şikayetlerini, 
"0212 521 84

65"numaralı telefona 
yapabilecekler.
Mezarlıklar 
Müdürlüğü, normal 
mesai saatinden 
önce mezarlıkları 
ziyarete açacak. 
THY, bayram için 
toplam 64 sefer 
koydu
Türk Hava Yolları 

(THY), Ramazan 
(Şeker) Bayramı 
dolayısıyla artan 
yolcu talebini 
karşılayabilmek 
amacıyla ek sefer 
koydu.
THY'den alınan bil
gilere göre, bayram 
nedeniyle hem yurt 
içi, hem de yurt dışı
na ek seferler koydu. 
-İÇ HATLARDA 
38 EK SEFER 
YAPILACAK- 
THY, Antalya'ya 
9, Bodrum'a 9, 
Dalaman'a 13, 
Nevşehir'e 4, 
Adana'ya 1, 
Kayseri'ye ise 
2 ek sefer koydu. 
THY, iç hatlarda 
toplamda 38 ek 
sefer yapacak.
-DIŞ HATLARA 
26 EK SEFER- 
THY, dış hatlarda 
ise Madrid'e 2, 
Saraybosna'ya 
1, Roma'ya 4, 
Milano'ya 2, Prafa 
4, Sharm El Sheıkh'e 
4, Nice'ye 2, Palma 
De Mallorca'ya 2, 
Barselona'ya 4, 
Dubrovnik'e ise 
1 ek sefer koydu.

ııuli'lı lıı mili ıinıi n
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Bursa Otobüs 
Burka Şehirlerarası 
Otobüs 
Terminali’nde 
Ramazan Bayramı 
nedeniyle yolcu 
artışı 3 katına çıktı. 
Tatilin geçen yıllara 
oranla kısa olmasına 
rağmen yine de 
yolcu hareketinde 
büyük artış yaşan
ması şirketleri 
memnun etti.
Normal zamanlarda 
Bursa Otobüs 
Terminali’nde 
20 bin civarında 
yolcu taşınırken, 
bayramın yaklaşması 
ile birlikte bu

Yurt 
başvuruları 

bugün 
açıklanacak
Yüksek lisans, 
doktora, ön kayıt, 
özel yetenek ve 
Dikey Geçiş Sınavı 
ile üniversitelere 
yerleşen öğrenci
lerin yurt başvuru 
değerlendirme 
sonuçları bugün 
açıklanacak.
Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumundan 
yapılan açıklamaya 
göre, sonuçlar, 
kurumun 
www.kyk.gov.tr 
internet 
adresinden 
duyurulacak. 
Değerlendirme 
sonuçlarına göre, 
asıl listeden 
yurda girmeye 
hak kazanan 
öğrencilerin 
kesin kayıtları 
15-19 Ekim 2007 
tarihleri arasında 
yapılacak.
Yedek listeden 
yurda girmeye 
hak kazanan 
öğrencilere ise 
22 Ekim tarihinden 
itibaren beşer 
günlük kayıt 
süresi tanınacak 
ve her hafta 
pazartesi günü 
yeni yedek liste 
ilan edilecek

tükenirken, otobüs 
firmaları yolcuları 
mağdur etmemek 
için ek seferler 
düzenliyor.

sayının 60 bine yak
laştığı belirtildi. Arife 
günü yapılacak 
seferlerin biletleri 10 
gün öncesinden

şiir köşesi
Demir Ali

BAYRAM

Eşi dostu bekletme
Bayram olsun bayramın 
Hiç kimseye zehretme 
Bayram olsun bayramın

Eğer küssen git barış 
İyilikte hep yarış 
El içine çık karış
Bayram olsun bayramın

Say ananı atanı
Düzelt varsa hatanı
Sevme nifak katanı
Bayram olsun bayramın

Unutma an garibi
Dolaş maşrık mağribi 
Gözet yetim garibi 
Bayram olsun bayramın

Bayran nedir idrak et
Bir ay sabret bayram et
Layıhkınca ihya et
Bayram olsun bayramın

KİRALIK DÜKKAN
İkinci Kordon’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır.

Cep: 0^42 593 61 51

Traaa “suyuNUWIAâ BOŞJ
B-aAFüCAlVlAİ

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcamd 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katilı®

http://www.kyk.gov.tr
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RUŞVGRİŞ MERKEZİ 

Şthf tyMMinu Kullu Oliun 
GEMLİKLİLERİN HİZM€TİN€ AÇILDI I 
GEZİP GÖRECEĞİNİZ KALİTELİ VE UCUZ 

ALIŞVERİŞ YAPACAĞINIZ 
|BİR CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURDUK.

SAYILI MİKTARDA 
KİRALIK YERİMİZ 
MEVCUTTUR.
İstiklal Cad. No:26

lamnrri't
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Bıırsa’nın altın sporcuları
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
adına katıldıkları 
Ümit*Genç-Balkan 
Karate Şampiyo 
nası’nda, milli takım 
kadrosuna seçilen 
karateciler Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından altınla 
ödüllendirildi.
Makedonya’nın 
Üsküp şehrinde 
yapılan Ümit-Genç- 
Balkan Karate 
Şampiyonasında 
Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
sporcularından 
Ramazan Pakkan, 
Ümran Alözkan ve 
Kübra Kaba, milli 
takım kadrosuna 
seçildi. Karate 
şampiyonasında 
Ramazan Pakkan 
70 kg baylar arasında 
takımda 2., ferdide 
ise 3 olarak Dünya 
Şampiyonası’na katıl
maya hak kazandı. 
Bayanlarda 57 kg 
Ümran Alözkan hem 
takımda hem de 
ferdide ikinci 
olurken, +57 kg 
bayan Kübra Kaba 
da takımda 2. 
olmanın sevincini 
yâşâdı.
Büyükşehir Belediye 
si, başarılarıyla 
Bursa’nın göğsünü 
kabartan sporculara, 
Belediyespor 
Kulübü’nde düzenle
nen törende küçük

Guus Hiddink 2010’a katlar Rusya’da
Rusya Milli Takımı 
Teknik Direktörü 
Guus Hiddink'in 
takımla olan sözleş 
meşini 2010 yılına 
kadar uzattığı bildiril
di. Rusya Futbol 
Federasyonu'ndan 
yapılan açıklamada,

TEMA Jk “SUYUNU BOŞA İL " \ "
- ..— * " HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 44
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VEİNÜS SİINEMASl (Rezervasyon Tel; 513 33 21
Filmin Adı Seanslar
HARRYP0TTER5 14.00
CUMHURBAŞKANI 14.15-21.00 -16.15
MERYEM ANA 12.00 -14.00 -20.45

altın armağan etti. 
Genç sporcuları 
başarılarından dolayı 
kutlayan Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
ve Büyükşehir Bele 
diyespor Kulübü Baş 
kanı Muammer Suba 
şı, “Biz sporcularımı 
zı kendi içimizde 
yetiştireceğimizi 
söylemiştik ve bu 
sözümüzün meyvele 
rini de alıyoruz. 
Karateci gençleri 
mizin başarıları biz- 
leri çok mutlu etti. 
Tüm sporcularımız 
çok başarılılar. Kulüp 
olarak “Önce eğitim, 
sonra spor” diyor, 
sporcularımızın nice 
başarılara imza atma 
larını diliyoruz” diye 
konuştu. Subaşı, 
“Büyükşehir 
Belediye si olarak 
kentimizi temsil 
etme noktasında 

milli takım teknik 
direktörü Guus 
Hiddink’in 2010 yılına 
kadar sözleşme 
yenilemeyi kabul 
ettiği ifade edildi. 
Konuyla ilgili olarak 
bir açıklama yapan 
federasyon başkanı 

iyi bir yerdeyiz. 
Belediyeciliğin yanı 
sıra sporda da önem
li başarılara imzamızı 
atıyoruz” diye konu 
şurken, karate bran 
şının altyapısını 
güçlendirmek 
amacıyla çeşitli 
okullarda seçmeler 
yapıldığını da 
sözlerine ekledi.
70 kiloda milli takım 
kadrosuna seçilerek 
Dünya Şampiyona 
sı’nda mücadele 
etmeye hak kazanan 
Ramazan Pakkan, 
kampa katıldığından 
dolayı ödül töreninde 
bulunmazken; 
Büyükşehir Beledi 
yespor Kulübü 
Başkanı Muammer 
Suba şı ile Karate 
Şube Kaptanı 
Esat Yalman, 
Ümran Alözkan ve 
Kübra Kaba’ya 
küçük altın taktı.

Vitaly Mutko, 
"Hiddink, 2010 yılına 
kadar Rusya'nın 
başında olmayı kabul 
etti" dedi. Mutko, 
yeni sözleşmenin 
ekonomik boyutuna 
ilişkin ise herhangi 
bir açıklama yapmadı

Çaykur Rizespor Bursaspoı^
maçına sıkı hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, 
milli maç nedeniyle 
lige verilen ara 
sonunda Bursaspor 
ile yapacağı maçın 
hazırlıklarını 
aralıksız sürdürüyor. 
Deplasmanda art 
arda alınan 2 
mağlubiyetinin 
ardından evinde 
oynadığı 
Gaziantepspor 
maçını 2-1 skorla 
alarak moralini 
düzelten Yeşil-mavili 
futbolcular, dünkü

Siyah forma UEFA’ya takıld
Şırnak'ta 13 
askerimizin şehit 
edilmesinden 
sonra Milli Takım'ın 
cumartesi günü 
Moldova maçına 
siyah forma ile 
çıkma planları 
UEFA'ya takıldı. 
Federasyon 
yöneticisi Mustafa 
Yazıcı, Moldova 
maçına siyah forma 
ile çıkmayı çok 
istediklerini ancak 
bunun için UEFA’nın

T

İşte yılın futbolcu adaylaıfi
Uluslararası Futbol 
Federasyonları Birliği 
(FIFA) tarafından her 
yıl düzenli olarak 
yapılan dünyada yılın 
en iyi futbolcusu 
seçmelerinde 30 kişi
lik aday liste açıklandı. 
Dünyaca ünlü futbol
cuların yer aldığı list
eye geçen yıl 
Almanya'da yapılan 
Dünya Kupası'nda 
şampiyonluğu 
kazanan İtalya Milli 
Takımı'ndan 5 futbolcu 
girerken, İngiltere ve 
Fransa'dan 4'er futbol
cu dünyanın en iyisi 
olmak için yarışacak. 
Geçen yıl dünyada 
yılın futbolcusu 
unvanını kazanan 
İtalya Milli Takımı kap
tanı Fabio 
Cannavaro'nun adı bu 
yıl da 30 kişilik aday 
listesinde yer aldı. AC 
Milan ve Brezilya'nın 
ünlü yıldızı Kaka, FIFA 
Profesyonel , 
Futbolcular Birliği 
(FIFPro) tarafından 
2007'nin en iyisi_____

antrenman öncesi 
yaptıkları açıklama
da, Bursaspor maçı

na sıkı hazırlandık-1 
larını ve galibiyet ala
caklarını söyledi. |

k IbaF”0?

izminin işi zor
laştırdığını söyledi. 
Yazıcı, "Şehit 
haberlerinin geldiği 
gün biz böyle 
birşey düşündük. 
Ancak bunun için 
UEFA’nın izni 
gerekiyor. Maç 
yurtdışında olduğun
dan siyah forma 
ile çıkmamız çok 
zor gözüküyor." 
dedi.
A Milli Takımlar 
Teknik Direktörü 

seçilmesinin ardından 
FIFA'nın listesine de 
girerek bu yılkı ödülün 
en büyük adayı 
olduğunu gösterdi. 
2004 ve 2005 yılların
da yılın futbolcusu 
seçilen Brezilyalı 
Ronaldinho'nun yanı 
sıra bir dönem 
Galatasaray'da da 
forma giyen ve bu yıl 
Fransa ile birlikte 
Bayern Münih'in 
başarısı için ter döken 
Frank Ribery de 30 
kişilik listeye girmeyi 
başardı.
FIFA teknik komite 
üyelerinin verdiği 
oyların yanı sıra, üye 
ülke federasyonlarının 
milli takım teknik 
direktörleri ve kaptan
larının oylarıyla belir
lenen 30 kişilik liste 
şöyle: 
Gianluigi Buffon 
(İtalya), Fabio Can 
navaro (İtalya), Petr 
Cech (Çek Cumhu 
riyeti), Cristiano 
Ronaldo (Portekiz), 
Deco (Portekiz), Didier 

Fatih Terim, 
Moldova ve 
Yunanistan maçının 
primlerini şehit 
ailelerine verile- 1 
ceğine dair çıkan 1 
haberleri oku
madığını belirterek, | 
"Bu tür haberlerin 
nasıl çıktığını 
bilmiyorum.
Çünkü medyaya İ 
açıklama yapmıyo
rum. Malesef siz 1 
yazıyorsunuz biz de 
okuyoruz." dedi. 1

trafik^' 
lardındaoacn 
şemsleri 
fazla akut p 
ülser ve 
kanaması 
olgularında 
'gözlendiğin 
belirterek"! 
fcin yemeyi 
Hayır1 dem 
öğrenin" dı 
Avrupa Aci 
Birliği BaşI 
Uzman Dol 
Ülkömen R 
bayramları 
■herkes içir 
günler oldı 
güzel sonl 
da insanla 
kendi eller 

Ibulunduğı 
Dr.Rodop 
tatil neder 
yoğunlaşa 
trafik kaza 
artığını, hı 
tatilinde o 
insaninin 
sonucu öl 
veya yara 
kaydetti. 
Bayram ta 
trafik kazı 
ardından 
servislere 
fazla akul 
ülser ver 

(kanaması 
(olgularda

Drogba (Fildişi 
Sahilleri), Michael I 
Essien (Gana), Samıı 
Eto'o (Kamerun), I 
Gennaro Gattuso I 
(İtalya), Steven 
Gerrard (İngiltere),] 
Thierry Henry 
(Fransa), Juninho I 
(Brezilya), Kaka 
(Brezilya), Miroslav 
Klose (Almanya), ] 
Philipp Lahm 
(Almanya), Frank ] 
Lampard (Ingiltere), 
Rafael Marquez 
(Meksika), Lionel I 
Messi (Arjantin), ] 
Alessandro Nesta 1 
(İtalya), Andrea Pirlo 
(İtalya), Franck Ribel 
(Fransa), Juan Roma 
Riquelme (Arjantin),. 
Ronaldinho (Brezilya 
Wayne Rooney ] 
(İngiltere), John Terli 
(İngiltere), Carlos > 
Tevez (Arjantin), Lilia 
Thuram (Fransa), I 
Fernando Torres fl 
(İs’nya), Ruud vanj 
Hicteirooy (Hollanda) 
Patrick Vieira 
(Fransa)
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gHatır için yemek yemeyin Ucuz kolonya 
kullanmayın

Dr. Rodoplu, 
bayram tatillerinde 
Trafik kazalarının 
ardından acil 
servislerde en 
fazla akut gastrit, 
ülser ve mide 
Kanaması 
olgularında artış 
gözlendiğini 
belirterek "Hatır 
için yemeyin. 
'Hayır' demeyi 
öğrenin" dedi.
Avrupa Acil TıpI nvıı ı ıp

ızıriandıi Bjr|iğj Başkanvekili

söyledi.
jalibiyet

T». 
fe

Uzman Doktor 
Ülkümen Rodoplu, 
bayramların, 
herkes için özel 
günler olduğunu, 
güzel sonlanmasının 
da insanların 
kendi ellerinde 
bulunduğunu belirtti. 
Dr. Rodoplu, 
tatil nedeniyle 
yoğunlaşan yollarda

n trafik kazalarının 
şehit
verile- 
ir çıkan 
)ku- 
»elirterel

artığını, her bayram 
tatilinde onlarca 
insanın trafik kazaları 
sonucu öldüğünü 
veya yaralandığını 
kaydetti.herlerin

3,nı Bayram tatillerinde 
”• trafik kazalarının 
dyaya ferdından acil 
fapmıyofcervislerde en 
sef sız fazla akut gastrit, 
ıuz bizftjiser ve mide

dedi, kanaması gibi
□olgularda artış

gözlendiğini 
anlatan Dr. Rodoplu, 
"Bunun en önemli 
nedeni de Bayramın 
ilk gününden 
başlamak üzere 
yaptığımız her 
ziyarette ikram 
edilen yiyecekleri 
hiçbir kısıtlama 
olmaksızın yemem- 
izdir. Özellikle mide 
bağırsak sistemi 
hassas olan kişilerin 
bu sürede yedikleri 
ve içtiklerine daha 
fazla özen gösterme
si, seçici olması 
gerekmektedir" 
diye konuştu. 
Tansiyon, kalp ve 
şeker hastalarının 
daha dikkatli 
davranması 

gerektiğini ifade 
eden Uz. Dr.
Ülkümen Rodoplu, 
şu bilgiyi verdi: 
"Bayram boyunca, 
kalp krizi, hipertan
siyon ve buna 
bağlı acil sağlık 
sorunlarında, inme 
olgularında artma 
görülmektedir. 
Kalp hastaları 
ilaçlarını düzenlin 
kullansa bile diyet
lerini bozdukları 
takdirde yine acir* 
bazı sorunlarla 
karşılaşabilmektedir. 
Bunun en güzel 
örneği, bayram 
nedeniyle aile 
bireylerinin bir araya 
gelerek aile yemeği 
yemesi ve bu esnada 

yemeklerin tuzlu 
olması halinde 
kalp yetmezliği 
tedavisi gören bir 
kişinin aşırı tuz 
alımına bağlı 
olarak yetmezlik 
bulgularının yeniden 
alevlenmesi ya 
da artmasıdır.
Benzer sorunlar, 
diyabet hastalarında 
da karşımıza 
çıkmaktadır. Kan 
şekeri kontrolünü 
sağlayan ilaç kul
lanan hastalarımızın 
bayram ziyaretlerinde 
ikram edilen şeker 
ve tatlıları hiçbir 
kısıtlama olmadan 
tüketmesi halinde 
tedavi bozulmakta 
ve ciddi acil 
sorunlarla karşımıza 
gelebilmektedirler." 
Dr. Rodoplu, 
bayram boyunca, 
yaşlıları bekleyen 
en önemli bir başka 
sorunun da depreş 
yon olduğunu dile 
getirerek sevdiği , 
insanların, evlat- 
larının hasretiyle 
onlardan bir haber 
bekleyen anne ve 
babaların, bu özel 
günlerde mutlaka 
aranmasını, 
mümkünse ziyaret 
edilmesini önerdi.

Van Lazer Güzellik 
Merkezi Mesul Müdü 
rü Dermotoloji Uzma 
nı Dr. Eda Kıroğlu, 
ucuz kolonyaların 
mikropları kırma 
yerine tam tersine 
derinin bütünlüğünü 
bozarak mikroplara 
bir yerleşim yeri 
hazırladığını belirtti. 
Özellikle bayram ve 
özel günlerde 
kolonya tüketiminin 
daha fazla olduğunu 
belirten Dermotoloji 
Uzmanı Dr. Eda Kır 
oğlu, yaklaşan Rama 
zan bayramını fırsat 
bilenlerin piyasaya 
ucuz ve kalitesiz 
kolonya sürebileceği 
ihtimaline karşı 
vatandaşların daha 
dikkatli olması 
gerektiğini kaydetti. 
Derinin göz, kulak ve 
burun gibi yaşayan 
bir organ olduğunu 
ifade eden Dr. Kıroğ 
lu, yüzde 80'i su 
olan deri boynusu 
denilen tabakanın 
cildin bütünlüğü ve 
sağlıklı olması için 
dengeyi koruduğunu 
kaydetti. Tabakanın 
bozulduğu her 
durumda derinin 
hasar gördüğünü 
anlatan Dr. Kıroğlu, 
bu durumun 
günümüzde kul
lanılan kalitesiz 
sabun ve kimyevi 

maddelerden dolayı 
sık sık ortaya çık
tığını vurgulayarak, 
"Ucuz ve kalitesiz 
kolonyalar mikrobu 
kırmak yerine tam 
tersine derimin bü 
tünlüğünü bozarak 
mikroplara bir yer
leşim yeri hazırlıyor" 
dedi.
Vatandaşların böyle 
bir durumla karşılaş
maması için aldığı 
ürünün Sağlık Bakan 
lığı ruhsatlı, raf ömrü 
dolmamış olması ve 
yeni alınmış ise fazla 
güneşte bekletilme 
meşine dikkat etme 
si gerektiğini kayde
den Dr. Kıroğlu, 
kalitesiz kolonya 
ların kullanılması 
sonucu en sık 
görülen rahatsızlık
ların ise egzamalar 
ve mikrobik enfek
siyonların görüldü 
ğünü belirtti.
En ideal kolonya 
ların ise renksiz 
ve cildin PH 
değerine uyumlu 
olması gerektiğini 
vurgulayan Dr. 
Kıroğlu, "Kaliteli 
kolonyanın dahi 
çok aşırı 
kullanımı benzeri 
zarar ve etkiler 
göstereceğinden 
az kullanılması 
daha uygundur" 
şeklinde konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 

Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

51310 55
51318 79
51312 06

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 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 617 33 94

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 51311 74
Halk Kütüphane 513^13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513'13 08
biman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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. I513 45 21 4<1

Su Arıza Yalnyz 185

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 51417 00

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

HEkim2007GEMLİKECZANESİ5130249 
12EkifflWŞENAECZANESİ5B0102 

13 Ekim 2007 GEMLİK ECZANESİ 513 02 49
HEkim 2007 İNÇİ ECZANESİ 51301 (4

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2877 

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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potîkap

Polietilen Kap San ve Tic. Ltd. Şti
Mehmet Yaşar

Fabrika: Görükle Sanayi Bölgesi Bursa-İzmir Yolu 20. Km. BURSA 
Tel: 0.224 483 43 00 ■ 01-02 Fax: 0.224 483 43 03 

e-mail:info@polikap.com URL: http://www.polikap.com

/ Bun 

Bursahlaı 
Jerminah 
2.00'de 

takesd
pollksp

poılkap

ISiMMUU

2 Ton

ZEYTİN DEPOLARINDA KAMPANYA 
BİZİ ARAMADAN ZEYTİN DEPONUZU ALMAYIN

E03Tonf

V
pn 

, 05 Ton 2*

i •>. ®

polîkap

1 Ton 

e

GEMİjk liAlklNIN

Ramazan Bayramini

MüTluluk ve Başari dolu 
qÜNİ_ER dİİERİZ.

^■T IIBAlUfiCLAMADEPOlARI

POLİETİLEN DİKEY ve YATAY SU - ASİT DEPOLARI«

► DİKEY VE YATAY SU - ASİT DEPOLARI 
► ZEYTİN - TURŞU - SALAMURA KAPLARI 
> ZİRAİ İLAÇLAMA (PULVARİZATÖR) DEPOLARI 
> GENEL AMAÇLI TAŞIMA VE

KONFEKSİYON ARABALARI 
> KAPALI VE AÇIK TİP SİLOLAR 
► TEMİZLİK HİZMET ÜRÜNLERİ
► OYUN GRUPLARI
> KANOLAR
► SAKSILAR
POLİKAP, ürünlerini çevreye saygılı, geri 
dönüşümlü, insan sağlığına ve gıda maddelerine 
zararsız bir hammadde olan, ithal malı
UV Stabilizanh lineer polietilenden üretmektedir. 
POLİKAP, üstün hizmet anlayışını, koşulsuz 
müşteri memnuniyetini, satış sonrası hizmeti, 
satıştan önceki ilgiden daha önemli kabul ederek, 
sizleri memnun etmeyi ilke haline getirmiştir.
İDDİA EDİYORUZ! Benzer ürünler içinde kalitesi 
en yüksek ve fiyatı en uygun olanı POLİKAP ürünleridir.

POLİKAP’I ARAYINIZ!
Sizlere masanızdaki telefon kadar yakınız.

F Ram; 
Bedeniyi; 
birinci gı
Düğün S< 
yapılan r

llaşmailg 
Kaymaka 
Baygul'uı 

İsı, Beledi 
Mehmet 
Ûmre'de 

İliyle katı 
bayramla 
müdürler 
temsilcili 
ve özürlü 
Haberi sz

Bc
Gemlik 

yapar 
Hanjşı 

°^dün

! <

L

mailto:info@polikap.com
http://www.polikap.com


s«aBüyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin müjdeli haberi bayramda verdi

Terminalin temeli 18 Ekim’de atılıyor
V Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, AKP’nin Kültürpark'taki bayramlaşmasında 
BursalIları 18 Ekim Perşembe günü yapılacak Nilüfer Vadisi Rekreasyon Projesi ile Gemlik 
Terminali'nin temel atma törenine davet etti. Şahin, Gemlik Terminali’nin temel atma töreninin saat 
12.00’de yapılacağını belirterek, “Hemşehrilerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Hizmet şölenine 
herkes davetlidir. Çünkü, yerel kalkınma hamlesindeki başarının gücünü onlardan alıyoruz” dedi. 3’de

Kunıluş:1973l

rfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

I5 Ekim 2007 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info^gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Marmara ve 
Karadeniz’de 

yağTş sürecek
Yağışlı hava hafta başında da 
etkili olacak. İç bölgelerde 6 ila 8 
derece düşecek olan hava sıcak
lığı hafta ortasından itibaren mev 
sim normallerine dönecek. 14’de

Şeker Bayramı kutlamalarına katılan özürlüler büyük ilgi gördü
Ikavramlaşmaya yoğun ilgi

\RI

▼ Ramazan Bayramı 
nedeniyle bayramın 
birinci günü Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılan resmi bayram
laşma ilgi gördü. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül’ün izinli olma 
şı, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
Ümre’de olması nede 
niyle katılamadıkları 
bayramlaşmaya daire 
müdürleri, siyasi parti 
temsilcileri, muhtarlar 
ve özürlüler katıldı. 
Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

idir.

İZ.

ı ı

iayram sakin geçti
Üç gün süren Şeker 
Bayramı ilçemizde 
olaysız geçerken, 
Bayrama damgasını 
yağan yağmurlar 
vurdu.
Aylardır yağmur 
yüzü görmeyen 
toprak, bayramın 
ikinci günü öğle 
saatlerinde başlayan 
sağanak yağış ile 
suya kavuştu.
Yağmurların yağma
ması nedeniyle Tür 
kiye genelinde baş 
gösteren kuraklık, 
barajların yeniden 
dolması, toprağın da 
suya kavuşması 
sonucu geçici de 
olsa giderildi.______

Fw

COOD/FE4A

Güne Bakış
Bayram ve tatil (1)

Gemlik Körfez günlük çıktığından beri 
tatil yapamaz olduk.

Hani şöyle bir otele gidip, birkaç gün de 
olsa, dünyadan elimizi eteğimizi uzak tut
mak... Yiyip, içip, yatıp dinlenmek var ya.. O 
işte biraz bizde hayal olmaya başlamıştı.

Oysa dinlenmeye çok çok ihtiyacımız 
var.. En azından bölge dışına çıkmayı arzu
luyoruz.

Bayramın birinci günü bu gerçekleşti..
Devamı sayfa 5’de

LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİYORUZ!
Ücretsiz Usrik KontroL ve BaIans I Ücretsiz RoTAsyon ve Demişim

M» Yüksek PafoBus tailfaiııft

TAN SİGORTA

TEVFİK$OUXSUBÂŞtvelKUmm
İslUdol Cad, No:l04 Gemlik/BURSA

TEL 0.22'451311 75

Havanın yağışlı 
olması nedeniyle, 
bayramın birinci 
günü bayramlaş
malarını tamam
layan Gemlikliler, 
sürekli yağışlar 
nedeniyle bayramı 
dost ziyaretleri 
yaparak ve 
evlerinde geçirmek 
zorunda kaldılar. 
Yurdun birçok 
yerinde sağanak 
yağışlar nedeniyle 
su baskınları 
yaşandı. Yağmur 
nedeniyle de 
Bursa Yalova 
yolunda maddi 
hasarlı kazalar 
meydana geldi.

Yollar
yine 
kana

bulandı
Ramazan Bayramı 
tatilinde alınan ön 
lemlere ve yapılan 
tüm uyarılara kar
şın yollar yine kan 
gölüne döndü.
Bilanço ağır.
82 kişi hayatım 
kayberderken 
403 kişi yaralandı? 
Haberi sayfa 14’de

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

Buluşma
Buruk bayram....

Ramazan Bayramını buruk kutladık..
İsyan ettik.
Ağladık..
Ama ağlamak yetmiyor..
Sonuç vermiyor.
Temelsiz tepkiler göstermek işe 

yaramıyor.
Konserleri iptal etmekle sadece havan

da su dövülüyor.
Akılları durduran bir açıklama Türkiye 

Cumhuriyeti'nin Başbakam'ndan geliyor:
"Sınır ötesi harekat için ABD 

Başkam'ndan izin almak gerekir "diyor.
Onun için de Başbakan hazretleri'nin 

ABD Başkanı Bush'a yapacağı bir ay son
raki ziyareti beklemek gerekiyor.

Söz konusu olan vatan toprağı..
Ne ABD ne AB..
Bugüne dek Türkiye için ne yaptılar..
Yapmazlar..
Çünkü karşılarında kararsız,rüzgara 

boyun eğen bir iktidar var.
Dediklerini yaptırıyorlar..
Direnişle karşılaşmıyorlar ki..
Dün televizyon haberlerinde Barzani 

çapulcusu yine tehditler savuruyordu..
Haberlerin sonunu bekledim.
Bizimkilerden bir ses çıkar mı diye..
Boşuna..
Çünkü onlar kendi ikballeri peşinde..
Aldıkları sayısal çoğunluğu "lehlerine" 

çevirmenin hesabını tutuyorlar.
Onlar devam etsinler "oyalamaya"..
Türkiye'yle hesapları olanlar boş dur

muyorlar..
Bugün Diyarbakır'da bir polis otosu 

bombalı saldırıyla uğradı..Bir polisimiz 
şehit oldu..

Dün 15 vatan evladı şehit düştü..
Önceki gün toprakları için canlarını feda 

edenlerin sayısı on binleri aştı..
Türkiye'yi yönetemeyenler hala, sonuç

suz toplantılarla gün kurtarıyorlar..
"İş yapıyor” görünüyorlar..
Ne diyordu İstiklal Marşının yazarı

Mehmet Akif Ersoy..
"Arkadaş, yurduma alçakları uğratma 

sakın..
Dursun bu hayasızca akın.."
O sözler hoş bir seda olarak duruyor..
Alçaklar, işbirlikçilerden aldıkları 

cesaret ve destekle yurdumun tüm 
kalelerini zaptediyor..

Biz de ..
Bu medya...
Bu aydıncıklar..
Bu tosuncuklar..
Bu siyasal tablo oldukça işimiz çok zor..
Ama ..
Olanaksız değil..
Türkiye İstiklal Savaşı'na giderken de..
Aynı medya, aynı aydıncıklar, aynı 

siyasal tablo memleketi satmak 
için,yabancılarla "mütareke" yapıyordu..

Ne oldu..
Mütarekeleri ellerinde patladı..
Genç ve yürekli bir adam..
Tüm hesapları bozdu..
Yedi düveie meydan okudu ve hepsini 

diz üstü oturttu..
"Bağımsızlık"ilan etti..

Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu..

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Türi^ Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Tamer Sivri bir özürlüyü daha sevindirdi f

Özürlü gence bayram 
armağanı akülü araba

Seyfettin SEKERSÖZ

özürlü kişilere 
temin ettiği 
sakat arabalarıyla 
onları mutlu 
eden Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri, 
yine bir gence 
temin ettiği 
sakat arabasıyla 
bayramı 
mutlu geçirmesini 
sağladı.
Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu 
Yönetim Kurulu 
üyeliğini de 
yürüten Tamer Sivri, 
Konfederasyondan 
temin ettiği Akü'lü 
sakat arabasını 
Kurşunlu'da yaşayan 
özürlü Ahmet 
Şengül'e 
gönderdi.
Uzun sure şarj

edilmiş vaziyette 
çalışabilen ve 
fiyatı yaklaşık 
3 bin Euro 
olan akülü 
sakat arabasını 
Kurşunlu 
Beldesinde 
yaşayan Ahmet 
Şengül'e gönderen 
Tamer Sivri, 
bayramda özürlü 
gençlere yaptığı 
giysi ve erzak 
temininin yanı 
sıra özürlü 
arabasıyla da 
hayırseverliliğine 
bir yenisini 
daha kattı. 
Gemlik ve 
çevresinde 
yaklaşık 30'un 
üzerinde sakat 
arabası temin 
ederek dağıtan 
Tamer Sivri, 
bu tür yardımların 
devam edeceğini 
duyurdu.
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SATILIK - KİRALIK LÜK DAİRELER ve İSTERLER 

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,

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, Asansörlü, 
v Hazır Mutfak,

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 manzara^ 
3-ı-l 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

Bun
Kültü q

^ukşehı 
Başkam Hı 
Şahın Gen 
Riınah ı| 
JlüferVad 
«ekrasyon 
Mnın 1 
Sablac 
fideledi 
Rkan
r*eSosy 
R Baka 
cîlleAH 
WBursa 
pnındt SrPark'' 

>laşn

>nl 
> Rekn 
jJsiHeç 
Satım

s

Jlesı'n „

rs

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com


\|5 I kim 200" Pazartesi
HABER Sayfa 3

Şeker Bayramı kutlamalarına katılan özürlüler büyük ilgi gördü

Bayramlaşmaya yoğun ilgi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

jŞeker Bayramı kut- 
Sttflamaları siyasi parti

Yönetimlerinin de 
M|Mwogun katılımıyla 

^Koşkulu geçti. 
^■Belediye Dugun 

' I^^HSalonu nda duzenle- 
bayramlaşın aya 

^^^B<aymakam Mehmet 
^^feaygul'ün izinde 

■olması nedeniyle
L ■Orhangazi 
^■kaymakamı Ertan 

-WW’eynırcıoglu 
/«■katılırken, Belediye 

^■■■Kaşka.ıı Mehmet 
■■Turgut'un Umre 
^Ziyaretinde bulun- 
[ jnı.ısı nedeniyle de 

^HZerıne Başkan Yar 
^■Kımcısı Menderes 

^SBJteıngul katıldı.
*^fcjGarnizon Komutanı 
HMwopçu Kurmay 
H^^Ylbay Ömer Cüneyt 
-TJjAkyol, Cumhuriyet 
^OÇSBaşsavcısı İbrahim 

fHakan Tosun'un da 
jjy^lyatıldığı bayramlaş-

—

maya İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe 
Müftüsü Yusuf 
Şahin hazır bulu
narak bayram tebrik
lerini kabul ettiler. 
Protokol bayramlaş-

masının ardından 
salonda hazır bulu
nan siyasi parti 
başkan ve yönetici
leri, Muhtarlar 
Derneği, sivil toplum 
örgütleri ve vatan
daşlar birbirlerinin 
Ramazan Bayramını 
kutlayarak iyi dilek-

lerini sundular. 
Özürlü arabalarıyla 
bayramlaşmaya 
katılan çocuklara 
protokol büyük ilgi 
gösterirken, siyasi 
parti yöneticileri ile 
vatandaşlar birbir- 
leriyle sohbet etme 
fırsatı buldular.

RTerminaHn temeli 
?18 Ekim’de atılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, AKP’nin 
Kültürpark'taki bayramlaşmasında BursalIları 18 Ekim Perşembe 

günü yapılacak Nilüfer Vadisi Rekreasyon Projesi ile 
Gemlik Terminali'nin temel atma törenine davet etti.

Büyükşehir Belediye

ıpı,

Kahin, Gemlik 
Terminali ile Bursa 
Nilüfer Vadisi 
Rekrasyon Projesinin 
Emelinin 18 Ekim 
lünü atılacağını 
müjdeledi.
Başkan Şahin, Çalış- 
ma ve Sosyal Gü 
Benlik Bakanı Faruk

ınt oarilelik He AK Parti ve 
r İHP Bursa Milletve 

killerinin de katıldığı
------- 'Kültürpark'taki ’> 
manl(ayramlaşmada

1er.
deniz

tsi’ne

Bursa'da yıllardır 
Konuşulan Nilüfer 
vadisi Rekreasyon 
Projesi ile Gemlik 
Terminali'nin 
temelinin 18 Ekim 
2007 Perşembe günü 
atılacağını bildirdi. 
Gemlik Terminali'nin 
saat 12.00'de, Nilüfer 
fâdisi Rekreasyon 

rojesi’nin de saat 
4.00'de temelinin

edbn Başkan Şahin, 
"Hemşehrilerimizi 
yanımızda 
görmek istiyoruz.

atılacağını 
belirterek, 
BursalIları hizmet 
şölenine davet

Çünkü, Yerel 
Kalkınma Hamlesi'n 
deki başarının 
gücünü onların 
desteğinden 
alıyoruz" dedi. 
Konuşmasında 
son günlerde 
artan terör 
saldırılarında 
hayatını kaybeden 
şehitleri rahmetle 
anarak, Türk 
Milleti'ne başsağlığı 
dileyen Şahin, 
ayrıca ABD 
Temsilciler 
Meclisi'nin 
Dış İlişkiler 
Komitesinin 
sözde ermeni 
soykırımı yasa 
tasarısını kabul 
etmesini kınayarak, 
hain güçlerin 
ülkemiz üzerinde 
oynadıkları 
oyunda emellerine 
ulaşamayacaklarını 
söyledi.

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Utanmadan göbek atıyoruz
Ekranlara şehitlerimizin haberi düştüğü 

zaman ayrıntıları öğrenmek için o kanal
dan, bu kanala dolaşıp durdum

Ekran başındaki bütün Türkiye gibi ben 
de o gece, çocuklarımızın, o aziz şehitleri 
mizin bir kez daha öldürülüşüne tanıklık 
ettim.

Hayasız ve doludizgin bir eğlence 
anlayışının hüküm sürdüğü ekranlara 
bakarak; “Biz ne zaman bu kadar saygısız 
bir ülke haline geldik?’’diye düşünmeden 
edemedim.

O sırada şehit yakınlarının da haber ala
bilmek için televizyon açtığını düşünün.

Hiç değilse bir dakika düşünün..
Acılarına saygı göstermek yerine Türk 

halkının bir kısmı göbek atılıyordu kanal
larda.

Vurdumduymaz bir ülkenin vurdumduy- ' 
maz halkı eğlence programlarında herkes 
keyif yapmaktaydı. Umurlarında değildi ...

Ne şehitler, ne gaziler
Ne ekonomi, ne Ermeni tasarısı.
Bir elinde ayna, bir elinde cımbız
Umurunda mı dünya..
Biz ne zaman böyle olduk?
İnsani duygularımız kayboldu..
Ne zaman ölüm acısına bile saygı 

göstermemeye başladık?
Ne zamandan beri bütün değerlerimizi 

ayaklar altına alıyoruz?
Türkiye’de eğlence işi iyice çığrından 

çıkmış durumda.
Sanki halkın işi gücü birtakım eğlence 

programlarında kahkaha ya da göbek 
atmak.

Bilhassa kadınlarımız, hele hele yaşlı 
hatta başları örtülü kadınlarımız kamera 
karşısında hiç sıkılmadan, yaşlarına 
başlarına bakmadan utanmadan şakır 
şakır göbek atıp, arsız arsız gülüyorlar..

Ne deprem durdurabiliyor bu çılgınlığı 
ne şehitler ne yangın ne de ekonomik 
çöküntü.

Böyle bir televizyon yayıncılığını hiçbir 
yerde görmedim.

Ne Amerika’da var böylesi ne 
Avrupa’da ne de dünyanın başka bir 
köşesinde.

Hayatım boyunca tutucu bir insan 
olmadım, neşesiz bir yaşamı hiç savun
madım ama bu eğlencelerde doğal 
olmayan, giderek çılgınlaşan bir düzeysiz- 
lik var.

Ayıp oluyor ayıp..
Bu insanlara sormak istiyorum:
Bir tek gün bile göbek atmadan, arsız 

arsız gülmeden, yaşınız başınızdan utan
madan, kadınlık onurunuzu koruyarak 
duramıyor musunuz?

B€KL€M6K 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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Bursa'da W bayram kutlaması güryeffer» I

Bursa Valiliği ile 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
bayramlaşması 
teröre şehit 
verdiğimiz 
Mehmetçik ile 
vatandaşlarımızın 
üzüntüsünden 
dolayı buruk kutlandı. 
Bursa Valiliği'ndeki 
bayramlaşmada 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, Bursa 
Milletvekilleri, 
Bursa Valisi 
Nihat Canpolat, 
BuyuKşenır belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Garnizon 
Komutanı Tümgene 
rai Ali Erdinç, 
halkın bayramını 
kutladılar.
Valilikten sonra 
Büyükşehir 
Belediyesi'ndeki 
bayramlaşmada 
gazetecilerin 
sorularını cevap
landıran Başkan 
Şahin, terör 
örgütünün düzen
lediği hain 
saldırıda şehit olan 
Mehmetçik ve 
vatandaşları kaybet
menin acısı ile 
bayramı buruk bir 
şekilde kutladıklarını 
belirterek, "Türk 

ı Milleti büyüktür.
Bu terör belasından 
kurtulmak için 
hükümetimiz ordu
muzla birlikte gayretli 
bir şekilde çalıyor. 
Bunun üstesinden 
geleceğiz" dedi.
Bayramla birlikte mil
letimizin daha da 
kenetlendiğini ifade 
eden Şahin, 
"Şehitlerimizi bir kez 
daha rahmetle anı 
yoruz. Şehitlerimizin 
yakınlarına da 
sabırlar diliyorum" 
diye konuştu. Bursa 
Milletvekilleri Canan 
Candemir Çelik ile Ali

€L€MAN ARANIYOR

Kul da, teröre 
karşı TBMM'nin 
kararlı bir 
şekilde çalıştı 
ğını belirtir
lerken, tezkere 
konusunun 
bayramdan 
sonra gündeme 
geleceğini 
söylediler. 
Başkan Şahin 
eşi Neriman 
Şahin'in yanı 
sıra milletvekil
leri Çelik ve 
Kul ile birlikte 
daha sonra 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Huzure vi'nde 
yaşlıları 
ziyaret etti.

Ramazan Bayramı 
nedeniyle 
ilçemizdeki siyasi 
partilerde bayram
laşma bayramın 
birinci, ikinci ve 
üçüncü günü 
parti merkezlerinde 
yapıldı.
İlk bayramlaşma 
bayramın birinci 
günü AKP İlçe 
Başkanlığında 
gerçekleştirildi. 
Partilerdeki bayram
laşmalara parti yöne
tim kurulu üyeleri, 
belediye meclisinde 
üyesi bulunan 
meclis üyeleri, kadın 
ve gençlik kolları ile 
partili üyeler 
katıldılar.
Bayramlaşmada 
partililerle tek tek 
bayramlaşan 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
Aziz şehitlerimizi 
saygıyla anan ve 
şehitlerimizin 
yakınlarına baş 
sağlığı dileyen 
AKP İlçe Başkanı 
Şahin, terörü

lanetledi. 
Demokratik Sol Parti 
ve Saadet Partililer 
de bayramın birinci İ 
günü parti binaların
da ilçe başkanlar! ve 
yöneticiler ile partili' 
ler bayramlaşmak 
için biraraya geldiler. 
Cumhuriyet Halk 
Partililer de bayra- I 
mın birinci günü 
saat 14.oo’da parti 
binasında biraraya ] 
gelerek bayram
laştılar.
Demokrat Parti İlçe 
Başkanlığında 
yapılan bayramlaş- 1 
ma ise bayramın 
ikinci günü yapıldı, j 
İlçe Başkanı Faruk 
Güzel, partililer ile İ 
bayramlaşırken, , 
buruk bir bayram 
kutladıklarını 
söyledi.
Anavatan Partililer j 
ise bayramın üçüncü 
günü saat 10.oo’da 
parti binasında parti i 
yöneticileri ve 
partililer biraraya 
gelerek bayram
laştılar.

gjrpcogran 
Birkaç^’ 

pcaelmatı 
geçirecek!.» 
Bayram sa(

lüğünde 
ol$a uzakla; 
Gemlikten 
Alelacele 

ÜnAvebi 
Ajeıteriı 

En uygum 
Körfezi old 
tabirin 

nçtumay 
Itoodeyc 
Bir kez şu 

sakınca go 
Karacabey 
banhanka 
elmalı ama 
Karacabey 
gerekirken 
gördüm.
Karacabe

s
^a'daall
*sildetj
s,önsüruc 
plarya

Deneyimli 
ERKEK GARSON

aranıyor
GSM: 0 536 810 82 82

Tel: 512 22 43
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Gemlik Körfez

erdi
na

: Sol Par 
’artililer 
n birinci 
oinalann 
(anlam 
ile partil 
aşmak 
a geldik
Halk 
bayta- 

günü 
la parti 
iraraya 
ram-

arti İlçe 
da 
anlaş
anım 
yapıldı. 
Faruk

İşler arife günü geç saatte 
bitti.
Bir yerlere birkaç günlüğüne 

gidip, Gemlik’ten uzak olmak 
isteğimiz her zaman vardı.
Bir program da yapmamıştık.
Birkaç dostu aradık bulama 

ymca el mahkum Gemlik’te 
geçirecektik üç günü..
Bayram sabahı kararımız 

değişti.
İki gün de olsa, bir gün de 

olsa uzaklaşmaya karar verdik 
Gemlik’ten..
Alel acele toplanıp, arabaya 

bindik ve bize en yakın gidile
cek yerleri düşündük.

En uygununun Edemit 
Körfez’i olduğunu gördük.
Kısa bir internet ortamından 

araştırma yaptıktan sonra saat 
14.oo de yola çıktık.
Bir kez şunu söylemekte 

sakınca görmüyorum. Bursa 
Karacabey yoluna açılan oto
ban harika, yol dediğin öyle 
olmalı ama bu yolun 
Karacabey’e kadar uzaması 
gerekirken kısa tutulduğunu 
gördüm.

Karacabey yolu yıllardan beri

Bayram ve tatil (1)

Güne İ Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

bitirilmeyen tek şeritli bir yol ve 
tehlikeli.

Gaza bastıkça gideceğimiz 
mesafe kısılıyordu.

İlk durağımız Susurluk oldu.
Hani o Susurluk’un ünlü 

ayran ve tostu var ya! Bizim 
tercihimiz, puf böreği oldu.

Yaklaşık 10 yıldır gitmediğimiz 
bu yolda, kentlerin ne kadar 
değiştiğini yoldan geçerken 
bile fark edebiliyorsunuz.

En önemli değişiklik yollarda 
ve konutlarda görülüyor.

Sanki eski Susurluk gitmiş 
yerine yenisi gelmiş..

Susurluk, Balıkesir arasındaki 
yol genişletilmiş..

Susurluk Çayı’nın çevresini 
dolanırken kaza yapmamak için 
çok dikkatli araç sürerdik..

Şimdi böyle bir korku yok.
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Zamanladığımız saatte 
Balıkesir’e girdiğimizde asıl 
değişikliği Balıkesir de gördük.

Balıkesir, Susurluk’a doğru 
genişlemiş, yollara yollar, park
lara parklar eklenmiş.

Balıkesir de kentleşme almış 
başını gidiyor.

Geniş caddeler, üç dört katlı 
modern yapılar ile Balıkesir 
büyüyor...

Çevre yolu açıldığı için 
Balıkesir garajının ilerisindeki 
yoldan dönmeden Edremit yo 
luna saptık.

Balıkesir Edremit arasında 
İvrindi ve Havran ilçeleri var.

Çam ormanından geçtikten 
sonra Ege ikliminin hisse 
dilmesiyle zeytinliklere dönen 
doğa örtüsü bize Gemlik’te 
olduğumuz hissini verdiriyor.

Bu iki kentte de, son gördü 
ğümden daha büyümüşler.

Ama Edremit bende şok etkisi 
bıraktı.

Gemlik’in yarı nüfusu olan 
Edremit Belediyesi yeni bir 
kent yaratmış sanki.
Akçay’a doğru kent büyürken 

çok geniş yollar ve yeşillik 
insanı büyülüyor.

Edremit’in içinden geçip 
Akçay’a gittik.

Meclis üyelerinin bu kenti 
görmelerini isterim. Hangi par
tiden Başkanı var bilmem ama 
yeni bir Edremit yaratılmış.

Pırıl pırıl bir kent.
Akşam saatlerinde Akçay’a 

geldik bir sahil turundan sonra 
çaybahçesinde oturup bir 
akşam çayı içtik.

Gün batınımın güzelliğini 
izledikten sonra da konaklama 
yerimizi bulduk.

O gece çocuklarla kısa bir 
gezi sonrası yorgun olarak 
geceyi geçirdik.

Akçay, Küçük Kumla’nın 
daha temizi ve planlı 
kentleşmişi.

Devamı yarın

Alkollü sürücü motorsiklet üstünde
uyuyunca polise zor anlar yaşattı

Bursa'da alkol alarak 
motosiklet üzerinde 
sızan sürücü polise 
zor anlar yaşattı. 
Motosikletinin 
üzerinde uyaya 
kalan sürücü 
başından aşağıya 
su dökülerek 
uyandırıldı.
Ankara Yolu 
üzerinde motosiklet 
üzerinde bir kişinin 
uyuduğu ihbarını 
alan polis ekipleri 
olay yerine gittik
lerinde gözlerine 
inanmadı.
Ramazan ayının 
bitmesini fırsat 
bilerek alkol alan 
sürücü, serin hava 
ve yanından 
geçen yüzlerce 
arabayla aldırmadan 
motosikletinin 
üzerinde uyumaya 
devam etti.
Polis ekiplerinin 
uyandırma çalış- 
malarıda sonuç 
vermeyince, ismi

belirlenemeyen 
sürücünün 
başından aşağıya, 
pet şişe ile su 
döküldü.
Bir süre sonra 
kendine gelen 
sürücü çevresinde 
olup biteni anlamaya

çalıştı. Ancak 
ayaktada 
uyumayı szürdüren 
alkollü vatandaş, 
kimliğini 
isteyen polis 
ekiplerine cebinden 
çıkarttığı paraları 
vermeye çalıştı.

Bunun üzerine 
üzerine tekrar su 
dökülüp 
uyandırmaya 
çalışılan sürücü, 
polise zor anlar 
yaşatınca, 
gözaltına alınarak 
karakola götürüldü.

ELEMAN ARANIYOR»
Mermer Fabrikamızda 

çalışacak
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR
Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç 
bayan eleman aranıyor 
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'Tezkere 16 Ekim’de Meclisten geçecektir”
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Genel 
Başkan Yardımcısı 
Cevdet Selvi, sınır 
ötesi operasyon 
için hazırlanan 
tezkerenin 16 
Ekim'de büyük 
oy çoğunluğuyla 
Meclis'ten 
geçeceğini söyledi. 
Selvi, partisinin 
Eskişehir il 
Başkanlığı'nda 
düzenlenen bayram
laşma töreni 
öncesinde gazete
cilere yaptığı 
açıklamada, tezk
erenin 16 Ekim'de 
büyük oy çoğun
luğuyla Meclis'ten 
geçeceğini 
belirterek, evlatlarını 
şehit verenlerin 
acısının artık din
mesi gerektiğini 
kaydetti. Türkiye 
için geç kalındığını 
savunduğu 
tezkerenin olumlu 
oy alacağını ifade 
eden Cevdet Selvi, 
"Belirli bir kesim, 
belirli birileri ver
mese de. Bunun 
gereğinin mutlak 
yapılması 
gerekmektedir.

GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

F®aCHP 
fobim,.«ırvp
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fondur

^hurbi 
^nin

b

5 yılını dolduran 
hükümet, son 
30 kişinin 
şehit edilmesi 
sonucunda 
şaşkına döndü. 
Dış politikada elinizi 
verdiğiniz zaman 
kolunuzu kurtara
mazsınız" dedi. 
Selvi, sözde Ermeni 
soykırımı kararının 
ABD Dış İşleri 
Temsilciler Meclisi 
Komitesi'nden 
geçtiğini hatırlatarak, 
kararın ABD 
Meclisi'nden de 
geçebileceğini dile 
getirdi. Dünyada 
19 ülkede Ermeni 
soykırım kararının 
kabul edildiğini 
anlatan Cevdet 
Selvi, "ABD'de de 
rahatlıkla bunun 
üzerine gidiyor. 
ABD, 20. ülke ola
bilir. Bu konuları 
tarihçiler değerlen 
direbilir. O soykırım 
dedikleri tarihte, 
Ermeniler İstanbul'da 
ticaretin, paranın 
başındaydı. 
Bazı basın 
organlarının 
içindeydiler. 
Günün koşullarında

3^\

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

Türkiye'de hiç 
bir Ermeni soykırımı 
yapılmamıştır. Ona 
bakılırsa Irak'taki 
olay nedir? Çoluk 
çocuk Irak'taki 
insanlık dışı, ayıbı 
olarak savaş 
koşullarına dahi 
uymayan işkenceler 
nedir?" diye sordu. 
Selvi, 21 Ekim'de 
yapılacak referandu
mun yanlış ve 
haksız olduğunu 
ileri sürerek, 
Türkiye'nin içinde 
bulunduğu 
durumda referandu
mun üzerine 
düşülmesinin gerek
siz olduğunu savun
du. Cevdet Selvi, 
şunları söyledi: 
"5-7 yıl sonra 
seçilecek bir 
cumhurbaşkanı 
için şu sıkıntıları 
bir kenara bırakıp, 
halkın dikkatlerini 
referanduma 
çevirmek ihanettir. 
Bu 'tırışkadan' bir 
referandumdur. 
Alakası olmayan 
bir referandumdur. 
Bu referanduma 
‘hayır’ demek 
gerekir.

Eröojan'ılaıı teröre karçıstelihmjH1
RecepBaşbakan Recep

Tayyip Erdoğan, 
Türkiye'de teröre 
karşı en güçlü 
silahın "birlik ve 
beraberlik" olduğunu 
vurgulayarak, "Biz 
birbirimizi ne kadar 
sevebilirsek, ne 
kadar güvenebilirsek 
ve ne kadar birlik ve 
beraberlik içinde 
olabilirsek, terör 
deste ğini o denli 
kaybedecektir" dedi 
BAYKAL’DAN 
ABD'YE KARŞI 
ORTAK TAVIR 
ÖNERİSİ 
Başbakan Recep Tay 
yip Erdoğan, Mec 
lis'te şu anda grubu 
olan 4 parti ve 549 
milletvekili olduğunu 
belirterek, "Bu terör 
örgütünü ilan ede 
rek, buna karşı sefer
berlik ilan etmeli. 
Kimse bundan 
gocunmamalı. Eğer 
terör örgütünü 'arka 
bahçemdir, onlar bi 
zim kardeşlerimizdir* 
gibi başlıklarla yad 
eder, anarsanız, bu 
birlik ve beraberliğe 
gölge düşürürsünüz" 
diye konuştu. 
Meclis çatısı altında

M*

i”141
ki»!*»

Er 
fcs-

teröre karşı ortak bir 
mücadele verilmesi 
gerektiğinin altını 
çizen Erdoğan, De 
mokratik Toplum 
Partisi'ni (DTP) 
eleştirdi. Erdoğan, 
"Eğer terör örgütünü 
'arka bahçemdir, on 
lar bizim kardeşleri 
mizdir' gibi başlıklar
la yad eder, anarsa 
nız, bu birlik ve bera 
berliğe gölge düşü 
rürsünüz. Uniter yapı 
mız üzerinde herhan
gi bir operasyon 
yapılmasına müsaa 
de etmeyiz" diye 
konuştu.
"ŞEHİTLERİMİZ, 
TÜRK MİLLETİNİN 
AZMİNİ VE

KARARLIĞINI 
ARTIRIYOR"- 
Erdoğan, AKP 
Pendik İlçe Teşkila | 
tı'nın bayramlaşma | 
töreninde yaptığı 
konuşmada, son 
günlerde artan terör 1 
olaylarına ilişkin 
açıklamalarda bulun
du, "birlik ve beraber 
lik" mesajları verdi. I 
Ramazan ayı boyun-j 
ca ve bayram arife 
sinde 30'u aşkın şe 
hit verildiğini 
hatırlatan Erdoğan, 
yaşa nan olayların 
şehitlik makamının 
önemini bilen Türk 
milletinin azmini 
ve kararlılığını 
artırdığını ifade etti.
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V

j!21 Ekim'de binlerce oy çöpe gidecek
AKP'nin Cumhur 
başkanı Abdullah 
Gül'ün durumunu 

■ tartışmalı olmaktan 
çıkarmak amacıyla, 
21 Ekim referandum 
metninden geçici 
maddelerin çıkarıl
masına ilişkin 
anayasa değişiklik 
teklifinin ikinci turu 

;kila 
şma 
ğı
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terör 
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16 Ekim Salı günü 
Meclis Genel 
Kurulunda yapılacak. 
CHP ve DSP'nin karşı 
çıkmasına rağmen, 
MHP ve DTP'nin 
destek vermesi 
nedeniyle anayasa 
değişikliğinin 
kolaylıkla gerçek
leşmesi bekleniyor. 
- ANAYASA 
DEĞİŞİKLİĞİNDE 
SORUN YOK - 
İkinci turda maddeler 
üzerinde görüşme 
olmayacak,sadece 
oylama yapılacak. 
Teklifin üç maddesin
den sonra, paketin 
tümünün oylamasın
da en az 367 oy 
çoğunluğu aranacak. 
330-367 arasında bir

oy çoğunluğu çık
ması durumunda, 
anayasa değişikliği 
doğrudan referandu
ma gidecek.
Ancak 367 oyun 
zorunlu olmadığı 
ilk tur oylamada, bu 
sayının rahatlıkla 
sağlanması, ikinci 
turda sorun yaşan
mayacağını gösterdi. 
Bu anayasa değişik

liğinin gerçek
leşmesinden sonra 
Cumhurbaşkanı 
Gül'e onay için 
sadece dört gün 
kalacak. Teklifin 
Gül tarafından 
onaylanarak Resmi 
Gazete'de yayınlan
ması durumunda, 
gümrük kapılarında 
o zamana kadar 
kullanılan oylar

çöpe gidecek.
- DOKUZ GÜMRÜK 
KAPISINDA
OY KULLANILDI- 
YSK tarafından belir
lenen takvime göre, 
11 Eylül'den bu yana 
yine YSK tarafından 
belirlenen 9 gümrük 
kapısında oy 
kullanılmaya 
başlandı.
Buna göre, Kapıkule 
ve İpsala karayolu 
gümrük kapılarıyla 
Antalya, İzmir 
Adnan Menderes, 
Ankara Esenboğa, 
İstanbul Atatürk ve 
Sabiha Gökçen, 
Kayseri Erkilet, 
Adana Şakirpaşa 
havalimanları 
gümrük kapılarında 
11 Eylül'den bu 
yana referandum 
için oy kullanılıyor. 
Gümrük kapılarında 
kullanılan oyların 
bu aşamada bir-iki 
bin civarında olduğu 
tahminleri yapılıyor. 
11. Cumhurbaşkanın 
halk tarafından 
şeçilmesini önleye

cek AKP'nin getirdiği 
anayasa değişikliği 
gerçekleşinceye 
kadar bu sayının 
daha da artması 
bekleniyor.
- ERDOĞAN'A 
BAŞBAKANLIK 
YOLU 706 OYLA 
AÇILDI-
Anayasa değişikliği 
tartışmaları sırasında 
gümrük kapılarında 
kullanılan oyların az 
olması nedeniyle 
önem taşımadığı 
belirtildi. Özellikle 
AKP sözcülerinin bu 
görüşü savunması 
dikkat çekti.
Oysa Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
Başbakanlık yolunu 
açan Siirt seçiminin 
iptali, sadece 706 
seçmenin oy kullan
maması nedeniyle 
gerçekleşti.
2002 seçiminde 
DEHAP ve ANAP 
yüzde 10 ülke 
barajını aşamadığı 
için AKP ve CHP 
birer milletvekili 
çıkardı, Fadıl

Akgündüz ise 
bağımsız seçildi. 
- 706 OY İÇİN 
SEÇİMİN İPTALİNİ 
AKP İSTEDİ - 
Siirt'in Pervari ilçe
sine bağlı Doğan 
Köy'de köylerine 
hizmet götürülmediği 
gerekçesiyle üç 
sandıkta kayıtlı 706 
seçmen, seçimleri 
boykot etmiş ve oy 
kullanmamıştı. 
122 oy daha almış 
olsaydı Siirt'ten 
ikinci bir milletvekili 
çırabilecek olan 
AKP, bu durumu 
gerekçe 
göstererek 
seçimlerin 
iptalini istedi. 
AKP'nin itirazını 
haklı bulan YSK, 
seçimlerin 9 Mart 
2003'te yenilenme
sine karar verdi 
ve böylece 
Erdoğan, önce 
milletvekili seçildi, 
daha sonra da 
Başbakanlığı 
Abdullah Gül'den 
devraldı

etti.

: W Referandum oylamasına katılmayacak
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Arda 
han Milletvekili Ensar 
Öğüt, 21 Ekim’de 
yapılacak referandum 
oylamasına CHP 
olarak katılmayacak
larını açıkladı
Şehit ailelerni ziyaret 
için Kars'a gelen CHP 
Ardahan Milletvekili 
Ensar Öğüt, 21 
Ekim'de yapılacak 
olana referandumun 
kargaşaya sebep 
olan bir duruma 
geldiğini ileri sürdü. 
Öğüt, "Vatandaş 
larımız gümrük kapı 
larında oy vermeye 
başlamışken 18'nci 
ve 19'ncu maddede 
11'nci Cumhurbaş 
kanı ibaresinin 
çıkartılması hukuken 
ters bir olaydır. Aynı 
zamanda kısa bir 
dönemde referandu
mu yapmamın hiçbir 
anlamının olmadığını 
{biliyoruz. Çünkü refe 
randum hem hukuk
sal bir kargaşa hem 
de ülkemize 200 tril 
yon civarında bir yük 
getirecek. Bizim 

, ülkemiz çok zengin 
bir ülke değil. Çok 

[yoksul insanımız

varken 200 trilyonu 
hiçbir anlamı olma 
yan bir seçime harca
manın yersiz olduğu 
nu düşünüyoruz.
Ama 18 ve 19'ncu 
maddelerde 11'nci 
Cumhurbaşkanını 
çıkartırken daha önce 
gümrüklerde vatan
daşlarımızın oy kul
lanması yani bir va 
tandaşımızın hukuk
sal boyutunda itiraz 
edip, "ben oyumu 
kullandım, 11'nci 
Cumhurbaşkanına" 
deyip mahkemeye 
başvurursa ve mah 
keme iptal ederse 
Türkiye yeni bir kao
sun içine girecektir" 
dedi.
CHP olarak AKPden 
referandumdan 

vazgeçmesini istedik
lerini fakat bunun 
yerine getirilmediğini 
de ifade eden Öğüt, 
"CHP olarak şunu 
söyledik, gelin bu 
referandumdan 
vazgeçin. Bunu 
mecliste düzenleme 
yapalım, kökten 
kaldıralım. Çünkü 
11'nci Cumhurbaş 
kanını meclis seçti. 
12'nci Cumhurbaş 
kanı için yine meclis 
karar alsın, yine halk 
seçsin, yine genel 
seçimler 5 yıldan 4 
yıla insin diye 
AK Parti'ye teklif 
vermemize rağmen 
AK Parti bunu 
reddetti. Oylama 
devam ederken 
maddeleri 

değiştirmek, maç 
devam ederken 
kalenin yerini 
değiştirmeye 
benziyor. Bu da 
hukuk devletinin 
kurallarını çiğnemiş 
oluyorlar" diye 
konuştu.
Vatandaşların 
itirazlarının olması 
durumunda belli 
başlı sorunlarında 
yaşanacağına 
dikkat çeken Öğüt, 
şunları söyleai: 
"Yarın öbür gün her 
hangi bir vatan
daşımızın itirazı söz 
konusu olduğunda 
oy kullananlardan 
birisi bunun haklı 
olacağını hatta 
Türkiye'de olmasa 
bile Avrupa İnsan 
Hakları 
Mahkemesi'nde 
kabul göreceğini 
düşünüyorum. 
Bu nedenle CHP 
olarak biz bu kar
gaşanın içerisine 
girmeden oylamayı 
kendi haline 
bırakacağız ve biz 
katılmayacağız. 
Böyle bir kararımız 
var.

AKP heyeti CHP’de 
bayramlaaşmayı 

kısa kesti
Ramazan Bayra 
mı'nın 2. gününde 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Cevdet 
Selvi, Ankara mil
letvekili Hakkı Süha 
Okay ve Parti Meclisi 
üyesi Neriman Genç 
'ten oluşan CHP 
heyeti siyasi partiler
den gelen yönetici
leri kabul etti 
Bayramlaşmada, 
AKP heyeti görüş 
meyi kısa keserek 
CHP Genel Merke 
zi'nden ayrıldı.
CHP'de Kurban Bay 
ramı'nın 2. gününde 
siyasasi parti temsil
cileri ile bayramlaş
ma vardı. CHP heyeti 
sırasıyla Hür Parti, 
DSP, AKP, BBP, SP, 
İP,SHP ve MHP tem
silcileriyle görüştü. 
DTP'nin davet edil 
mediği bayramlaş
mada, Anavatan 
Genel Başkan Yar 
dımcısı Mustafa Ka 
ya başkanlığında 
heyet sıralarının 
AKP heyetine veril 
meşine tepki göste 
rerek görüşme yap

madan CHP Genel 
Merkezi'ni terketti. 
Selvi daha sonra 
Kaya'yı telefonla ara
yarak iktidar partisi 
geldiği için konuş
masını uzun tuttu 
ğunu söylerek 
Kaya'dan özür diledi 
ve bayramını kutladı. 
Görüşmeye AKP'yi 
temsilen Genel Baş 
kan Yardımcısı Reha 
Denemeç, Ankara 
Milletvekili Aşkın 
Asan ve MKYK üyesi 
Orhan Yeğin geldi. 
Kabulde bir konuş
ma yapan Selvi, 
Türkiye'nin güven
liğinin sağlanması 
durumunda sorun
ların çözümleneceği
ni söyledi. Selvi, 
Başbakan Erdo 
ğan'ın terör 
konusun da verdiği 
mesajının çelişkilerle 
dolu olduğunu 
savundu. 
Referandum konu 
suna değinen Selvi, 
Başbakan Erdo 
ğan'ın bir tepki 
anayasasına oy 
istediğini söyledi.

‘Gemlik Körfez’ internette vvvvw.gemlikkorfezgazetösfxom
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Hırsızları
elbiselerindeki
mazot kokusu

ele verdi
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
park halideki bir 
kamyondan mazot 
çalan 2 kişi, 
elbiselerinin mazot 
kokması sonucu 
polis tarafından 
kıskıvrak yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, kimliği 
belirsiz kişilerin 
Küplüpınar 
Mahallesi Turgut 
Sokak'ta park 
halinde olan 
Erdal B.'ye ait

16 FJ 051 plakalı 
kamyonetten 
mazot çalmak 
istedikleri ihbarı 
üzerine polis 
harekete geçti. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri, 
kamyon çevresinde 
yaptığı incelemede 
üzerleri mazot 
kokan E.A. (39) ile 
Z.B (47) isimli 
2 zanlıyı yakaladı. 
Olayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma sürüyor.

'Gemlik Körfez' internette | 
' mgemlikkorfezgazetesıcomY

Otomobil yayaya çarptı
Bursa'da meydana 
gelen trafik 
kazasında 1 kişi 
yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Bursa Santral Garaj 
Mahallesi minibüs 
duraklarında mey
dana gelen kazada 
Turgut A. (37) 
idaresindeki 43 DT

545 plakalı otomobil 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 
İbrahim Sezer'e 
(60) çarptı. Kazada 
yaralanan Sezer 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Otomobil 
sürücüsü Turgut 
A., polis tarafından 
gözaltına alındı.

Alışveriş 
merkezlerinde

otomatik
kapılara dikkat

Bulaşık 
yıkarken bıçağın 

üzerine düştü
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bulaşık yıkadığı sıra
da dengesini kaybe 
derek yerdeki bıça 
ğın üzerine düşen bir 
kişi ağır şekilde 
yaralandı. Hastaneye 
kaldırılan gencin 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
bildirildi. Edinilen 
bilgiye göre, Güllük 
Mahallesi Balıkçı So 
kak'ta ikamet eden 
Şerife A. (23), mut-

fakta bulaşık yıkadığı 
sırada başının dön
mesiyle birlikte den
gesini kaybedip yere 
düştü. Bu sırada 
yerdeki bıçak Şerife 
A.'ın karnına sap
landı. Ağır yaralanan 
Şerife A., yakınları 
tarafindan hastaneye 
kaldırıldı. Yaralının 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
öğrenilirken olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I
luıirlı iıı liiLiı ılıul mmH

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri İS

ABONE
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİLSARIKveKİRAUKlARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

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

OKUYUN
OKUTUN

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı ğ 
- _ . . - - . . . .  ■ ——sgSerçe 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 •s

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

Mac/de fiZÂLP

5K

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

Bursa'da, bir 
alışveriş merkezinin 
otomatik kapısının 
çarptığı kişi 
hastanelik oldu. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Emek beldesi 
Andan Menderes 
Mahallesi'ndeki bir 
alışveriş merkezinin 
fotoselli kapısından 
bir müşterinin 
çıktığı sırada içeriye

grimek isteyen 
Süleyman 
Ç.'nin (50) başına 
otomatik kapı 
çarptı. Kazada 
yaralanan Süleyman 
Ç. hastaneye 
kaldırıldı.
Yaralının sağlık 
durumunun 
iyi olduğu öğne- 
nilirken olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Sahte plakalı 
motorsiklet sürücüsü

önce çarptı sonra 
bıçakladı

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
sahte plakalı 
motosiklet sürücüsü, 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 
bir kişiye çarptı.
Çarptığı kişinin 
kardeşini bıçaklayan 
motosiklet sürücüsü 
kaçtı. Polis, 
yaptığı incelemede 
motosikletin 
plakasının bir 
kamyonet üzerine 
çıktığını belirledi.
Edinilen bilgiye göre 
olay Ulu Mahalle 
Celal Bayar 
Caddesi'nde mey
dana geldi. Suat K. 
(43) ağabeyi ile bir

likte yolun karşısına 
geçmek istedi.
Bu sırada 
16 Z 5960 plakalı 
motosiklet Suat K.'in? 
ağabeyine çarptı. 
Kimsenin yaralan
madığı kaza sonra 
kimliği belirlene
meyen motosiklet 
sürücüsü, Suat K. ile 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya dön
mesiyle motosiklet 
sürücüsü, Suat K.'yı 
bıçaklayarak kaçtı. 
Suat K. Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralının 
sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

Tuz ruhu ile temizlik yaparken hastanelik oldu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde, 
evinin banyosunu 
çamaşır suyu ve 
tuz ruhu ile temi
zleyen bir kadın 
zehirlenerek

hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Geçit Mahallesi 
Acar Sokak'ta 
ikamet eden 
Süheyla Z. (28), 
evinin banyosunu

tuz ruhu ve çamaşır 
suyu ile temizlemek 
istedi. Bu sırada 
rahatsızlanan 
Süheyla Z., yakınları 
tarafından hastaneye 
kaldırıldı.

Bozuk paraları çaldılar
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
bir kargo şirketine 
giren kimliği 
belirsiz hırsız, bozuk 
paraları alıp kaçtı. 
Edinilen bilgiye

göre, Fethiye 
Mahallesi Sanayi 
Caddesi'nde faaliyet 
gösteren bir kargo 
şirketine giren kim
liği belirsiz kişi 
veya kişiler, masa

üzerindeki bozuk 
paraları alıp kaçtı. 
Kargo şirketinin 
yetkillerinin müra
caatı üzerine polis, 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılan v
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Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel 
Eroğlu, 2008-2010 
dönemi yatırım 
programında 
yeralan 48 milyar 
YTL'lik 151 büyük 
su işleri projesinin 
mevcut ödeneklerle 
38 yılda tamamlan
abileceğini bildirdi. 
Eroğlu, yaptığı açık
lamada, 60.

| Hükümet Üç Aylık 
Eylem Planı ile 
sulama projele 
rinde stokların 
gözden geçirilerek 
elemeye gidilmesi 
kara rını değerlen
dirdi. 2008-2010

' dönemi yatırım 
programında 167 
adet projenin yer 
aldığını belirten 
Eroğlu, 2008 yılı 
fiyatları ile proje 
tutarının 55 milyar 
826 milyon YTL 
olduğunu kaydetti. 
-55 MİLYARLIK 
PROJEYE 1 MİLYAR 
ÖDENEK- 
2008 yılında sene 
başında verilen 1 

■ milyar 92 milyon
YTL ödenek esas 
alındığında ortalama 
bitiş süresinin 
31 yıl olduğunu 
vurgulayan Eroğlu, 
şunları kaydetti: 
“Bu projelerden 151 
adedi büyük su işleri 
projesi. 2008 yılı fi 
yatları ile proje tutarı 
48 milyar 69 milyon 
YTL. 2008 yılında 
verilen ödenekler 
esas alındığında 
projelerin ortalama 
bitiş süresi 38 yıl

olarak hesaplanıyor. 
Ancak DSİ Genel 
Müdürlüğümüzün 
2008 yılında tespit 
ettiği ihtiyacının 
karşılanması duru
munda tarım sektörü 
projelerinin ortalama 
bitiş süresi 6 yıl, 
büyük su işleri 
projelerinin 
ortalama bitiş süresi 
7 yıl olabilir.” 
-ELİMİNE EDİLECEK 
PROJE YOK- 
DSI'nin yatırım pro
gramında yer alan 
projelerden Hüku 
metler Arası İkili 
İşbirliği Çerçeve 
sinde tamamı kredili 
yürütülecek olan 
projelerin dışında 
elimine edilecek 
proje bulunmadığımı! 
belirten Eroğlu, 2003 
yılından itibaren 
hükümetin yatırım 
projelerinde yeni bir 
uygulamaya giderek, 
fiziki gerçekleşmesi 
en yüksek olan pro
jelere öncelik ver
ildiğini ve ödenek
lerin buna göre plan
landığını anımsattı.

CUMAN ARANIYOR KURBANLIK ve MLIK

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

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 İT ÖD
V.’y Irç ZeyöndaSon.ît Üd.ŞÖ.

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

Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 
Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
Gemlik K™rfez
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kaldırmayı planlıyor

15 İ kim 20(1

4. tüp tünel de deniz dibine indirildi

Gemlik K

Marmaray Projesinde 
biradım daha atıldı

ÖSYM cep telefonlarını görevliye 
teslim etme uygulamasını

Dünyadaki en önemli 
sualtı geçişi projeler- 
den olan 
Marmaray'dâ bir 
adım daha atıldı. 
Projenin en önemli 
ayağı olarak değer
lendirilen batırma 
tüp tünel inşaatında 
imalatı tamamlanan 
4. tüp tünel E-8, 
Boğaz'da batırılarak 
diğer tüp tünelle 
bağlantısı sağlandı. 
4. tüpün indirilîşi, 
tüp tünellerin bütün 
kontrol sistemlerinin 
bulunduğu 
Ecemsultan katama- 
ranındân yapıldı. 
18 bin ton ağırlığın
da 135 metre uzun
luğundaki 4. tüp 
tünel deniz yüzeyin
den 49 metre aşağı. 
indirildi.

Elektrik Üreticileri 
Derneği (EÜD) 
Başkanı ve Ak Enerji 
Genel Müdürü Önder 
Karaduman, 2008 
yılında elektrik arzı 
konusunda "Türki 
ye'yi çok iyi günlerin 
beklemediğini ve 
Türkiye'nin büyük bir 
hızla karanlığa doğru 
gittiğini" savundu. 
EÜD Başkanı 
Karaduman, elektrik 
üretiminde 2003 
yılında yüzde 34 olan 
yedek kapasite faz 
lası olan Türkiye'nin, 
bugün mevcut talebi 
karşılamakta bile 
zorlandığını ve her 
an elektrik kesintisi 
riski ile karşı karşıya 
kaldığını söyledi. 
Türkiye'nin elektrik 
tüketiminin yılda orta 
lama yüzde 8 arttığı 
nı, geçen yıl

Bu tüp tünelin 
indirilmesiyle 
beraber Marmaray 
projesi Saraybtır ' 
nu'na doğru 540 
metre ilerlemiş oldu. 
Projenin diğer nokta
larındaki çalışmalar 
ise sürüyor. 
Yenikapı ve

Türkiye'nin tükettiği 
elektrik miktarının 
175 milyar kilovat- 
saat (kVVh) olarak 
gerçekleştiğini belir 
ten Karaduman, 2007 
sonu itibariyle elek
trik tüketiminin 190 
milyar kWh olacağını 
söyledi. Karaduman, 
"15 milyar kVVh'lik 
artış demek yaklaşık 
2 bin 500 megavatlık 
(MW) kömür santralı, 
3 bin 500 MVV'lik hid 
roelektrik veya bin 
900 MVV'lik doğal gaz 
santrali, ihtiyacı de 
mektir. Bugün Türki 
ye'deki elektrik üre
tim yatırımlarına bak
tığımızda ise bu bü 
yüklükte bir kömür, 
HES veya doğal gaz 
santral yatırımı yapıl 
dığını görememek
teyiz" diye konuştu. 
Tüketim miktarına

Sirkeci'de arkeolojik 
kazı çalışması biten 
noktalarda inşaat 
çalışmasına 
başlandı. 
Ayrılıkçeşme'den 
delme tüneller 
800 metreye, 
Kazlıçeşmeden ise 
100 metreye ulaştı.

bağlı olarak her yıl 
üst üste binen üre
tim açığının kapatıl
ması konusuna ce 
vap verecek bir yanıt 
bulamadıklarını kay 
deden Karaduman, 
"Dün şiddetle tenkit 
ettiğimiz yap-işlet ve 
yap-işlet-devret'li 
dönemlere dönmenin 
eşiğinde olduğumuz
dan, hatta yakında 
yüzer santral ihale 
lerine bile çıkacağı 
mız günlerin gelme 
sinden ciddi şekilde 
endişe ediyoruz.
2008 yılında arz 
konusunda Türki 
ye'yi çok iyi günlerin 
beklemediğini kay 
deden Karaduman, 
"Türkiye'nin 2008, 
2009 ve 2010 yılların
da arz açığı yaşan
ması kaçınılmazdır.” 
şeklinde konuştu.

Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), başta ÖSS 
olmak üzere diğer 
tüm sınavlarda, 
adayların sınav 
yapılan binaya 
alınırken yanlarında
ki cep telefonlarını 
görevliye teslirn 
etme uygulamasını 
kaldırmayı planlıyor. 
ÖSYM Başkanı 
Prof. Dr. Ünal 
Yarımağan, tüm 
uyarılarına karşın 
sınavlara cep tele
fonuyla girilmesinin 
önlenemediğini, 
ayrıca görevlilerin de 
zorluk yaşadıklarını 
belirtti.
Mevcut durumda 
sınavlara cep tele
fonuyla girilmesinin 
yasak olduğunu 
anımsatan Yarıma 
ğan, sınava telefonla 
girilmesi halinde, 
telefon kapalı bile

OSS ek yerleştirmede kayıt 
süresi 19 Ekim’de sona eriyor
2007 ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programlarına 
Ek Yerleştirme 
sonucu kayıt hakkı 
kazanan öğrenciler 
için kayıt tarihi 
19 Ekim 2007 tari- . 
hinde sona erecek. 
Yükseköğretim 
Programlarına Ek 
Yerleştirme sonucu 
kayıt hakkı kazanan
ların kayıt tarihleri 
daha önce 09-11 
Ekim 2007 olarak 
belirlenmişti.
Ancak, 
Yükseköğretim 
Kurulu'na yapılan 
başvurularda, 
söz konusu kayıt 
tarihlerinin 
bayram öncesine 

olsa adayın sınavının 
iptal edildiğini 
vurguladı.
Bazı adayların da 
"kötü niyetle" yan
larında cep tele
fonuyla sınava 
girdiklerini ifade 
eden Yarımağan, cep 
telefonuyla kopya 
çekildiğinin tespit 
edildiğini anlattı. 
Yarımağan, "Son ya 
pılan Üniversiteler- 

rastlaması nedeniyle 
ulaşım sorunu 
yaşandığı belir
tildiğinden öğrenci
lerin mağduriyete 
uğramamaları için 
2007 ÖSYS 

arası Kurul Yabancı 
Dil Sınavı'nda (ÜDS) 
bir kişi cep tele
fonuyla yakalandı. 
Bu kişi, sınavının 
iptal edilmesinin 
ötesinde polise de 
teslim edildi. Sınavın 
iptal edilmesinin 
yanı sıra suç teşkil : 
eden bir durum 
varsa polise teslim 
ediliyor" diye 
konuştu.

Yükseköğretim 
Programlarına Ek 
Yerleştirme kayıt 
tarihi 19 Ekim 2007 
Cuma günü mesai 
bitimine kadar 
uzatılmıştı.

^SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

TMB ı “SUYUNUT MA BOŞA
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına şu tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

ABONE OLDUNUZ MU?
HWMWinııif ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KİRALIK DÜKKAN
İkinci Kordon’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır.
Cep: 0.542 593 515l{
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CAN MERİDYEN
ALIŞVERİŞ MERKEZİ 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI ! 

GEZİP GÖRECEĞİNİZ KALİTELİ VE UCUZ

ffl
ALIŞVERİŞ YAPACAĞINIZ 

BİR CAZİBE MERKEZİ OLUNURDUK.

da»

M SAYILI MİKTARDA
E

asa MEVCUTTUR.
S İstiklal Cad. No:26 

■ TEL: 51313 80
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îtte beraberliğe razı oldu
Avrupa Futbol 
Federasyonları 
Birliği (UEFA), 
resmi internet 
sitesinde yapılan 
değerlendirmede, 
2008 Avrupa 
Futbol Şampiyonası 
Elemeleri C 
Grubu'nda 
Moldova-Türkiye 
maçında, Türkiye'nin 
1-1'lik sonuçla 
beraberliğe razı 
olduğu belirtildi.

GEMİİK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİMASI

Filmin Adı 
HARRYP0TTER5 
CUMHURBAŞKANI 
MERYEM ANA

Haberde, 
Türkiye'nin maça, 
11. dakikada 
Frunza'dan yediği 
golle şok bir 
başlangıç yaptığı 
yazılırken, 
Türkiye'nin 
beraberlilwgolünü 
bulma çabalarının da 
Moldova kalecisi 
Nicolai Calancea'yı 
yıldızlaştırdığı 
değerlendirmesi 
yapıldı.

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
14.00
14.15 -21.00-16.15
12.00 -14.00 -20.45

Sitede yapılan 
haberde, Türkiye'nin 
Mehmet Topuz'un 
ortasına, güzel bir 
kafa vuruşu 
yapan Ümit Karan 
ile beraberliği 
yakaladığını, 
ancak daha sonra 
bulduğu gol 
pozisyonlarını 
değerlendiremeyince 
1-1'lik sonuca razı 
olduğu yorumu 
yapıldı.

Turkcell Süper Lig'de 
geride kalan 8 haftada, 
atılan gollerin çoğu 
Türk oyunculardan 
geldi. 8 haftada oyna 
nan karşılaşmalarda 
atılan toplam 181 
golün, 115'inl (Yüzde 
63,6) yerli oyuncular 
kaydederken, yabancı 
futbolcular ise filelere 
66 gol (Yüzde 36.4) 
gönderebildi. Bir 
takımda maçta 6 ya 
bancı oyuncunun 
oynayabildiği Turkcell 
Süper Lig'de, yabancı 
oyuncuların attığı 
goller azınlıkta kalır 

■ ken, Galatasaray'ın 
ligde bulduğu 18 
golün 6'sını (Yüzde 
33.3) yabancı oyuncu
lar kaydetti.
Beşiktaş'ın ligdeki 9 
golün 7'sini (Yüzde 
77.7) yabancı oyuncu
lar kaydederken, Fe 
nerbahçe'nin ilk 8 
hafta sonunda attıkları 
toplam 9'golün 5'ini 
(Yüzde 55.5) yabancı 

futbolcular attı. 
TRABZONSPOR VE 
ANKARASPOR'UN 
YABANCILARINDAN 
'TIK' YOK
Ligde geride kalan 8 
hafta sonunda Trab 
zonspor ve Ankara 
spor'un yabancı oyun
cuları hiç gol atamadı. 
Yabancı oyuncularının 
hiç skora katkı sağla 
yamadığı bu ekipler
den Trabzonspor'un 
10, Ankaraspor'un ise 
5 golü Türk oyuncular
dan geldi.
Ligde 8 golü bulunan 
Bursaspor'un yabancı 
oyuncuları sadece 1 
gol (Yüzde 12.5) ata
bilirken, 10 golü bulu
nan Gençlerbirliği'nin 
ise 2 golünü (Yüzde 
20) yabancı oyuncular 
filelere gönderdi. 
YABANCILARIN EN 
FAZLA GOL ATTIĞI 
HAFTA 7. HAFTA 
OLDU
Yabancı oyuncuların 
ligde en fazla gol attığı 

hafta 7. hafta oldu. ■ 
Bu haftada atılan 27 
golün 14'ünü (Yüzde! 
51.8) yabancılar 
atarken, 5. haftada ise 
filelere gönderilen 20 
golün 11'ini (Yüzde 5S 
yabancı futbolcular I 
buldu. Ligde yabancı 
oyuncuların en az gol 
bulduğu hafta ise 1. 
hafta oldu. Yabancılar, 
ligin ilk haftasında 19> 
golün sadece 2'sinil 
(Yüzde 10.5) atabildi. 
GOL KRALLIĞINDA 3] 
YERLİ 1 YABANCI İLK 
SIRADA
Ligde geride kalan 8. 
haftada gol krallığında 
ilk sırayı 3 yerli, 
1 ya bancı oyuncu 11 
paylaşıyor.
Ligde Trabzonsporlu 
Gökdeniz Karadeniz, 
GalatasaraylI Ümit I 
Karan, Kayseri 
sporlu Gökhan 
Ünal ve
Gaziantepsporlu 
Antonio De Nigris'inl 
5'°r golü bulunuyor
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Mevsimsel depresyona dikkat
I Çağımızın hastalığı 
I depresyon özellikle 
I sonbahar mevsimi ile 
I jlişkilendirilir. Medical

Park Bahçelievler 
Hastanesi Psikiyatri 
Uzmanı Doç. Dr. Hüs 
nü Erkmen, “Bahar 
depresyonu özel bir 
depresyon tipi değil 
dir. Yapılan çalışma 
(arda depresyonun 
mevsimsel olduğu 
ortaya konmuştur” 
dedi.
Doç. Dr. Hüsnü 
Erkmen, toplumda 
sıkça dile getirilen 
bahar depresyonu 
nun özel bir depreş 
yon tipi olmadığına 
dikkat çekti: “Bahar 
depresyonu özel bir 
depresyon tipi değil 
dir. Ancak bahar ay 
larında gelen depreş 
yon tipine eskiden bu 
isim verilmiştir. Daha 
sonra yapılan çalış
malarda bu durumun 
sadece bahar mevsi 
mine özel olmadığı 
bazı insanlarda dep 
resyonun mevsimsel 
olduğu anlaşılmıştır. 
Bugün daha ziyade 
mevsimsel depreş 
yondan bahsedilmek
tedir. Sadece bahar 
aylarında değil her 
mevsim ortaya çıka
bilen depresyonlar 
vardır. “
Erkmen, mevsimin 
değişmesiyle birlikte 
ortaya çıkan duy
gusal değişiklikler

hakkında bilgi verdi: 
“Mevsim değişiklik
leri ile sadece hasta
larda değil hemen 
herkeste duygusal 
değişiklikler oluşur. 
Çoğu insan ilkbahar
da kendini coşkulu, 
sonbaharda hüzünlü 
hisseder. Depresyon 
gibi bir duygulanım 
hastalığı olanlarda bu 
çok daha belirgindir. 
Genellikle ilkbahar ve 
yaz aylarında daha iyi 
hissetmek, sonbahar 
ve kış aylarında ise 
daha kötü hissetmek 
şeklinde görülür. 
Ancak bunun tam ter 
si olan hastalar da 
vardır.”
Doç. Dr. Hüsnü 
Erkmen, mevsim deği 
şikliği ile birlikte orta 
ya çıkan depresyona 
karşı önlem alınabile
ceğini belirtti: “Bazı 
mevsimlerde kişinin 
performansı belirgin 
olarak düşüyor ve 
depresyon belirtileri 
ortaya çıkıyorsa mut

dişini ilgilendirmeyen 
şeyler için de ağla
malar başlar. Sıkıntı 
ve huzursuzluk 
vardır, hiç bir şeyden 
zevk alamaz olurlar, 
aktiviteleri azalır, 
işleri aksar, uyku 
bozulur, cinsel istek 
azalır, kendilerini 
yorgun hissederler, 
vücudun değişik yer
lerinde ağrılar oluşur, 
ilişkileri aksar, 
toplumsal görevler ve 
mesleki işlevlerini 
gerçekleştiremezler.” 
DEPRESYON TESTİ 
En az iki hafta boyun
ca aşağıdaki yakın
malardan beşinin gö 
rülmesi depresyonu 
işaret ediyor.
1- Üzgün ve boş his
setme
2- Günün büyük 
bölümünde ilgi azal
ması ve zevk alma 
azalması
3- Nedensiz kilo alma 
veya kaybetme 
4- Uykusuzluk veya 
aşırı uyuma
5- Yersiz aşırı 
hareketlilik veya 
uyuşukluk
6- Sürekli ve neden
siz yorgunluk, bitkin- I 
lik ve enerji kaybı

ı 7- Değersizlik ve 
suçluluk duyguları 
8- Düşünme kon
santre olma yetisinin 
azalması, kararsızlık 
9- Ölüm ve intihar 
düşünceleri, intihar 
planları yapmak.

laka bir psikiyatri uz 
manına başvurmalı. 
Mevsimsel depreş 
yonu zaten bilinen 
kişiler ise psikiya- 
tristleri ile çok iyi 
bir işbirliği yaparak 
mevsim başlamadan 
önce tedavilerini 
düzenlettirmeli, 
depresyon önleyici 
tedavi gerekiyorsa 
bunları uygulamalı, 
aktivitelerini ve nor
mal yaşamlarını 
düzenli tutmaya 
çalışmalıdırlar.” 
Doç. Dr. Hüsnü 
Erkmen, depresyon 
belirtilerini sıraladı: 
“Hastalık başladığı 
zaman kişide enerji 
ve ilgi azalır veya 
kaybolur, suçluluk 
duyguları, konsant 
rasyon güçlüğü, iştah 
kaybı, yaşamak iste
meme, ölüm ve inti
har fikirleri ortaya çı 
kar. Duygusal olarak 
çökkündürler her 
şeye üzülürler. Ağla 
ma sıklaşır ve ken-

Sayfa 13

Çocuklara 
haftada 3 gün 
50 şer gram 

ceviz
TEMA Tekirdağ Gö 
nüllü Temsilcisi ve 
Namık Kemal Üni 
versitesi Ziraat Fa 
kültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. M.Ihsan 
Soysal, cevizin, içer 
diği gümüş ve selen 
yumla özellikle 
çocukların zeka 
gelişimlerine olumlu 
etki yaptığını söyle
di. Soysal, beslen
mede önemli bir yeri 
olan ve eksikliğinde 
ciddi fizyolojik 
hastalıklara yol açan 
kalsiyum, demir, 
magnezyum, fosfor, 
bakır, mangan, 
selenyum ve özellik
le de çinko mineral
lerinin cevizde, 
domates ve elmaya 
göre 17-333 kat fazla 
bulunduğunu belirtti. 
Günde 50 gram iç 
ceviz tüketiminin 
sağlıklı yaşam için 
önemli etkileri 
olduğunun kabul 
edildiğini ifade eden 
Soysal, "Ceviz, 
içerdiği gümüş ve 
selenyumla özellikle 
çocukların zeka 
gelişimlerine 

fevkalade olumlu 
etki yapmaktadır. 
İlköğretim çağındaki 
çocuklarımıza hafta
da en 3 gün 50'şer 
gramlık iç cevizin 
'Düzenli ve Dengeli 
Beslenen Zeki 
Çocuklar Projesi' adı 
altında dağıtılması 
önemli bir ulusal 
proje olacaktır" dedi. 
Sadece cevizde 
bulunan gümüş ele
mentinin beyin 
dokusu tarafından 
kullanıldığının sap
tandığını belirten 
Soysal, cevizin 
haşlanmış buğdayla 
birlikte tüketildiğin 
de, insanın zihinsel 
ve bedensel gelişimi 
için gerekli olan 
aminoasitlerin tama 
mına yakınını sağla 
dığına dikkati çekti. 
Soysal, "Projeyle 
ülke genelinde ceviz 
ormanları kurulacak. 
70 milyon insanı 
mızın adına mutlaka 
bir ceviz ağacı dikil
erek 'Benim de 
Ceviz Ağacım 
Var Projesi' 
başlatılacak" dedi.

■
I

IM

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 93
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 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tanm Müd. 51310 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77 
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

I

I 

_

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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

E

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

B
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 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
15 Ekim 2007 Pazartesi 

MELİS ECZANESİ 
BalıkpazarYedievlerSk.No: 44 

Tel: 5135265 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2878 

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)

Bal%25c4%25b1kpazarYedievlerSk.No
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Marmara ve Karadeniz’de yağış siirecei j
Yağışlı hava hafta 
başında da etkili ola
cak. İç bölgelerde 6 
ila 8 derece düşecek 
olan hava sıcaklığı 
hafta ortasından 
itibaren mevsim nor
mallerine dönecek. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü, Batı 
Karadeniz ile 
Marmara'nın 
kuzeydoğusunda 
etkili olan yağışlar 
sonucunda, yaşa 
nabilecek sel ve su 
baskınlarına karşı 
ilgililer ve vatan
daşların tedbirli 
olmalarını istedi. 
İSTANBUL'DA 1300 
SU BASKINI 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünün 
resmi internet 
sitesinde yer 

alan meteorolojik 
uyarıda, son 
24 saat içerisinde 
görülen yağışların, 
özellikle Batı 
Karadeniz ve 
Marmara'nın 
kuzeydoğusunda 
etkili olabileceği 
kaydedildi.
Uyarıda, yağışların 
Bolu, Düzce, 
Zonguldak, Bartın, 
Kastamonu, 
Sinop, Kocaeli ve 
Sakarya'da etkili 
olmasının beklendiği 
ifade edilerek, 
meydana gelebilecek 
sel ve su baskınları
na karşı ilgililerin 
ve vatandaşların 
tedbirli olması gerek
tiği kaydedildi. 
SAĞANAK YAĞIŞ 
CAN ALDI 
İstanbul'da sağanak 
yağış yaşamı olum

suz etkiliyor. Birçok 
semtte ev ve işyerleri 
su altında kaldı.
Suyun bastığı 
konfeksiyon 
atölyesinde 1 kişi 
hayatını kaybetti. 
Uzun yıllar ortala
masının 1,5 katına 
ulaşan yağış 
özellikle Avrupa 
yakasında etkili oldu. 
Bölgede çok sayıda 
ev ve iş yeri taşkın
dan etkilendi. 
Evlerinde mahsur 
kalanlar İtfaiye ekip
lerince kurtarıldı.
Yağış, Esenler 
Turgutreis Mahalle 
si'nde ise can aldı. 
Su baskınına uğrayan 
tekstil atölyesinde 3 
kişi çevredekilerin 
yardımıyla kurtarıldı, 
itfaiye ekiplerinin 
çalışması sonucu 
atölyeden çıkarılan

Azerbaycan uyruklu 
Aydın ismailov 
kaldırıldığı 
hastanede öldü. 
Gaziosmanpaşa'da 
7 ailenin yaşadığı 
4 katlı bir bina 
çökme tehlikesine 

karşı tahliye edildi. 
Yağış yüzünden 
500'den fazla 
hasarlı trafik kazası 
meydana geldi.
Barajlarda 12 
Günlük Su Birikti 
Sağanak yağış, 

barajları olumlu 
etkiledi.
Yetkililer, iki gündür 
yağan yağmurun 
İstanbul'un 
12 günlük su 
ihtiyacına karşılık 
geldiğini belirtiyor.

Tatilcilerin dönüş çilesi
Ramazan Bayramı 
tatilini Ege ile 
Akdeniz bölgesinde 
geçirenler, Trakya ve 
stanbul'a dönüş yol
unda Çanakkale'de 
uzun araç kuyruğu 
oluşturdular.
Çanakkale Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Tescil Denetleme 
Şube Müdürlüğüne 
bağlı ekipler, 
Çanakkale Iskele- 
si'nde görevli per
sonel ve Çanakkale 
Belediyesi zabıta 
ekipleri, evlerine 
dönüşte Çanakkale 
güzergahını seçen 
tatilcilerin trafik 
yoğunluğu oluştur
maması için çaba 
harcadı.
Trakya Bölgesi'ne 
geçmek isteyen oto
mobiller ve yolcu 
otobüsleri, iskele 
meydanı, cadde ve 
sokaklarda yoğun
luğa yol açtı. İskele 

। meydanındaki araç 
kuyruğu nedeniyle, 
zaman zaman yolcu
lar ve görevliler ara 
sında gerginlik çıktı. 
TIR'ların Trakya 
Bölgesi'ne geçişi ise 
kent merkezindeki 
yoğunluk nedeniyle, 
Lapseki yönünden 
sağlandı. Bazı midi 
büs ve otomobiller, 
Çanakkale-Kilitbahir 
arasında yolcu ve 
otomobil taşıyan 
mini feribotları kul

landı. Gestaş 
Genel Müdürü 
Haşan Yürükçü, 
yaptığı açıklamada, 
Marmara Denizi'nde 
havanın sert olması 
nedeniyle tatilcilerin 
Bandırma-lstanbul, 
Bandırma-Tekirdağ 
hattını kullan
madığını, Çanakkale ‘ 
hattına yönelmeleri 
üzerine kentte büyük 
bir yoğunluk

olduğunu söyledi. 
Yürükçü, tatilcilerin 
dönüş yolunda sorun 
yaşamaması için, 
Çanakkale-Eceabat, 
Gelibolu-Lapseki, 
Gökçeada-Kabatepe, 
Bozcaada-Geyikli 
hattındaki arabalı 
vapur seferlerinin 
belli bir saat tarifesi 
olmaksızın sürdürül 
düğünü kaydetti

Yollar yine kana bulanıl
Ramazan Bayramı tatilinde alınan önlemlere 
ve yapılan tüm uyarılara karşın yollar yine 

kan gölüne döndü. Bilanço ağır. 82 kişi 
hayatını kayberderken 403 kişi yaralandı.

En çok ölümlü kaza, 
yollara çıkılan gün 
olan arife günü mey
dana geldi. İstanbul 
hariç, yurdun diğer 
illerindeki kazalarda, 
arife günü 38 kişi 
öldü, 102 kişi yara
landı, bayramın birin
ci günü 17 kişi öldü, 
133 kişi yaralandı, 
2'nci günü 15 kişi 
öldü, 107 kişi yara
landı, son gün olan 
3'üncü günü ise 14 
kişi öldü, 61 kişi de 
yaralandı. Böylece 
4 günde meydana 
gelen kazalarda 
toplam 82 kişi öldü, 
403 kişi yaralandı.

KAŞEDE BEKLEMEK VO
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA
1 SAATTE TESLİM EDİLİR

KorfGZ Ofset İstiklal Caddcc: Sora Sokak «o :3/BGEMLİ 
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 51335 *



d gmugnaMt
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

w'.>
İ5

Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir 
Hamidiye Malı. Gazhane Cad. No : 41/A GEMLİK

Tel: (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75

FİLLİ BOYA 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
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AKSeSUAR 
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Kuruluş: 1973

k Karf ez
GTSO terörü 

lanetledi
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

16 Ekim 2007 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info(<? gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yö
netim Kurulu aldığı ortak kararla 
PKK terörünü kınadı. Oda Başkanı 
Kemal Akıt, "Internet sitesinde yayın 
lanan bildiri ile Kurtuluş Savaşı 
kazanmış bir ulus teröristlere asla 
fırsat vermez” dedi. Sayfa 2’de

k 
ar.

18 Ekim 2007 Perşembe günü Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından temeli atılacak

ilşte yeni terminalimiz
Gemlik’in şehirlerarası 

ve köylerle bağlantılarını 
sağlayacak araçların kalka
cağı Gemlik Otobüs Termi 
nal i, 2 milyon 140 bin 136 
YTL’ye mal olacak. Terminal 
18 Ekim günü yapılacak te 
mel atma töreninden sonra 
yaz aylarında hizmete gire
cek. Modern görünümlü 
Termi nalin açılmasından 
sonra ilçe trafiğinde rahatla
ma bekleniyor. Sayfa 3’de

Bayram ve tatil (2)
LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİYORUZ!

Akçay'a yıllar önce de gitmiştim.
Sahilde pek değişiklik olmamış, ama kent 

yapılaşma olarak her kıyı kasabasında 
olduğu gibi büyümüş..

Sabah kalktığımızda kara bulutlar gök 
kubbeyi kaplamaya başlamıştı.
L Çocuklar kimselerin olmadığı kumsala 
koştular..
|k Alabildiğine uzanan sahilde bir kaç tatil
cinin çocuğu kumlarda oynuyor.. Biri ise 
deniz İçinde jlerlemesine karşın, sular diz
lerinin üzerine bir türlü çıkmıyor.

Devamı şayfa 5’de

İkansa UniltlfamNİ W BaIansT^

Al V.I I f M| /

C«MpttlUlwım 
l^hjdıİMMivılusulml^ '■

TAMSİCORTA .

TEVFİKSOUKSUBAŞtveOGlJLUJlI 
İstiklal Cad. No:l04 Gemlik/BORSA 

TEL: 0.2245131175

Yağışlar, 
Bursa’ya 

iki günlük 
su getirdi 
Büyükşehir Beledi 
yesi Su ve Kanali 
zasyon İdaresi (BUS 
Ki) Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çeti- 
navcı, son yağışlarla 
Doğancı Barajı'ndaki 
su seviyesinde 
30 santimetrelik 

vbir yükselmenin 
olduğunu söyledi. 
Haberi sayfa 4'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma GTSO terörü lanetledi
Bayram...

20 yıl önce..
Bayramlar daha anlamlıydı..
Heyecan ve coşku veriyordu..
Saygı, sevgi .duygu bayramda en üst 

noktaya çıkıyordu..
O zaman kutlamalar "tebrik kartı" ile 

yapılıyordu..
Bilgisayar, cep telefonu, msn henüz 

yaşamımıza girmemişti..
Bayram ziyaretlerinde "istek" ön plan

daydı..
Şimdi..
Değerler hızla tükeniyor.. İlişkiler 

mekanikleşiyor.. Duygular sanallaşıyor.
Nedeni çok açık ve net..
İnsanlık nitelik kaybediyor.
Teknolojinin fendi hem insanı hem 

insanlığı yeniyor.
Çıkarlara •
İnsanı çığırından çıkardı..
Dünyada "kan" gövdeyi götürüyor..

Silahlar "insanlığın" kökünü dinamitliyor.
Etnik çatışmalar ve dinler ayrılığı ulus

ları güçsüzleştiriyor.
Mutsuzluk.. Umutsuzluk bir ur gibi 

dünyayı sarıyor.
Önceki gün de bayramdı..
Nasıl, ağzınızda tat var mıydı? Yoksa 

"buruk"muydu?
CHP, AKP, MHP, DP Bayramda Bursa 

Kültürpark'taydı.
i CHP'hin bayramlaşması yağmurun şid
deti gibi coşkuluydu.

Milletvekilleri tam kadro bayramlaşma
daydı..

Gemlik İlçe Başkanı Erdem Akyürek ile 
Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi Osman 
Turan da oradaydı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Bursa 
Milletvekili Onur Öymen çok önemli açık
lamalar yaptı..

ABD Kongresinde kabul edilen Sözde 
Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısı'na değin-

Türk diplomasinin zaaflarını ve hata
larını ortaya koydu.. Güneydoğu'daki şehit 
leri ve bölgede izlenen politikanın yan
lışlığını vurguladı.

Onur Öymen bilgili, bilinçli bir diplo
mat..

Türkiye'nin son 25 yılda izlediği dış poli
tikanın uygulayıcılarından ve tanıkların
dan..

Onun için söyledikleri çok önemli..
Bayramda şehit ailelerinin evinde yas 

vardı.
Acı vardı.. Hüzün vardı..
Abdullah Gül ise kızını evlendirdi..
Gül'ün gözleri gülüyordu..
İstanbul bürokrasisi seferberdi..
Bir yandan yağmur bir yandan da 

"şaşaalı nikah" İstanbul'luyu perişan 
etmişti..

Ama Gül dün orada bir baba olarak 
bulunuyordu, cumhurbaşkanı olarak değil..

Allah her babaya Gül gibi babalık nasip 
eylesin..

Hala kafayı sıyırmadık ya..
Demek ki sinir sistemimiz çok sağlam..
Sonumuz hayrola..
Ahmet Necdet Sezer'de Cumhurbaşkanı 

iken çocuklarından birini evlendirmişti..
Haberi olan var mı?
Ben sonradan duydum..
Ama kızını mı oğlunu mu hangisini 

evlendirdiğini bilmiyorum bile ?....

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
aldığı ortak kararla PKK terörünü kınadı. Oda 

Başkanı Kemal Akıt, “İnternet sitesinde yayınlanan 
bildiri ile Kurtuluş Savaşı kazanmış bir ulus 

teröristlere asla fırsat vermez” dedi:
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
14 askerimizin şehit 
edilmesinden sonra 
yaptığı açıklamada 
terörü lanetledi. 
Kemal Akıt, Ticaret 
ve Sanayi Odası’nca 
yayınlanan internet 
sitesindeki açıkla
masında, "Dünyada 
ulusal mücadelesi 
Kurtuluş Savaşını 
kazanmış bir ulus 
bir avuç teröriste 
asla fırsat vermeye
cektir. " dedi.
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
tarafından

kararını açıklayan

Akıt, şunları söyledi: 
"Son günlerde 
yaşanan insanlık dışı 
terör eylemlerini 
nefretle kınıyoruz. 
Bu eylemlerde yaşa 
mini yitiren şehitleri 
mizin ruhları önünde 
saygıyla eğiliyor,

ailelerine başsağlığı 
ve sabırlar diliyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti 
çok güçlü bir devlet
tir. Türk ulusu 
terörün karşısında 
bir kez daha tek 
yürek olmuştur.
Dünyada ulusal

mücadelesi ile 
Kurtuluş Savaşını 1 
kazanmış bir ulus bir 
avuç teröriste asla 
fırsat vermeyecektir. 
Asla umutsuzluğa 
kapılmayalım.
Türkiye Cumhuriyeti 1 
Devleti'nin bu 
konudaki kararlılığına 
güvenelim. Terör 
kimden ve nereden I 
gelirse gelsin ve 
kime yönelik 
olursa olsun teröre ] 
karşı başta resmi 
kuruluşlar, sivil 
toplum örgütleri, 
üyelerimiz ve 
halkımızı duyarlı 
olmaya davet ediyo I 
ruz. Barış dolu, 
huzur gelecek 
dünler vakındır yg 1 
bu bizim en büyük j 
dileğimizdir"

baytaş* www.baytasinsaat.com
-----YENİ PROJEMİZ-------  

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Bal ıkp azarı 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, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
y" Otoparklı, Asansörlü, 
v Hazır Mutfak, 
V Dış kapı çelik kapı, 
^İç kapılar amerikan kapı, 
v Salon ve odalar laminant parke, 
S 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 2FHWW17 94
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' Gemlik’in şehirlerarası ve köylerle bağlantılarını sağlayacak 
araçların kalkacağı Gemlik Otobüs Terminali, 2 milyon 140 bin 136 
YTL’ye mal olacak. Terminal 18 Ekim günü yapılacak temel atma 
töreninden sonra yaz aylarında hizmete girecek. Modern görünümlü 
Terminalin açılmasından sonra ilçe trafiğinde rahatlama bekleniyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

"hhğın 
ör 
iden 
re

Büyükşehjr Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'in katılacağı 
töreniyle temeli 
atılacak olan Gemlik 
Otobüs Terminali, 
2 milyon 140 bin 136 
YTL'ye bitirilecek. 
18 Ekim Perşembe 
günü saat 12.00 de 
Bursa Milletvekil 
lerinin de katılımıyla 
temeli atılacak olan 
Terminal Binasının 
önümüzdeki yaz 
aylarının başlangı 
çında bitirilmesi 
planlanıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri 
Daire Başkanlığı, 
Yapı İşleri Şube 
Müdürlüğü’nün 
kontrolunda yapıla
cak olan Terminal 
Binasını ALDOĞ 
İnşaat Limited 
Şirketi üstlendi. 
Projeler Daire 
Başkanlığı tarafın
dan projelendirilen 
içinde kafeteryası, 
bilet satış büroları 
ve şehir dışı, Bursa, 
beldeler ile köylere 
gidecek otobüslerin 
kalkış peronlarının 
bulunacağı Terminal 
Binasının yapımın
dan sonra ilçe 
içinde büyük’&ç.ü de 
trafik rahatlaması 
yaşanacak. , 
Uzun yıllar süş*sF^ ' 
Terminal Binasının 
nereye yapılacağı 
tartışmalarının 
ardından belirlenen 
eski Devlet 
Hastanesi yanındaki 
arazinin Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan istimlak 
edilmesiyle son 
nokta konmuştu. 
Terminal binasının 
yapılacağıı alanda 
temel demir bağla
ma işlemleri sürer 
ken, Perşembe günü 
yapılacak tören 
ile temel atılarak 
Gemlik Terminal 
Binasının yapımı da 
resmen başlamış 
olacak.

asa?

—

Yapılan açıklamada 
Perşembe günü 
saat 12.00 de

yapılacak temel 
atma törenine 
tüm Gemlikli

vatandaşların 
davetli olduğu 
açıklandı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Markete saldırı!...
Markete hücum öncelikle rekabetin 

güzelliğinin habercisi Türkiye’ye arkası 
arkasına giren elektronik market zincir
lerinin piyasadaki rekabeti, fiyatlara yan
sıyor.

Promosyonların yanında “en ucuzu 
bizde” iddiaları bu marketlerin sürekli fi 
yatları aşağılarda tutmasını sağlıyor.

Daha doğrusu bundan sonra sağlaya
cak gibi görünüyor.

Çünkü bu tür rekabetlere Türkiye ekono 
misi çok alışık değil.

Sonuçta ortaya çıkan tablodan tüketici 
kazanç sağlıyor. *

Rekabete geri dönersek, bu işten sade 
ce tüketici mi kazanıyor?

Hayır. Çünkü biz zaten Türkiye ekonomi 
sinde verimlilik artışı ve fiyat artışlarının 
önüne geçilmesi için, rekabetin artırılması 
gerektiğini söylüyoruz.

Bazı sektörlerde tam rekabet ortamının 
oluşturulamaması, fiyat artışlarının önüne 
geçilememesine neden oluyor.

Yani enflasyonu artırıcı etki yapıyor.
Rekabet öne çıkmalı...
Türkiye’de yapmamız gereken şeyler

den biri bu nedenle rekabet şartlarının iyi 
leştirilmesi.

Rekabet olan sektörleri incelerseniz, fi 
yat artışlarının o sektörlerde sınırlı 
artışlarını da izleyebilirsiniz.

Örneğin, Türkiye’de hizmet sektöründe 
de yeterli rekabet yok.

Bu nedenle iyi hizmet almak için daha 
fazla bedel ödemek durumunda kalıyor ve 
fiyat artışlarının önüne geçemiyorsunuz.

Rekabeti artırmanın tek bir yöntemi 
yok.

Ekonomi hatta hukukta pek çok deği 
şiklik yapılması gereken uygulama var.

“Markete hücum”un habercisi olduğu 
bir şeyi daha eklemem gerekiyor.

Aslında en önemli konuların başında bu 
geliyor.

Türkiye pazarı yabancı sermaye ve yeni 
den organizasyonlarla farklı bir biçimde 
şekilleniyor, dönüşüyor.

Markete hücum aslında bunun sonuç 
larından biri.

Türkiye’ye gelen dünyanın önemli mar 
katarının dev marketleri her sokakta bulu
nan elektronik ve beyaz eşya mağazala 
rının varlığını tehdit ediyor.

Yanlış anlaşılmasın karşı değilim.
Sosyal boyutu da düşünelim
Bu değişim ve dönüşüm beyaz eşya ya 

da elektronikle de sınırlı değil.
Türkiye’de iş yapma biçimleri değişiyor.
Kuyumcular, nalburlar için de aynı şey 

lerden söz edebiliriz.
Eğer eviniz için bir şeyler alacaksınız 

yap* marketleri fiyat ve çeşitlilik açısından 
size önemli olanaklar sunuyor.

Altın, takı gibi ürünler alacaklınız pek 
çok Türk şirketi markalı ürünlerini mağa 
zalar Zincirleriyle tüketiciye sunuyor.

Üstelik neredeyse 12 taksit seçenek
leriyle.

Tüm bunlar Türkiye’deki değişimin işa 
retleri.

Olumlu gelişmelerin işaretleri.
Ancak bu dönüşümden zarar görecek

ler için acil tedbirler geliştirilmesi gere 
kiyor.

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Yağışlar, Bursa’ya iki
günlük su getirdi

Bursa'nın su 
ihtiyacının büyük 
bir bölümünün 
karşılandığı 
Doğancı Barajı, 
iki gündür aralıksız 
süren yağışlarla 
birlikte yükselmeye 
başladı.
Küresel ısınmaya 
bağlı olarak azalan 
yağışlarla birlikte 
şehrin su kay
naklarında yaşanan 
azalma, Ramazan 
Bayramı'nın ikinci 
günü başlayan 
yağmurla birlikte 
durdu. Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi 
(BUSKİ) Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
son yağışlarla 
Doğancı Barajı'ndaki

“Yüzbinlerce çalışanımız işsiz talaMlir"
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) Meyve 
Sebze Mamülleri 
Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Haydar Güçlü, 
yüksek taiz-duşük 
kura dayalı mevcut 
piyasa koşullarında 
üretime devam 
edebilmelerinin 
güç hale geldiğini, 
fabrikaların kapanma, 
çalışanların işsiz 
kalma tehlikesiyle 
karşı karşıya 
bulunduğunu bildirdi. 
Güçlü, üretime 
devam ede
bilmelerinin ancak 
hammaddeyi 
çiftçinin

su seviyesinde 30 
santimetrelik bir 
yükselmenin 
olduğunu belirterek, 
bunun da iki günlük 
su rezervi sağladığını 
kaydetti. İki gün 
boyunca düşen 
yağışların büyük 

maliyetinin de 
altında almaları 
durumunda 
mümkün olabileceği
ni ifade etti.
Güçlü yaptığı açıkla
mada, meyve sebze 
mamulleri sek
törünün yüksek faiz, 
düşük kur poli
tikalarından, net 
döviz girdisi en yük
sek sektör olması ve 
büyük ölçüde girdisi
ni iç piyasadan sağla
ması nedeniyle olum
suz yönde etk
ilendiğini kaydetti. 
Bu etkilenmenin 
sektör şirketlerinde 
pazar, kar, ihracat ve 
istihdam kaybına yol 

bir bölümünün 
kuruyan toprağı 
beslediğini dile 
getiren BUSKİ 
Genel Müdürü 
Çetinavcı, ayrıca 
Nilüfer Barajı'nda da 
su tutulmasından 
dolayı Doğancı 

açtığını belirten 
Güçlü, şöyle dedi: 
"Gıda sanayi, ülkem
izin sanayileşme 
sürecinde tarım ve 
sanayi arasında 
önemli bir köprü 
oluşturması, böylece 
katma değer yarat
ması, yeni istihdam 
alanları açması, üreti
ci ve ürün açısından 
yeni pazar olanakları 
oluşturmasıyla önem
ini ortaya koymak
tadır. Ayrıca meyve 
ve sebze mamulleri 
sektörü gerek büyük 
ölçüde vasıfsız işçi 
çalıştırması ve 
gerekse de küçük 
çiftçinin malını değer

Barajı'nda beklenen 
birikimin yaşan
madığını kaydetti. 
30 SU KUYUSU 
DEVREYE ALINDI 
Bu arada, BUSKİ 
Genel Müdürü Çeti- 
navcı, susuzluğa 
karşı açılan 70 su 
kuyusundaki 
sondaj ve enerji nakil 
hatları ile ilgili 
çalışmaların tamam
landığını belirtti. 
70 kuyudan 30'nun 
devreye alındığını 
ifade eden Çetinavcı, 
"Kalan 40 kuyunun 
elektrik bağlantıları 
hafta sonuna kadar 
tamamlanacak.
Tüm çalışmaların 
bitmesinin ardından 
120 kuyudan şebeke 
su verilmeye 
başlanacak" dedi.

lendirmesi açısından 
toplumun 'en alt 
gelir düzeyindeki 
birimlerine gelir 
aktarması* açısından 
da önemli bir işlev 
ortaya koymaktadır." 
İstatistiklere bakıl 
dığında ihracatın 
dolar cinsinden 
tutarının arttığını, 
ancak miktarının 
azaldığını belirten 
Güçlü, meyve ve 
sebze mamulleri sek
törünün toplam 
ihracatta 1980’li 
yılların sonunda 
yüzde 2.44 olan 
payının bugün 
yüzde 0.8 düzeylerine 
indiğine işaret etti.

Akçağlayan 
evleri satılıyor

Toplu konut ve 
kentsel dönüşümde 
mesafe kat eden 
Yıldırım 
Belediyesi'nin 
TOKİ iş birliği ile 
yaptığı Akçağlayan 
Bahçeli Evleri'nin 
ihalesi gün sayıyor. 
23 ve 25 Ekim 
tarihlerinde Yıldırım 
Belediyesi encümen 
salonunda 
gerçekleştirilecek 
olan ihalede 
belediyeye ait olan 
148 konutun satışı 
gerçekleştirilecek. 
Yıldırım’ın yeni bir 
kimliğe kavuşması 
noktasında belediye 
olarak büyük bir 
çaba harcadıklarını 
belirten Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, “Akçağlayan 
Bahçeli Evleri proje 
kapsamında konut 
bölgesinde sosyal 
donatı alanları, amfi 
tiyatro, su oyunları 
ve spor alanları 

€L€MAN ARANIYOR
Deneyimli 

ERKEK GARSON 
aranıyor 

GSM: 0 536 810 82 82
Tel:5122243

bulunacak. Bursa’ya 
özgü mimarisiyle 
inşa edilecek konut
lar, hem Yıldırım’ın 1 
hem de Bursa’nın ; 
çehresini değiştire- ı 
cek” diye konuştu. ] 
Başkan Keskin, 
belediyeye ait olan ; 
toplam 168 konuttan 
geriye kalan 148 
adedinin satışı için 
müracaatların 
sürdüğünü belir
tirken, ihalenin ise I 
23 ve 25 Ekim tari- J 
hinde gerçekleştirile
ceğini söyledi. 
Keskin, 
“Bursaİılar’ın bulun
maz fırsatı kaçırma- i 
malarını istiyoruz, j i 
TOKİ ile yaptığımız 
Akçağlayan projesi J |l 
ülkemizde örnek 1 
gösterilecek bir 
proje, uygun şartlar
da ev sahibi olmak 
isteyen tüm vatan- i 
daşlarımızı ihaleye 1 
bekliyoruz” diye 
konuştu.

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA
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Genç bir çift ise, küçük çocuk
larını babasının boynuna bindir 
miş, incecik kumda yalınayak 
yürüyor..

Derlenip toparlandıktan sonra 
sabah kahvaltısının ardından ye 
niden yola koyuluyor ve Ayva 
lık’a doğru yola çıkıyoruz.
Akçay’dan Edremit’e doğru 

yeni çevre yolu açılmış. Kent 
merkezine tekrar girerek Edre 
mit’in içinden dolanarak Ayvalık 
yoluna çıkmayı tercih ediyorum.

Edremit Belediye Başkanı da 
bizimki gibi büyük bilbaodlara 
fotoğrafını koymuş.

Farkı, “Edremit’i çok seviyo
rum” gibi bir tümce kullanmamış 
olması..

Edremit çok güzelleşmiş, pırıl 
pırıl bir kent yaratmışlar.
Zeytinliklerin içinden Ayvahk’a 

doğru süzülürken, bir yandan da 
zeytin ağaçlarını inceliyorum. 
Her biri asırlık ağaçlar. Ancak 
ağaçları bizimki gibi bakımlı 
değil. Yaşh gövdelerin üzerinde, 
salkım saçak dallarda zeytin var. 
Kimi ağaçlar boş kimisi baskın...
Edremit’te yağ fabrikaları , 

devhası. Büyük mağazaların bir 
çoğu şubelerini açmış.. Otomobil 
servisleri de öyle modern yapılar 
yapmışlar ki biz de böylelerini 
göremezsiniz.

Havanın kapalı olmasına karşın
ıruz. 
ğımız 
rojesi 
•ek
>ir i 
şartlar 
»Imak 
atan- 
aleye 
ye

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Av. Abdullah Erdoğan

ra

12

/İLİN 
5 9^

Acı haber tez 
ulaşır derler...

Ne kadar da 
doğru.

Bu yıl ki Ramazan 
Bayramını kızımın 
ısrarı üzerine 
Bursa'da geçirmeye 
karar verdik.

Bayramın 2. günü 
öğleden sonrası, 
saygıdeğer, sevgili 
ağabeyim ve doğup, 
ömrümün uzun yıl
larını geçirdiğim 
Osmaniye Mahallemi 
zin 27 yıl muhtar
lığını yapmış Ahmet 
Hocaoğlu'nun telefo
nundan değerli 
arkadaşımız ve 
ağabeyimiz Avukat 
Abdullah Erdoğan'ın 
ölüm haberini aldım.

Çok çok üzüldüm. 
Av. Abdullah 

Erdoğan'ı uzun yıllar 
öncesi Gemlik'te 
avukatlığa başladığı 
yıllarda tanıdım. 
Arkadaşlığımız, dost 
tuğumuz ve komşu
luğumuz ölümüne 
kadar devam etti.

Yılın hemen 
hemen her günü

öğleden sonraları 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
lokalinde iddialı 
prafa partileri ve 
sohbetler ile geçti.

1963 yılında 
seçildiğimiz Gemlik 
Belediye Meclisi'nde 
beraber görev yap
tık.

Abdullah Erdo 
ğan, Gemlik’in yetiş 
tirdiği Av. Halil Sey 
men'den sonraki 
ikinci avukattır.

Gemlik’in 50, 60 
yıl öncesi hukuki 
sorunlarını takip 
eden ilçede bürosu 
bulunan iki kişi var 
dı. Av. Cemil Ali 
Avarkan ve dava 
vekili Ali Kadri 
Gürçay.

Daha sonra Av. 
Halil Seymen ve 
hemen sonrası Av. 
Abdullah Erdoğan.

Abdullah Erdo 
ğan'da, Halil 
Seymen’de Gemlikli 
lerin dert babalarıy
dılar. v

Abdullah Erdo 
ğan, yalıboyu çocu

Gemlik KHrfez

Bayram ve tatil (2)

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

yağmur yağmıyor.
Edremit Burhaniye arası uzun 

değil. Zeytinlikler içinden 
Burhaniye’ye geldiğimizde zeytin 
likler daha çoğalıyor sanki..

Çevre yolundan gitmeden Bur 
haniye içine giriyorum.

Burhaniye’nin içi eski halini ko 
rumuş. Girişte “Kültürlerin bulyş 
tuğu Burhaniye’ye hoş geldiniz” 
yazısı bizi karşılıyor.

Yeni Burhaniye şehrin dışında 
yapılaşıyor.

Aracımı Ören’e doğru sürüyo
rum.

Ören, Gemlik’in Kumla’sı, Edre 
mit’in Akçay’ı..

Yıllar önce gördüğüm Ören ay 
nı güzellikte.

Bölgenin cenneti diyebiliriz 
Ören’e..

Birkez yapılaşma iki kattan çok 
değil.. Her yapı, bahçeli ve çevre
si yeşillenmiş. Bayram tatilinde 
kimsecikler görünmüyor ortalık
ta..

Ören’i bilmeyenler, görmeyen- 

ğu yani Küçük 
Kumlah 
olduğundan 
daha ziyade 
sahil köyleri 
insanlarının, 
Halil Seymen'de 
Umurbeyli olduğun
dan bu yörelerin 
köylülerinin sorun
ları ile ilgilenmiş 
hakkın teslimi, hak
sızlığın giderilmesi 
için parah parasız 
uzun yıllar çeşitli 
olumsuz koşullara 
rağmen görev yap
mış hukuk adam 
larımızdır.

Abdullah ağabeyi 
zamansız yitirdik. 
Bu vesile ile Av. Ha 
lil Seymen ağa beye 
de sağlıklı uzun 
ömürler dilerim.

Abdullah Erdoğan 
ağabey, bembeyaz 
tenli, sarışın, mavi 
gözlü, yakışıklı bom 
ba gibi bir insandı.

Çoğu kişi bilmez. 
İstanbul Hukuk Fa- 
kültesi'nde okurken 
artistik yapısı ile film 
lerde de rol almış, 
başarılı olmuş bir 

ler yaz ayında mutlaka görmeli. 
Ören, Bulgaristan’ın Varna kenti 
sanki..

Aracımızdan inip, kumsala doğ 
ru fotoğraf çekiliyoruz. Sonra sa 
hil yolundan Ayvalık yoluna çıkı 
yoruz.

Yol boyu dağ taş zeytinlik..
Gemlik’ten dışarı çıkmayanlar 

zeytinliklerin yalnız bu bölgenin 
bitkisi sanırlar. Ayvalık yolundan 
gidenler yanıldıklarını anlarlar..

Ayvahk’a geldiğimizde öğle 
saatiydi.

Eskiden yokuştan aşağıya süzü 
lerek çam ağaçları arasından giri 
lirdi Ayvahk’a, şimdi yeni yol 
açılmış ve bu yolun çevresi yenî|< 
bir Ayvalık olmuş. Kıyı şeridine 
indiğimizde, yoğun bir trafik ve 
kalabalık ile karşılaşıyoruz.

Dar Ayvalık yollarından yavaş 
yavaş ilerlerken bir yandan da 
kenti gözlemliyoruz.

Eski Ayvahk’a dokunmamışlar.
Rumlardan kalma eski evler 

sokak aralarından görülüyor, 

insandı.
Sinemada kal 

mayı benimseme 
miş. O, esas mesleği 
hukuku seçerek 
halkın hizmetinde 
olmuştur.

Şakacı, alçak 
gönüllüğü, saygılı 
davranışları, terbiye
si, gözü tokluğu, ge 
niş hukuk bilgisi ve 
tecrübesi, inancın
dan taviz vermez 
kişiliği, laik 
Cumhuriyete bağ 
lılığı, Atatürk'e olan 
sevgi ve saygısı ve 
dürüstlüğü, dobra 
dobra söylemleri ile 
topluma örnek 
olmuş, saygı gör
müş bir hemşerimiz- 
di.

Arkadaşları ve 
dostları olarak O'nu 
çok arayacağız.

Hep anacağız.
Gönüllerimizde 

yaşatacağız.
Hepimizin, tüm 

Gemliklilerin başı 
sağ olsun.

Allah'ın rahmeti, 
merhameti üzerine 
olsun.

Sayfa 5

eski yerinde dururken, yeni ise 
dışa doğru yayılmış..

Bizim yapamadığımız Ayvalık 
hlar yapmış..

Bir deniz kıyısı kasabasını 
olmanın tadını burada görebili 
yorsunuz. Balıkçı tekneleri, balık 
satış yerleri, küçük iskelesi, yat 
limanı çok sayıda otel ve moteli 
gözünüze çarpıveriyor.

Sarımsaklı plajlarına doğru 
giderken Şeytan Sofrası’na çıkı 
yoruz. Yamacı tırmanırken çam 
ormanlarının yakıldığını görü 
yoruz. Acınacak bir manzara..

Şeytan Sofrası’na çıktığımızda 
körfeze hakim tepede bulunan 
çay bahçelerinin dolu olduğunu 
görüyoruz.

Nefis bir manzara., ,, 
Bir doğa harikası..
Girintili çıkıntılı kara parçaları. 

Şeytan Sofrası’nda. Çaylarımızı 
içip Ayvahk’a dönüyoruz.

Bir kıyı büfesinde Ayvalık’ta 
bahk yemek istiyoruz.

Halil’in yerindeyiz. Balıklarımız 
ünlüdür diyor işleticisi iri yarı bir 
adam..

Önümüze beş tane kılçığı çık
mış, galata ununa bandırılmış 
sardalya kızartması sunuluyor, 
bir porsiyon daha istiyoruz. Yine 
doymuyoruz. Bu kez Ayvalık 
tostunu takviye istiyoruz.

Devamı yarın

ELEMANARANIYOR
Mermer Fabrikamızda 

çalışacak | 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR
Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç 
bayan eleman aranıyor 

Müracaatta şahsen yapılmasî.rica otar.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.

Tel: 513 47 39 
Gemlik yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km.

Gemlik / BURSA
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। Cffi mulıaliflerde tek aday sıhnlısı
Mart 2008'de olağan 
kurultayını yapacak
olan CHP'de 
muhalifler çalış
malarını sürdürürken, 
“tek aday” 
konusunda henüz 
uzlaşma olmadı. 
Geçtiğimiz hafta 
bir araya gelen 
Koç ve Bilgehan 
önümüzdeki günlerde 
yeniden bir araya 
gelerek “ortak aday” 
formülünü yeniden 
masaya yatıracak. 
CHP'de kurultay 
sürece devam 
ederken, Genel
Başkanı Deniz 
Baykal'a karşı 
“tek adayla” 
kongreye gitmek 
için nabız yoklayan

ııyor. Geçtiğimiz 
bir görüşme 

TEWA 4^‘SUYUNU BOŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

yapan, Samsun 
Milletvekili Haluk 
Koç ve Parti Meclisi 
Üyesi Gülsün 
Bilgehan'ın anlaşa
maması üzerine 
iki isim, önümüzdeki 
günlerde tekrar bir 
araya gelecek. 
Söz konusu görüşme 
muhalifler için önemli 
bir dönüm noktası 
olarak yorumlanıyor. 
Görüşmede, uzlaşı 
çıkmaması durumun
da Haluk Koç'un 
adaylığını resmen 
açıklaması 
bekleniyor. Adaylık
için adı geçen 
Gülsün Bilgehan'ın 
ise, karar vermekte 
zorlandığı ve 
gelişmelere bağlı 
olarak adım 
atacağı belirtildi. 
Bu arada kurultay 
çalışmaları için 

seçim bürosunu da 
tutan Haluk Koç'un, 
3'ncü bir ismin 
adaylığını 
desteklemeye sıcak 
bakmadığı öğrenildi. 
CHP'deki görev
lerinden istifa ederek 
tüm Türkiye'deki 
CHP örgütlerini 
gezerek genel başkan 
adaylığı için nabız 
yoklayan Prof. Dr. 
Oğuz Oyan ise, 
çalışmalarını 
Bilgehan ve Koç'tan 
ayrı yürütüyor.
Oyan, CHP'de bir 
dönem yöneticilik 
yapmış gençlik 
örgütlenmesinde 
bulunmuş partililerle 
buluşarak, 
çalışmaları hakkında 
bilgi alışverişinde 
bulunuyor.
SARIGÖL'DEN 
KOÇ'A DESTEK YOK 

Haluk Koç'un 
adaylığını açıkla
masının ardından, 
CHP'nin diğer 
muhalif ismi Şişli 
Belediye Başkanı 
Mustafa Sarıgöl'ün 
Koç'a destek 
vereceği yönündeki 
iddialar ise, 
Sarıgül'e yakın 
isimler tarafından 
redddelidi.
Sarıgöl'ün, Gülsün 
Bilgehan, Haluk Koç 
ve Oğuz Oyan'a her
hangi bir destek ver
mesinin söz konusu 
olmadığı vurgulandı.
Sarıgöl'ün, bir süre
den beri yürüttüğü 
örgütlenme çalış
malarına dikkat çek 
ilirken, yasal engel 
olmaması durumun
da, adaylığının 
yeniden gündeme 
geleceği belirtildi.

Mumcu ilk kez

1973'te CHP'li Ner 
min Neftçi'den 34 yıl 
sonra yine bir CHP'li 
kadın milletvekili 
TBMM Başkanvekili 
olarak yarın ilk kez 
kürsüye çıkacak. 
CHP İzmir Milletve 
kili Güldal Mumcu, 
22 Temmuz seçimin
den sonra bu göreve 
seçilmesinden bu 
yana ilk kez Salı 
günü TBMM Genel 
Kurulunu yönetecek. 
Mumcu'nun ilk kez 
kürsüye çıkması 
nedeniyle bir konuş
ma yapacağı bildiril
di. TBMM Başkanlık 
Divanındaki görev 
dağılımına göre,

Mumcu'nun bu hafta 
boyunca Genel Ku 
rulu yönetmesi bek
leniyor. Bu durumda, 
eğer TBMM Başkanı 
Koksal Toptan kür 
süye çıkmazsa, bu 
hafta Meclis günde 
minin önemli konu
ları olan, AKP'nin 
anayasa değişikliği 
teklifinin ikinci 
tur oylaması ve 
sınır ötesi operas 
yon için hükümete 
izin verilmesine 
ilişkin tezkere 
görüşmeleri sırasın
da da TBMM 
Başkanvekili olarak 
Mumcu görev 
yapacak.

k

GÜNDE DAVETİYE BASILIR

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR.

X

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
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Referandumca evet ve hayır ne anlama geliyor
21 Ekim Pazar günü 7 
maddelik Anayasa 
değişikliği paketi 
halkın oyuna sunula
cak. Referandumdan 
evet mi yoksa hayır 
mı sonucunun çıka
cağını şimdiden 
kestirmek güç. Hayır 
çıkması durumunda 
pek bir sorun görün
müyor. Ancak evet 
çıkması ihtimali daha 
şimdiden ortaya 
çıkan tartışmalarıyla 
gündemi meşgul 
ediyor.
REFERANDUMA 
NASIL GELİNDr 
Cumhurbaşkanını 
halkın seçip 
seçmemesiyle ilgili 
kararı 21 Ekim tari
hinde yapılacak 
referandum ile yine 
halk verecek. 22. 
yasama döneminin 
son icraatlarından 
birisiydi Anayasa 
paketi ve bu paketin 
içinde Cumhurbaş 
kanı'nı halkın seç 
meşini öngören 
düzenleme de vardı. 
Meclis’teki uzun 
tartışmaların ardın
dan değişiklik kabul 
edildi. Ancak, 10. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in konuyu 
Anayasa Mahkeme 
si'ne taşıması 
nedeniyle Cumhur 
başkanım halkın 
seçmesi konusu yine 
halkın onayına kaldı. 
Ve Türkiye şimdi 
21 Ekim tarihinde 
Cumhurbaşkanını 
halk seçsin mi 
seçmesin mi referan
dumu yap' ~ak. 
Referandum hafta 
sonunda yapılacak. 
Ancak referandum 
henüz yapılmamasına 
rağmen sonuçlarına 
ilişkin tartışmalar 
iyiden iyiye 
hareketlendi. 
EVET İÇİN BEYAZ 
HAYIR İÇİN 
KAHVERENGİ

Pazar günü yapılacak 
referandumda 
Anayasa'nın cumhur
başkanı seçimi, 
TBMM'de yapılacak 
oylamalar ve genel 
seçimlerin süresine 
ilişkin düzenlemeler 
oylanacak.
Pazar günü 7 madde
lik anayasa değişik
liği paketi halkın 
oyuna sunulacak. 
Oylar ‘evet* ya da 
‘hayır' olacak. Evet 
için ‘beyaz', hayır için 
‘kahverengi' oy pusu
lası kullanılacak.
YARIDAN BİR 
FAZLASININ OYU 
KESİN OLACAK 
Genel ve yerel seçim
lerin aksine, referan
dumda oy kullanma
manın cezası yok. 
Ancak, referandumda 
sonuca ilişkin kul
lanılması gereken oy 
sınırlaması da bulun
muyor. Bu nedenle, 
oy kullanan seçmen 
sayısı yüzde 20 olsa 
bile, yarısından bir 
fazlasının oyu kesin 
olacak.
HAYIR ÇIKARSA 
SORUN YOK 
Aslında halkın kara 
rının "hayır" çıkması 
durumunda hiçbir 
sorun yaşanmayacak. 
Anayasa'daki sistem
le, Cumhurbaşkanı 
Meclis kararıyla 
seçilmeye devam 
edilecek? Mevcut 
Cumhurbaşkanının 
statüsü yedi yıl için 
korunacak.
EVET ÇIKARSA 
TARTIŞMALAR 
ALEVLENECEK 
Halk referandumda 
"evet" derse işte o 
zaman Cumhurbaş 
kanlığı konusu bir 
hayli tartışmalı ola
cak. Hatta ve hatta 
Abdullah Gül'ün 
Cumhurbaşkanlığı, 
tartışmaların odağına 
oturacak. Zira bir 
grup hukukçu refe 
randum kararı net

icesinde 11. Cumhur 
başkam'nı halkın 
seçeceğini ileri sü 
rerek, Abdullah 
Gül'ün Cumhurbaş 
kanhğı'nın düşeceğini 
savunacak? Buna 
karşılık 11. Cumhur 
başkanı seçiminin ta 
mamlandığını ve do 
layısıyla da halkın re 
ferandumda "evet" 
demesi durumunda 
Cumhurbaş kanını 
halkın seçmesi kara 
rının 12. Cumhurbaş 
ka nı için geçerli ola
cağını savunanlar da 
sesim' yükseltecek. 
YŞK SON SÖZÜ 
SÖYLEYECEK 
Tüm bu tartışmaların 
nihai noktalanacağı 
yer ise Yüksek Seçim 
Kurulu olacak. Halk 
referandumda "evet" 
derse, karmaşıklıklar 
yumağını çözmek 
Yüksek Seçim 
Kurulu'na kalacak. 
Halkın 11. Cumhur 
başkanı için mi yoksa 
12. Cumhurbaşkanı 
için mi sandık başına 
gideceği sorununa 
son noktayı YSK 
koyacak. Pazar günü 
sandığa gidecek seç
menin ‘evet' ya da 
‘hayır* diyeceği ana 
yasa değişiklik pake 
tindeki maddeler 
şunlar:
SEÇİMLER DÖRT

YILDA BİR OLACAK 
MADDE 1 -7/11/1982 
tarihli ve 2709 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 77 nci 
maddesinin birinci 
fıkrasında geçen 
“beş” ibaresi “dört” 
olarak değiştirilmiştir. 
MADDE 2 - Türkiye 
Cumhuriyeti Anaya 
sasının 79 uncu mad
desinin ikinci fıkra 
sında geçen “seçim 
tutanaklarını” ibare 
sinden sonra gelmek 
üzere “ve Cumhur 
başkanlığı seçimi 
tutanaklarını" ibaresi; 
son fıkrasında geçen 
“halkoyuna sunul
ması” ibaresinden 
sonra gelmek üzere 
“, Cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilmesi” ibaresi 
eklenmiştir.
367 KRİZİNE KARŞI 
DÜZENLEME 
MADDE 3 - Türkiye 
Cumhuriyeti 
Anayasasının 96 ncı 
maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şek
ilde değiştirilmiştir: 
“Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, yapacağı 
seçimler dahil bütün 
işlerinde üye tam
sayısının en az üçte 
biri ile toplanır. 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Anayasada 
başkaca bir hüküm 

yoksa toplantıya 
katılanların salt 
çoğunluğu ile karar 
verir; ancak karar 
yeter sayısı hiçbir 
şekilde üye tam
sayısının dörtte 
birinin bir fazlasından 
az olamaz.”
7 YIL YERİNE 5+5 
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MADDE 4 - Türkiye 
Cumhuriyeti 
Anayasasının 101'inci 
maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş 
tir:
“MADDE 101 - 
Cumhurbaşkanı, kırk 
yaşını doldurmuş ve 
yüksek öğrenim yap
mış Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri 
veya bu niteliklere ve 
milletvekili seçilme 
yeterliğine sahip 
Türk vatandaşları 
arasından, halk 
tarafından seçilir. 
Cumhur başkanının 
görev süresi beş 
yıldır. Bir kimse en 
fazla iki defa Cum 
hurbaşkanı seçile 
bilir. Cumhurbaşkan 
lığına Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri 
içinden veya Meclis 
dışından aday göste 
rilebilmesi yirmi mil
letvekilinin yazılı tek
lifi ile mümkündür.
Ayrıca, en son 
yapılan milletvekili 
genel seçimlerinde 
geçerli oylar toplamı 
birlikte hesap
landığında yüzde 
onu geçen siyasi 
partiler ortak aday 
gösterebilir.
Cumhurbaşkanı 
seçilenin, varsa 
partisi ile ilişiği 
kesilir ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
üyeliği sona erer.” 
CUMHURBAŞKANINI 
HALK SEÇER 
MADDE 5 - Türkiye 
Cumhuriyeti 
Anayasasının 
102 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir: 
“MADDE 102 - 
Cumhurbaşkanı seçi
mi, 
Cumhurbaşkanının 
görev süresinin dol
masından önceki alt
mış gün içinde; 
makamın herhangi bir 
sebeple boşalması 
halinde ise boşalmayı 
takip eden altmış gün 
içinde tamamlanır. 
Genel oyla yapılacak 
seçimde, geçerli 
oyların salt çoğun
luğunu alan aday 
Cumhurbaşkanı 
seçilmiş olur. İlk oyla
mada bu çoğunluk 
sağlanamazsa, bu 
oylamayı izleyen ikin
ci pazar günü ikinci 
oylama yapılır. Bu 
oylamaya, ilk oylama
da en çok oy almış 
bulunan iki aday 
katılır ve geçerli 
oyların çoğunluğunu 
alan aday 
Cumhurbaşkanı 
seçilmiş olur.
İkinci oylamaya katıl
maya hak kazanan 
adaylardan birinin 
ölümü veya seçilme 
yeterliğini kay
betmesi halinde; 
ikinci oylama, 
boşalan adaylığın 
birinci oylamadaki 
sıraya göre ikame 
edilmesi suretiyle 
yapılır. İkinci oyla
maya tek adayın 
kalması halinde, bu 
oylama referandum 
şeklinde yapılır. 
Aday, geçerli oyların 
çoğunluğunu aldığı 
takdirde Cumhur 
başkanı seçilmiş 
olur.
Cumhurbaşkanı 
göreve başlayıncaya 
kadar görev süresi 
dolan Cumhur 
başkanının görevi 
devam eder. 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimine ilişkin usûl 
ve esaslar kanunla 
düzenlenir.”

Anayasa paketinin 2, turu bugün
TBMM Genel Kurulun 
da, 21 Ekimde referan 
duma sunulacak 
anayasa değişikliği 
paketinde yer alan ve 
11. cumhurbaşkanı 
seçimine ilişkin geçici 
18 ve 19. maddelerin 
metinden çıkarılma 
sini öngören anayasa 
değişikliği teklifinin 2. 
turu bugün yapılacak. 
Teklif, 21 Ekimde 
referanduma sunula
cak ve cumhurbaşka 
nının halk tarafından 
seçilmesini de düzen 
leyen anayasa pake

tinin 6. maddesi için 
de yer alan, "cumhur
başkanı seçimine 
ilişkin getirilen yeni 
düzenlemelerin 11. 
Cumhurbaşkanı seçi
minde de uygulan
ması" içeren geçici 
19. maddesi ile 
"seçim kanunlarında 
yapılacak değişiklik
lerin 11. Cumhurbaş 
kanı seçiminde uygu
lanmasına" imkan ta 
nıyan geçici 18. mad
desinin metinden 
çıkarılmasını öngörü 
yor. Teklif, kanunun 

yayımı tarihinde yürür 
lüğe girmesini ve halk 
oyuna sunulması du 
rumunda maddelerin 
tümünün oylanmasını 
düzenliyor. Teklifle 
metinden çıkarılması 
istenen geçici mad
deler şöyle: 
"GEÇİCİ MADDE 19: 
11. Cumhurbaşkanı 
seçiminin ilk tur oyla
ması, bu Kanunun 
Resmi Gazetede yayı 
mini takip eden 40. 
günden sonraki ilk 
pazar günü, ikinci tur 
oylaması ise ilk tur 

oylamayı takip eden 
ikinci pazar günü 
yapılır.
GEÇİCİ MADDE 18: 
Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 67. mad 
desinin son fıkrası, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin yapılabil 
mesi için; çıkarılması 
gereken kanun hü 
kümleri ile seçim 
kanunlarında yapıla
cak değişiklikler bakı 
mından dikkate alın
maz."
-3 MADDE VE 
TEKLİFİN TÜMÜ

OYLANACAK-
Teklifin 2. tur görüş 
melerinde, 3 madde 
ve teklifin tümü olmak 
üzere 4 gizli oylama 
gerçekleştirilecek. 2. 
turda, yalnızca mad
deler üzerinde verilen 
değişiklik önergeleri 
görüşülecek; ancak 1. 
tur görüşmede üzerin 
de değişiklik önergesi 
bulunmayan bir mad 
de hakkında 2. görüş 
mede önerge verile
meyecek. Anayasa 
değişikliği teklifinin 
kabulü, Meclis üye 
tam sayışının beşte 
üç çoğunluğunun 
(330) gizli oyuyla 
mümkün olacak. Bu 

sayının altında 
oy alan maddeler 
düşmüş sayılacak. 
Tümü üzerinde 
yapılan oylamada 
bu sayının bulunama
ması durumunda ise 
teklif reddedilmiş 
kabul edilecek.
Düzenlemenin, 
330 ila 367 milletve 
kilinin oyuyla 
kabul edilmesi 
halinde cum hur- 
başkanı bunu ya 
TBMM'ye iade edecek 
ya da halkoyuna 
sunacak. 367'nin 
üzerinçle oy çıkması 
halinde ya onaylana 
cak ya da TBMM'ye 
iade edilebilecek.
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Çaldıkları
ticari taksiyi Mobilya atölyesinde çıkan yangın

ateşe verdiler 80 bin YTL hasara neden oldu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir ticari 
taksi ateşe verildi. 
Olay, önceki gece 
saat 22.00 sıraların
da İnegöl Meslek 
Yüksekokulu eski 
binasının yanında 
bulunan taksi 
durağınd meydana 
geldi. 16 T 5544 
plakalı ticari taksi 
sürücüsü 35 
yaşındaki C.G. 
iş dönüşü aracını 
durağa park etti. 
Anahtarı üzerinde 
bırakılan taksi 
kimliği belirsiz 
kişi veya kişilerce 
çalındı. C.G., 
durumu hemen 
polise bildirdi. 
Gelen ihbar üzerine 
İnegöl'ün giriş ve 
çıkışları ile şehir 
merkezinde 
araştırma başlatan 
emniyet ekipleri 
ticari taksinin izine 
rastlayamazken, 

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

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

MİLSMıeMME İÇİN BİZİMINIZ

çalınan otomobil 
aynı gece saat 
00.30 sıralarında 
Kaplan Petrol 
karşısında tarla yolu 
olan Mesudiye 
Mahallesi Güzel 
Sokağı'nda yanar 
halde bulundu. 
Emniyet ekiplerinin 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen itfaiye 
ticari taksinin ön kıs
mında çıkan yangını 
söndürdü, ancak 
otomobilden geriye 
demir yığını kaldı. 
Ticari taksiyi çalan 
kişi ya da kişilerin 
herhangi bir iz 
bırakmamak için 
otomobili yaktıkları 
tahmin edilirken, 
emniyet ekipleri, 
çaldıkları ticari 
taksiyi ateşe verip 
yakan kişi ya da 
kişilerin yakalan 
ması için geniş 
çaplı bir araştırma 
başlattı.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir mobilya 
atölyesinde çıkan 
yangın, çevrede 
korkulu anların 
yaşanmasına ve 
80 bin YTL hasara 
neden oldu. İşyerinin 
yandığını gören 
işyeri sahipleri ise, 
gözyaşlarına hakim 
olamadı. İtfaiye 
yoğun bir çaba 
sonucu yangını 
kontrol altına alırken, 
çatıdan düşen bir 
itfaiye eri ayağından 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 
Gülbahçe Mahallesi 
Çeşme Sokak'ta

Gemlik Körfezi

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

§

s

Muammer Kırçova'ya 
(49) ait marangoz 
atölyesinde öğle 
saatlerinde henüz 
bilinmeyen nedenle

yangın çıktı. 
Alevler kısa sürede 
ahşap binayı etkisi 
altına alırken olay 
yerine gelen itfaiye

Takla atan araçtan sajj çıktı
Bursa'nın Mustafake 
malpaşa llçesi’nde 
3 takla atıp ters 
dönen aracın 
sürücüsü kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattı. 
Önceki gece saat 
20.30 sıralarında 
ilçenin Fevzidede 
Caddesi üzerinden 
Tatkavaklı istikame
tine doğru yol alan 
16 SA 780 plakalı 
özel otomobilin 
sürücüsü Turgay 
Yavri direksiyon 
hakimiyetini kaybetti. 
Araç kaydıktan sonra

düz yolda 3 takla 
attıktan sonra dura
bildi. Hurdaya dönen 
otomobilden vatan
daşlar tarafından 
çıkarılarak hastaneye 

ekipleri söndürme 
çalışmalarına başladı. 
Bu sırada çevredeki 
bina sahipleri de 
hortumlarla yangına 
müdahale etti.
Kısa sürede büyüyen 
yangın çevre binalara 
sıçradı. Yan taraftaki 
Hilmiye E.'ye ait evin 
çatısı da yanmaya 
başladı. Yangını 
gözyaşları içerisinde 
izleyen işyeri sahibi 
Muammer Kırçova ve 
çocuklarını polis ve 
çevre sakinleri teselli 
etti. İtfaiye eri Sami 
Kerem çatıdaki 
söndürme çalışmaları 
sırasında düşerek 
ayağından yaralandı.

d

kaldırılan özel araç 
sürücüsü Yavri’nin 
hayati tehlikesinin 
olamadığı ve kazayı 
hafif sıyrıklarla 
atlattığı öğrenildi.

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 f
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
2

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire I
&

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

ŞEKER SİGORTA 
/Vfacıde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

Eşine kızdı denize atladı
İzmir'de eşiyle 
tartışan bir kişi, 
Mustafa Kemal Sahil 
Bulvarı'nda denize 
atlayarak intihara 
teşebbüs etti. 
Alınan bilgiye göre, 
Mustafa Kemal Sahil 
Bulvarı Valilik 
Konağı karşısındaki 
sahilde bir kişinin 
elbiseleriyle denize 
atladığını gören 
vatandaşlar durumu 
polise bildirdi.
Olay yerine gelen 
polis ekipleri, bir 
kişinin denizde 
yüzerek açıldığını

fark etti. Bölgeye 
çağrılan Deniz 
Polisi, denize atlayan 
Haşan Tahsin A'yı 
(32) bota alarak 
Göztepe Vapur 
İskelesi'ne çıkardı. 
Kemeraltı Çarşısı'nda 
bir kundura 
dükkanında tez
gahtar olarak çalışan 
Haşan Tahsin A'nın 
eşiyle tartıştığı, 
barışmak için 
sahilde yeniden 
konuştuğu, ardından 
da denize atlayarak 
intihar etmek istediği 
öğrenildi.

Deniz Polisi'ne ait 
botla soğuk sudan 
çıkarılarak ambu
lansa bindirilen 
Haşan Tahsin A, 
sağlık durumunun 
iyi olduğunun 
anlaşılması üzerine 
Güzelyah Polis 
Merkezi'ne 
götürüldü. Olayın 
ardından genç 
adamın eşi ve 
kardeşleri de 
Güzelyah Polis 
Merkezi'ne 
götürüldü. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

TIWA& “SUYUNU BOŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Vergi kayıplarının 
önüne geçilecek
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Kuramların, ilişkili 
kişilerle emsallere 
uygunluk ilkesine 
aykırı fiyattan mal- 
hizmet alım satımları 
yoluyla, vergi mat 
rahlarını düşük 
göstermeleri nede 
niyle yaşanan vergi 
kayıplarının önüne 
geçilecek.
Gelir İdaresi Başkan 
lığı, yeni Kurumlar 
Vergisi Kanunu'nun 
“Transfer Fiyatları 
dırması Yoluyla Örtü 
lü Kazanç Dağıtımı” 
olarak tanımlanan 
söz konusu işlemler 
hakkındaki hüküm
lerinin uygulama 
esaslarına ilişkin 
yeniden düzenlediği 
Bakanlar Kurulu 
Kararı Taslağı'nı gö 
rüş ve öneriler için 
kamuoyunun bilgi
sine sundu.
Geçen yıl çıkarılan 
yeni Kurumlar 
Vergisi Yasası'na gö 
re, kurumlar, ilişkili 
kişilerle emsallere 
uygunluk ilkesine 
aykırı olarak tespit 
ettikleri'bedel veya 
fiyat üzerinden mal 
veya hizmet alım ya 
da satımında bulu 
nursa, kazanç tama
men veya kısmen

transfer fiyatlandır
ması yoluyla örtülü 
olarak dağıtılmış 
sayılıyor. “Mal veya 
hizmet alım ya da 
satımı” kapsamına 
alım, satım, imalat 
ve inşaat işlemleri, 
kiralama ve kiraya 
verme işlemleri, 
ödünç para alınması 
ve verilmesi, ikrami 
ye, ücret ve benzeri 
ödemeleri gerektiren 
tüm işlemler giriyor. 
GİB tarafından hazır
lanan kararname tas 
lağı, söz konusu 
mad denin uygulama 
esaslarını düzenli 
yor. Türkiye'deki tam 
ve dar mükellef ger 
çek kişi ve kurum- 
lartn tamamı bu 
düzenlemenin kap
samı içinde yer ah 
yor. Düzenlemeyle, 
ilişkili kişilerle mal 
veya hizmet ahm ya 
da satımında bulu
nan gerçek kişi ve 
kurumların gelirleri 
nin tam ve doğru 
olarak beyan 
edilme sini sağla

mak' ve transfer 
fiyatlandırması 
yoluyla vergi 
matrahının aşındırıl- 
masına engel 
olmak amaçlanıyor.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

8 YAŞ

a
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ELEMAN ARANIYOR

KAYIP
Gemlik Trafik Şube Müdürlüğü’nden 

aldığım ehliyetim, Gemlik Nüfus 
Müdürlüğü’nden aldığım nüfus cüzdanım 

16 ZK 515 Plakalı aracımın 
ruhsatı 5.10.2007 tarihinde çalınmıştır.

Hükümsüzdür. Emine KAYA

İ!
ît | 

ın

İşyerimizde çalışacak 
POMPÂCI

TEMİZLİK ELEMANI
MARKETTE ÇALIŞACAK

TEZGAHTAR VE

KAYIP
Oktay Karahan’a ait 16 ZG 935 plakalı kul
lanmış olduğum aracın ruhsat, sigorta ve 
vergi makbuzlarından oluşan belgeler ile 
Bursa Trafik Şube Müdürlüğü’nden almış 
olduğum ehliyetin oto içinden çalınmıştır. 

Hükümsüzdür. ERCÜMENT ESEN

HNUKveMIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

ın

ne

KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ 
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

Gemlik Lisesi’den 2003/2004 
yılında aldığım diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

NİHAL EKTİ

SATILIK DAİRE
■ ■ __________ t

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 : 0.533 356 44 39

İsteyen müşterilerimizin 
Kürbanlan azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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2008 yılında 115 gün
resmi tatil var

Kamu çalışanları, 
2008 yılında hafta 
sonlarında 104, milli 
ve dini bayramlarda 
da 11 gün olmak 
üzere toplam 115 
gün resmi tatil 
yapacaklar.
Hafta sonları, milli 
ve dini bayramlar 
dolayısıyla 2008'in 
ocak ayında 9; şubat 
ve temmuz aylarında 
8'er; mart, mayıs, 
ağustos ve kasım 
aylarında 10'ar; 
nisan, haziran ve 
eylül aylarında 9'ar, 
ekim ayında 11, 
aralık ayında ise 12 
gün olmak üzere 
kamu çalışanları 115 
gün resmi izinli 
olacaklar.
Yılbaşı, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı, 19 
Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı ve 29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramı hafta içine 
rastlayan günlerde, 
30 Ağustos Zafer 
Bayramı ise 
cumartesi günü 
kutlanacak.
19 Mayıs'ın Pazartesi 
gününe denk gelme
si nedeniyle bu günü 
hafta sonuyla bir-

Cavit Çatjlar’ın iki fabrikası satışa çıkıyor
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fc.ıu (TMSF), 
Cavit Çağlar'ın 
borçlarının tasfiyesi 
kapsamında yönetim 
ve denetimini devral 
dığı Nergis Grubu 
şirketlerinden Yase 
min Mensucat ve 
Aksoylar Tekstil'e ait 
Bursa'daki 2 fab
rikayı 17 Ekim Çar 
şamba günü yapıla
cak ihalede toplam 
25 milyon 475 bin 
YTL muhammen be 
delle satışa çıkara
cak.
TMSF'den yapılan 
açıklamaya göre, söz 
konusu iki fabrikanın

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

leştirip 3 gün tatil 
yapma imkanı bula
cak olan çalışanlar, 
sah günü kutlanacak 
olan yılbaşında ve 
çarşamba günleri 
kutlanacak olan 23 
Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı ile 
29 Ekim Cumhuriyet 
bayramlarmda birer 
gün tatil yapacaklar. 
Ramazan Bayramı 
30 Eylül Salı günü 
başlayıp, 2 Ekim 
Perşembe günü 
sona erecek. Kurban 
Bayramı ise 8 Aralık 
Pazartesi günü 

satış ihalesi, 
TMSF Binası'nda 
yer alan Konferans 
Salonu'nda saat 
11.00'de başlayacak. 
19 milyon 780 bin 
YTL muhammen 
bedele satışa 
çıkarılacak Yasemin 
Mensucat Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.'ye ait 
fabrika toplam 65 bin 
484,4 metrekare 
işletme alanı ve 
toplam 29 bin 454 
metrekare kapalı 
alana sahip bulunu 
yor. Sekiz parsellik 
taşınmaz; idare ve 
fabrika binası, yeni 
tesis binası, kazan 

başlayacak, 
11 Aralık Perşembe 
günü bitecek. 
Kurban Bayramı'nın 
arifesi pazar gününe 
rastladığı için 
ayrıca yarım günlük 
bir tatil gerçek
leşmeyecek. 
Pazartesi günü olan 
Ramazan Bayramı 
arifesi ile hem 
Ramazan, hem de 
Kurban bayramları 
sonrasındaki cuma 
günleri idari izin 
ilan edilirse, çalışan
lar iki bayramda 
da 9'ar gün tatil 
yapabilecek.

dairesi, büyük ve 
küçük depo, 
puantörlük ve 
bekçi bina bölüm
lerinden oluşuyor. 
Aksoylar Tekstil 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ye ait 5 milyon 
695 bin YTL muham
men bedelle satışa 
çıkarılacak 3 
parsellik diğer 
fabrika ise 6 bin 
604,96 metrekare 
toplam işletme 
alanı ve 10 bin 035 
metrekare toplam 
kapalı alana sahip 
bulunuyor. Fabrika 
idari bina ve fabrika 
binasından oluşuyor.

teha a “SUYUNUTrmA A boşa
HARCAMA”

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

ııııli'lı lıı ıhıtı ılnil ııınııl

Yeni üniversitelilerin
kredi başvuruları başladı
Ek kontenjan kap
samında 2007-2008 
öğretim yılında 
ilk defa üniversiteye 
yerleştirilen 
öğrencilerin burs, 
öğrenim ve katkı 
kredisi için başvuru 
süresi dün başladı. 
ÖSYM tarafından 
ek kontenjan uygula
ması kapsamında 
ilk defa üniversiteye 
yerleştirilen 
öğrenciler, burs 
öğrenim ve katkı kre
disi başvurularının 
dünden itibaren 17 
Ekim Çarşamba 
günü mesai bitimine

Üniversite hastaneleri dertli
Birinci basamak 
sağlık hizmeti veren 
üniversite hastane 
lerinin, fatura bedel
lerini alamadığı, 
devlete ödediği vergi 
oranı nedeniyle 
maddi sıkıntı içine 
girdiği ve döner ser
mayenin yatırım 
giderlerini karşılaya
madığı bildirildi. 
Hacettepe Üniver
sitesi (HÜ) Hastane 
leri Genel Direktörü 
Prof. Dr. Uğur Erde 
ner, üniversite has
tanelerinin ağır vergi 
yükü altında oldu 
ğunu söyledi. 
Üniversite hastane 
lerinin devlete yüzde 
15 hazine payı öde 
diklerini belirten 
Erdener, bu oranın 
devlet hastanele 
rinde yüzde 1 
olduğunu kaydetti. 
Erdener, şunları kay
detti: "Üniversite 
hastaneleri ayrıca 
yüzde 8 araştırma 
payı ödüyor. Yani bir 
anlamda yüzde 23 
vergiye tabiyiz. Oy 
sa, kamu hastanele 
rinde bu oran 
yüzde 1...
Özel sektör sağlık 
kuruluşları da yüzde

KİRALIK DÜKKAN

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İkinci Kordon’da 
Anıl Gümrükleme yanından 

70 m2 denize karşı 
, işyeri kiralıktır.

Cep: 0.542 593 6151]
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kadar Yüksek 
Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar 
Kurumu'nun

www.kyk.gov.tr. 
adresli internet 
sitesinden 
yapabilecekler

8 KDV veriyor ancak 
kendi satın aldıkları 
mal ve hizmetler için 
ödedikleri KDV'yi 
mahsup edebiliyor
lar. Biz de satın aldı 
ğımız mal ve hizmet 
ler için KDV ödüy
oruz ancak bunun 
herhangi bir yerden 
mahsubunu yapa 
mıyoruz. Bir anlam
da tekrar ilave bir 
vergiye tabiyiz." 
Erdener, fatura 
bedellerinin, geri 
ödeme kuruluşları 
tarafından çok uzun 
zamanda ödendiğini 
de belirterek, "Tama 
men keyfi nedenlerle 
yüksek kesintiler 
yapılıyor" dedi. 
Geri ödeme kuru
luşlarının sisteme 
parayı çok gecik
tirmeden protokolle 
belirlenmiş zamanda 
ödemesini bekliyo 
ruz. Kamu kuru
luşlarından parayı 
ortalama 5-6 ayda 
alabiliyoruz. Ödenek 
sorunlarını gerekçe 
gösteren belediye 
lerden tahsilat 
yapamıyoruz^ Yani 
sistem hem ciddi bir 
vergi yüküne tabi 
hem de para geri 

dönüşü zor ve 
uzun zaman alıyor"] 
diye konuştu.
Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Murat Akalı 
da özellikle kamu 1 
kuruluşlarından 
büyük miktarlarda i 
alacakları olduğunu 
söyledi. Hazine payı, 
araştırma payı ve d 
KDV oranlarının yük
sek olmasından 
şikayetçi olan Akal, 
üniversite 
bünyesinde birikeni 
araştırma fonuna 1 
Maliye Bakanlığı 
tarafından el konul-] 
duğunu belirterek, T 
"Orada biriken 
parayı dahi kul
lanamıyoruz. El 
konma gerekçesi I 
nedir bilmiyoruz" I 
dedi. Gazi Üniver-1 
sitesi (GÜ) Tıp 
Fakültesi Dekanı I 
Prof. Dr. Ayşe 
Dursun da 
üniversite has
tanelerinin, devlete! 
hazine payı, araştır*] 
ma payı, KDV'de en 
yüksek oranda 
ödeme yaptığını, | 
fatura bedellerinin! 
tahsilatında sıkıntı 
yaşandığını söyledi]

ir

http://www.kyk.gov.tr
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CRN MERİDYEN
ALIŞVERİŞ MERKEZİ

GCMÜKLİLCRİN HİZMETİM AÇILDI I 
I II VII II

GEZİP GÖRECEĞİNİZ KALİTELİ VE UCUZ 
ALIŞVERİŞ YAPACAĞINIZ 

BİR CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURDUK.
r ,-n Tg SAYILI MİKTARDA 

KİRALIK YERİMİZ 
mevcuttur.
istiklal Cad. No:26 

513 13 80
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Konyaspor Fenerbahçe maçı 
için puan hesapları yapıyor ı

Bursa'da düzenlenen 
Uludağ Cup'un 
ardından Konya'ya 
dönen Konyaspor'da 
haftasonu oynanacak 
zorlu Fenerbahçe 
maçının hazırlıkları 
başladı.
Konyaspor, Turkcell 
Süper Lig'in 
9.haftasında 
deplasmanda 
oynayacağı 
Fenerbahçe 
maçının

“Karamsar olmayın”
Fenerbahçe Teknik 
Direktörü Zico, 
Turkcell Süper Lig'de 
son haftalarda kötü 
oynamadıklarını, 
ancak girdikleri gol 
pozisyonlarından 
yararlanamadıklarını 
belirterek, "Ligde 
oyunun geneline 
bakınca kötü oynamı 
yoruz, sadece pozis 
yonları değerlendi
remiyoruz" dedi. 
Şamandıra Tesisle 
ri'nde antrenmandan 
sonra gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan 
Brezilyalı teknik 
adam, ligde son 4 
maçta takımın oyu
nunda yükselme 
olduğunu vurgula
yarak, "En son Vestel 
Manisaspor maçına 
pakaniar, Fenerbah 
çe'nin maç boyunca 
üstün olduğunu ve 
bir sürü gol pozis 
yonundan yararlana
madığını görecek
lerdir. Son maçlarda 
iyi oynuyoruz, ama 
istediğimiz sonuçları 
alamıyoruz" diye 
konuştu.
Bir gazetecinin, 
"Takım Tuncay'ı arı 
yor mu" şeklindeki 
sorusu üzerine Zico, 
şunları söyledi: 

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
HARRYP0TTER5 
CUMHURBAŞKANI 
MERYEM ANA

(Rezervasyon Tel: 513 33 21)

Seanslar
14.00
14.15 -21.00 -16.15
12.00 -14.00 -20.45

hazırlıklarına yapılan 
tek antrenmanla 
start verdi.
Fenerbahçe ile 
karşılaşacak olan 
Konyaspor, 3 günlük 
izin sonrası yapılan 
antrenmanla hazırlık
lara başladı. 
Tatlıcak Tevfik Lav 
Tesisleri'nde dün 
saat 23:00'de 
başlayan antrenmana 
izinli olan kaptan 
El Saka, Muhammed

"Tuncay çok kaliteli 
bir oyuncu. Attığı 
goller ve mücadele
siyle takımımıza kan 
veriyordu. Fakat biz 
sürekli geriye 
bakarak, eski ve yeni 
oyuncular diye ayrım 
yapamayız. Tuncay 
şu anda kadromuzda 
yok. O yüzden de 
bu konuda yapacak 
fazla yorum yok. 
Biz eğer pozisyona 
giriyorsak, elimizdeki 
futbolcularla en iyi 
şekilde çalışıp, topu 
içeriye sokmalıyız. 
Kendi içimizde 
çalışıp, bu konunun 
üstesinden gelmemiz 
gerekiyor." 
"PUAN FARKINI 
KAPATMALIYIZ" 
Zico, Fenerbahçe'nin 
katıldığı her kulvarda 
en üst seviyeyi

Abdullah, Neca 
Fernandes, Ze 
Gomes ve Mertol 
Karatay dışında 
kalan tüm oyuncular 
katıldı.
Koray Içten'in de 
takımla birlikte 
çalışmalarda yer 
aldığı antrenman 
koşu çalışması 
şeklinde geçerken, 
açma-germe 
hareketleri ile 
sona erdi.

hedeflediğini, 
bu yüzden de 
ligde puan farkını 
kapatmaları 
gerektiğini kaydetti 
Brezilyalı çalıştırıcı, 
artık puan 
kaybetmemeleri 
gerektiğini 
ifade ederek, 
"Ligde puan farkının 
kapanması gerekiyor. 
Puan farkının daha 
da açılmasına 
sabrımız kalmadı. 
Fenerbahçe katıldığı 
her şampiyonada 
en üst seviyeyi 
hedefler.
Şampiyonlar Ligi'nde 
grupta lider durum
dayız ve bunu 
sürdürmeliyiz. 
Türkiye Kupası'nı 
da kazanmamız 
gerekiyor" 
şeklinde konuştu

Bursaspor, Çaykur Rizespoıl1
maçı hazırlıkları sürüyor
Son dönemlerde 
yönetimde çalkantılı 
bir dönem geçiren 
Bursaspor, hafta 
sonunda deplasman
da oynayacağı 
Çaykur Rizespor 
maçı hzırlıklarını 
sabah yaptığı 
idmanla sürdürdü. 
Antrenmana faranjit 
olan kaleci Yavuz 
Eraydın, ülkesinden 
bugün dönecek 
olan Jason ile Milli 
takımlarda bulunan 
Vega, Sumulikoski, 
Cisse ve Sercan 
Yıldırım katılmadı.

Euro MI yolunda heyecan artıw
10» 
a)e!»gı 
lam 
mûâ:

2008 Avrupa Futbol 
Şampiyonası Finalleri 
yolunda gruplarda 
artık takımlar için 
büyük önem taşıyan 
maçlar yaklaşmaya 
başladı. İsviçre ve 
Avusturya'nın ortak
laşa düzenleyeceği 
2008 Avrupa Futbol 
Şampiyonası Finalle 
ri'ne bir yıldan az bir 
süre kala elemelerde 
de heyecan üst dü 
zeye çıkmış durumda. 
İsviçre ve 
Avusturya'nın dışında 
finallere gitmeyi ilk 
garantıi'eyen tartım u 
Grubu'nda ilk sırada 
bulunan Almanya 
oldu. Finallerin tecrü
beli takımlarından 
Almanya, son maçın
da İrlanda'yla deplas
manda golsüz berabe 
re kalarak 9 maçta 
puanını 23'e yükseltti 
ve üçüncü sıradaki 
İrlanda'yla arasındaki 
puan farkını 8'e çıkart
tı ve finallere katılmayı 
garantiledi. 
Almanya'yla aynı 
grupta yer alan Çek 
Cumhuriyeti, E Gru 
bu'nda yer alan 
Hırvatistan, F Grubu'n 
da yer alan İsveç ve 
İspanya, C Grubu'nda 
Çarşamba günü 
Türkiye'yle karşılaşa
cak olan Yunanistan 
ve G Grubu'nda yer 
alan Romanya, elde 
ettikleri sonuçlarla, 
Euro 2008 biletinin 
erken kapmaya 
yakın en güçlü 
adaylar »laı.ık 
dikkat çekiyorlar.
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Euro 2008 Elemeleri 
kapsamında Çarşam
ba günü 7 grupta 
toplam 21 karşılaşma 
oynanacak. Gruplarda 
oynanacak maçlar ve 
başlama saatleri ise 
şöyle: (Tüm maçlar 
Türkiye saatine 
göredir) 
A Grubu: 
Almaatı'da: (17.00) 
Kazakistan - Portekiz 
Bakü'de: (19.00) 
Azerbaycan - Sırbistan 
Brüksel'de: (21.45) 
Belçika - Ermenistan 
B Grubu:
Kiev'de: (19.00) 
Ukrayna - Faroe 
Adaları
Tiflis'te: (20.00) 
Gürcistan - iskoçya 
Nantes'da: (22.00) 
Fransa - Litvanya 
C Grubu:
İSTANBUL'DA: (20.30) 
TÜRKİYE - Yunanistan 
Valetta'da: (20.30) 
Malta - Moldova 
Saraybosna'da:
(21.30) Bosna Hersek - 
Norveç
D Grubu:

Serravalla'da :(21.15)
San Marino - Galler 1
Dublin'de: (21.30) 
İrlanda
Cumhuriyeti - 
Güney Kıbrıs Rum I
Kesimi
Münih'te: (21.45) 
Almanya - Çek 
Cumhuriyeti 
E Grubu: 
Moskova'da: (18.00)1 
Rusya - İngiltere 
Üsküp'te: (21.00) 
Makedonya - Andora
Zagreb'de: (21.15) I 
Hırvatistan - İsrail 1 
F Grubu:
Vaduz'da: (21.00) 
Liechtenstein v İzlan
da
Kopenhag'da: (21.00)1 
Danimarka - Letonya 
Solna'da: (21.30) isvefl 
- Kuzey İrlanda 
G Grubu:
Lüksemburg'da: 
(21.15) Lüksemburg- 
Romanya I
Eindhoven'da: (21.30)1 
Hollanda - Slovenya
Tiran'dat (21.45) 
Aıiidvutluk - 
Bulgaristan
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şp< Boyun, sırt, beliniz için bu hareketleri yapın İncir

W

'Dünya sağlık örgütü 
(WHO) sağlıklı olma 
halini tanımlamıştır. 
Psikolojik ve fiziksel 
olarak sağlam olma; 
'organların tam 
sağlıklı çalışması ve 
ruhsal sağlığın den
geli olmasıdır. Dr. 
Vildan Çerçi, yazdı. 
En hor kullandığımız 
sistemlerimizden 
birisi hareket sis
temimizdir. Kendimizi 
iyi tanımazsak gücü 
müzden fazlasını kul
lanmak istersek, 
hareket sisteminde 
sakatlık oluşma riski 
fazladır.
[Vücudumuzdan gelen 
zorlanma belirtilerine 
kulak asmazsak yine 
aynı sonuçla karşıla 
şabiliriz. O halde 
vücudumuzu nasıl 
kullanacağımızı 
bilmemiz gerekir.
Marketten teknojik bir 

1 alet aldığımızda kul
lanma kılavuzunu 
mutlaka okuruz.Çok 
daha değerli olan 
vücudumuz daha

l fazla özeni haketmek- 
tedir.
Boyun ve omuz 

ı sağlığını koruma 
‘Boyun omurga sis
temim aşırı zorlan
malara ve fıtık riskine 
karşı korumak için 
uzun süreli aynı 
pozisyonda masa 
başında kalmamalısı 
nız. Sık sık ara ve 
rerek “gıdı çıkarma”

egzersizini yaparak 
başınızı geriye doğru 
yapabildiğinizce 
eğmelisiniz. Bunu 5-6 
kez tekrarlayın 
‘Koltuk kanepe 
kenarına uzanıp 
başınızı dayayarak 
yatmayın, televizyon 
izlemeyin, uyumayın. 
Ortopedik yastıkla 
boynunuzu 
destekleyerek yatın 
yada oturun.
‘Boyun hareket açık
lığını korumak için 
her yöne doğru, gide
bildiği en son nok
taya dek 6-7 kez 
boyun egzersizi 
yapın.
Omuz ve sırt 
sağlığını koruma 
-Dik durmaya özen 
göstermelisiniz.
-Oturarak çalışıyor
sanız mutlaka bel 
yastığıyla, bel 
boşluğunu destek
lemelisiniz.2 saatte 

bir oturduğunuz yer
den kalkıp,omuz ve 
sırta germe egzersiz
leri yapmalısınız.
-Koltuk ve kanepede 
kaykılarak oturma? 
malısınız.
-Elleri yastık altına 
koyup omuzlar 90 
derece veya üzeri 
pozisyonda uyuma- 
malısınız. Bu pozis 
yon omuz tendon 
kaslarının kanlan
masını bozarak, 
sıkışma sendromu 
hastalığına neden 
olabilir.
-Omuzlar 90 derece 
ve üzeri pozisyonda 
ağırlık kaldırma
maksınız
-Omuzlar yukarı 
uzanır pozisyonda 
uzun süreli işlerle 
uğraşmamalısınız. 
Hergün düzenli 
olarak sırt kaslarını 
güçlendirici egzersiz 
yapın.2-3 farklı egzer

sizi 50-60 kez 
tekrarlayın 
Bel Sağlığını Koruma 
( Mc Kenzie yöntemi) 
-Masa başında uzun 
süreli oturma
malısınız. 2 saatte bir 
ara vererek, ayağa 
kalkıp elleri bele yer
leştirip, 5-6 kez beli 
mümkün olduğunca 
geriye doğru esnet- 
melisiniz.
-Mutlaka bel boşlu 
ğunu destekleyen 
bel yastığı kullan
malısınız.
-Masa yüksekliği 
göğüs kafesinin 
bittiği mide hizasında 
olmalıdır.
-Kullandığınız 
bilgisayar tam 
karşınızda ve 
göz hizasında 
olmalıdır.
-Ağır kaldırmaktan (5- 
10 kg dan fazla) 
kaçının veya mutlaka 
yardım isteyin.
-Öne yarı eğili 
pozisyonda kalma
maya özen gösterin, 
bu pozisyonda bir 
obje kaldırmayın. 
-Taşıyacağınız 
objeleri, gövdenize 
mümkün olduğunca 
yakın tutarak destek 
alın.
-Dönerken gövdenizle 
değil, ayaklarınızı kul
lanarak, tüm vücut 
olarak dönün.Hele 
elinizde ağırlık varsa 
buna daha da özen 
gösterin.

kuruyunca
devleşiyor

Sütün 2 misli 
kalsiyum ihti
va eden yaş 
incirin kurutul 
duğunda 
bünyesindeki 
kalsiyumun 
4.6 kat arttığı 
bildirildi . 
Yaş ile kuru 
incirin besin 
değerleri 
arasında inceleme 
yapan uzmanlar, 
çıkan sonuçlara 
şaşırdı. Süte oranla 
iki kat kalsiyum 
bulunduran 100 
gramlık yaş incirin 
kurutulduğunda 
bünyesindeki 
kalsiyumun 4.6 kat 
daha arttığı ortaya 
çıktı. Bünyesinde 
74k cal kalori bulu
nan taze incirin 
kuruduğunda 249 
kcal kaloriye yük
seldiği, 3 gram lif 
oranının kurusunda 
10 grama çıktığı, hiç 
yağ bulunmayan 
taze incirin kurutul
duğunda 1 gram yağ 
oluştuğu gözler 
önüne serildi 
Ayrıca taze incirdeki 
1 gram proteinin

kurusunda 3 grama 
yükseldiği, şekerin 
ise 3 kat arttığı 
ortaya çıktı. Bir de 
uzmanlar yaşına 
göre kurusunda 
sodyumun 10 kat, 
potasyumun 
2,9 kat, magnezyu
mun 4 kat, demirin 
7.6 kat, bakır ve 
selenyumun 3 kat, 
çinkonun ise 2.5 kat 
arttığını tespit etti. 
Bu arada kurutul
manın etkisiyle 
tazesine oranla 
Vitamin A'nın 14.2 
kât. vitamin c nin 
1.6 kat, fosforun 
3.4 kat azaldığı 
gözlendi. Ayrıca 
B1, B2 ve B6 
vitaminlerinin 
hiç değişmediği 
ortaya çıktı.
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye

Polis İmdat 

Jandarma İmdat 

Jandarma K.

Polis Karakolu 

Gar. Kom.

110

155

156

513 10 55

513 18 79

513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esâdaş 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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnyz 185

DENİZ OTOBÜSÜ

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 10 79
513 30 33
513 14 25

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95

Tekgaz 51316 37

Ocakgaz 51316 37

Ergaz 513 88 43
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
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
16 Ekim 2007 Salı 

FATİH ECZANESİ 
Orhangazi Cad. No: 3 

Tel: 513 91 27 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2879 

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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Kapalı Spor Salonu’nda maçlar bas!lyor^
Gemlikspor Basketbol 

Takımı bugün saat 19.30’da 
İnegöl Çarşıspor Basketbol 

Takımı ile karşılaşacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kapalı Spor 
Salonunda ilk 
resmi maç 
Gemlikspor 
Basketbol takımı 
ile İnegöl Çarşıspor 
basketbol takımları 
arasında oynanacak. 
Bursa Bölgesel 
Yıldızlar ve 
Gençler liginde 
mücadele edecek 
Gemlikspor 
Basketbol 
takımı İbrahim 
Tokgöz nezaretinde 
yaptığı idmanlarla 
maça hazırlanıyor. 
Bu akşam saat 
19.30 da başlayacak 
olan^naç ile

Gemlikli spor 
severler uzun yıllar 
bekledikleri 
hayallerine de 
avuşmuş olacaklar. 
Önümüzdeki 
□ünlerde başlayacak 
İlköğretim okulları 
Voleybol ve 
Basketbol maçların
dan sonra Liseler 
arası maçların 
oynanacağı Kapalı 
Spor Salonu takım
larını destekleyecek 
taraftarların ses
leriyle inleyecek. 
İlk maç nedeniyle 
tüm sporseverler bu 
akşam kapalı spor 
salonunda 
Gemliksporu destek
lemeye davet edildi.

Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları
Festivali bugün başlıyor

Belediyesi Kültür 
Sanat ve Turizm 
Vakfı (BKSTV) ile 
Uluslar arası Çocuk 
ve Gençlik Tiyatroları 
Birliği (ASSITEJ) 
Türkiye Merkezi 
işbirliğiyle gerçek
leştirilen '12. 
Uluslararası 
Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Festivali', 
bugün başlıyor.

‘ BursalI çocukları ve 
gençleri tiyatro ile 
buluşturacak olan

। festivalde bu yıl 8'i 

özel gösterilerini 
sergileyecek. 16 Ekim 
Salı gününden 21 
Ekim Pazar gününe 
kadar sürecek olan 
festival, yarın saat 
16.00'da Ankara 
Deneme 
Tiyatrosu'nun 
Kent Müzesi önünde 
sergileyeceği 'Yedi 
Köyün Yargıcı' adlı 
oyunla başlayacak. 
Oyunun ardından * 
Kent Müzesi'nde 
kokteyl, aynı akşam 
saat 19.00'da ise

Tayyare Kültür 
Merkezi'nde (TKM) 
*12. Uluslar arası 
Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Festivali' 
açılış töreni gerçek
leştirilecek. Festivalin 
TKM'deki açılışında, 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, prömiyeri 
Kıbrıs'ta yapılan 'Deli 
Dumrul* adlı oyunu 
sahneleyecek. 
Her köşede tiyatro 
Toplulukların birer 
oyunla katılacakları 
festivale Türkiye'den 
Bursa Büyükşehir

Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, Semaver 
Kumpanyası, Ankara 
Deneme Sahnesi, 
Tiyatro Tempo, 
İzmir Devlet 
Tiyatrosu, Lüleburgaz 
Uçan Eller Kukla 
Evi ve Tiyatro Tem 
grubu yer alıyor. 
Ayrıca bu yıl festivale 
Danimarka'dan 
Batida ve Tiyatro 
Patrasket, 
Almanya'dan 
Schausspielhaus 
Tiyatrosu ile Fifth 
VVheel, Sırbistan'dan 
Subotica Çocuk

Tiyatrosu ve Dusko 
Radoviç Tiyatrosu, 
Bulgaristan'dan 
Chirpanlievi Kukla 
Tiyatrosu ve Finlan 
diya'dan Tiyatro 
Hurjauuth olmak 
üzere toplam 
8 yabancı topluluk 
katılıyor. Topluluklar, 
oyunlarınız Büyükşe 
hir Belediyesi Çocuk 
Sanat Evi, Tayyare 
Kültür Merkezi, 
Konak Kültür Evi ve 
Adile Naşit Kültür 
Merkezi ile Kent 
Müzesi Anfi 
Tiyatrosu'nda sah

neleyecekler. 
Toplulukların ağırlıklı 
olarak klasik eserlerle 
katılacağı festivalde, 1 
'Çirkin Ördek 
Yavrusu', 'Kralın Yeni 
Giysileri', 'Karlar 
Kraliçesi', 'Hansel'le > 
Grathel' gibi eserler 
izleyenlerin beğeni- • 
sine sunulacak. 
Sanatseverlerin tüm | 
oyunları ücretsiz 
izleyebileceği festivali 
tiyatroyu kentin her 
köşesine taşırken, j 
tüm cocuk ve genç- I 
leri de tiyatro ile 
tanıştıracak J||

%
A
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HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir
Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No : 41/A GEMLİK

Tel: (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75

Kuruluş: 19731
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FİLÜ BOYA 
v^JOTUN-D€NİZ

BOYALAAI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TGSİSAT 
AKSCSUAR 
BİÜMUM İNŞAAT 
MALZ€M€L€Rİ

rfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK S i YASİ GAZE T E Sİ

www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Marmarabirlik 
Binası 

kiraya verildi
İstiklal Caddesi üzerindeki Mar 
marabirlik binası 10 yıllığına 
Paşa Otel sahibi Paşa Ağdemir 
tarafından kiralandı. Sayfa 2’de

aıîiirk Telekom’da grev başladı
v Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Tele 
kom işvereni arasında sürdürülen toplu iş 
sözleşmelerinin anlaşmazlık ile sonuçlanması 

। üzerine Türkiye genelinde sendikalı işçiler grev 
başlattılar. Gemlik Telekom İşletmeşi’nde 
çalışan 29 işçi de dün greve başladı. İşyeri 
kapısına “Bu işyerinde grev var” pankartı asan 
işçiler, grev gömleğini giyerek işleri durdurdu. 
Dün, Gemlik’te bankalar ve birçok işye rinde 

■telefon ve internet görüşmelerinde büyük
aksaklıklar yaşandı.

1

ı ağırlı) 
. eserle 
stivaldr

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

■alın Ye 
arlar 
ansellı 
eserler 

beğenr 
:ak.
erin tün 
etsiz 
ği festir 
ntin he 
pırken. 
/e genf 
o ile

cood/Feajv

Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Bayram ve tatil (3)

Köşe yazısını aşan bir yazı oldu benim 
kişi.

Kimi okurlarım iyi ki bir yerlere gitmişler 
der gibi geliyor bana.

Dizi yazı yapsaydım daha iyiydi.
Oysa bu yazıya ' başlarken, iki günde 

bitirmeyi düşünmüştüm.
Affınıza sığınarak bayram izlenimlerimizi 

bugün de yazacağım.
•.Şeker Bayramı'nın birinci günü başlayan 

ikinci günü öğle yemeğinden sonra biten 
tatilimizin son durağı Ayvalık'tı.

Devamı sayfa 5’de

LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİYORUZ!

ÛmhUnikfem.İMBtal ikmi.₺»>>«.■ »w.

Coodyoı Yiksd Mmun Usriklahlı 
yoldu luy«kLuwırii« Mtutaş

. . TAMSİCORIA

ÎHfkSOUKSlMŞlıeOta 
İstiklal Cad. No:104 Gemlik/BURSA

TEL: 0.224513 11 75

3 günlük 
büyük afet 

tatbikatında 
Bursa’da

3 bin 500 kişi 
görev yapacak 
Bursa'da 23 Ekim'de 
başlayacak 'Afet 
2007’ tatbikatı 3 gün 
sürecek. 125 ekip ye 
mek ve temizlik ihti 
yaçları içinde Soğan 
h, Fatih Sultan Meh
met Bulvarı, Şevket 
Yılmaz Hastanesi 
yanı, Mudanya girişi 
ve Gemlik Stadyumu 
yanında özel kamp 
alanları kurulacak. 
Haberi sayfa 7'de

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

Buluşma
Tezkere....

Siyasal otoritenin koyduğu "kilit" 
toplum baskısına dayanamadı ve kırıldı..

Türkiye'nin Kuzey Irak'a operasyon 
düzenlemesine olanak sağlayan tezkere 
süreci başladı..

En azından eli kanlı terör örgütüne ve 
onlarla işbirliği yapan dış dünyadaki uzan
tılarına bir gözdağı verecek..

Tedirginlik yaratacak.
Güvenlik güçlerine de moral olacak..
Çünkü..
TSK tedirgin..
Emniyet tedirgin..
Halk tedirgin..
Şimdi..
Güvenle, özgürce gerekeni yapacaklar..
Yapsınlar da..
Güneydoğuda verilen şehitlerin kanı 

yerde kalmasın..
Ama..
Akilane...
Eğriyi doğruyu hesaplayarak..
Şovence duygulardan arınarak..
Kararlılık ve cesaretle..
TSK'dan ve bölgedeki güvenlik güç

lerinden yana kuşkumuz yok..
Onlar...
Dünyada parmakla gösteriyorlar..
Güçleri de..
Olanakları da..
Donanımları da..
Cesaretleri de yerinde..
Harekat yeteneklerini sınırlayan "diplo

matik" engel de ortadan kalkınca..
Terör'ün kökü kuruyor mu, kurumuyor 

mu?
Türkiye daha önce başardı..
Kökü kurutamadı ama gücü ciddi 

biçimde ezdi..
Ancak..
Boş bıraHma dönemi..
Şirin göt _nme politikası..
Zafiyete neden oldu..
Fırsatlar eşkiyayı azdırdı..
Cesaretlendiler..
Ne varki..
Türkiye Cumhutriyeti'nin 

laik,demokratik,üniter devlet yapısı üç beş 
çapulcuyla zedelenecek değil..

Tanklar yollarda..
Toplar havada..
Güvenlik güçleri pusuda..
Hedefe kilitlenmişler..
Hem arkadaşlarının kanını yerde bırak

mayacaklar..
Hem de çapulcuya derslerini verecek- 

| ler..

KflŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

- UYGUN FİYATLARLA 
©SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK x 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel :(0.224) 51396 83 Fax: 513 35 95

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uzun zamandır atıl 
durumda bırakılan 
İstiklal Caddesi 
üzerindeki 
Marmarabirlik 
binası 10 yıllığına 
kiraya verildi.
Paşa Otel sahibi 

| Paşa Ağdemir 
tarafından kiralanan 
binaya aylık

15 bin YTL 
ödeneceği öğrenildi. 
Ön cephesinde 
bulunan ve kapatıl 
diktan sonra zeytin 
satışının yapılmadığı 
yerlere çeşitli işyer
lerinin yapılacağı 
arka kısımda bulunan 
boşluğun ise 
otopark olarak kul
lanılacağı bildirildi. 
Zemindeki

dükkanlardan 
sonra beş kat 
olan ve mülkiyeti 
Marmarabirlik 
Genel Merkezi’ne 
ait olan binanın 
yapılacak tadilatla 
Apart Otel 
olarak kullanılması 
bekleniyor. 
Öte yandan 
zeytin memleketi 
olarak bilinen

_ _ _ _ _ SATILIK-KİRALIK LÜK DAİRELER ve İŞYERLERİ 

bayta< 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 Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

www.baytasinsaat.com Tel: 513 42 21'

Gemlik'te 
Marmarabirlik'in 
zeytin satış 
yerinin bulunmaması! 
vatandaşlar 
tarafından tepki 
görürken, ilçeye 
gelen yabancıların . 
ise zeytin almak 
için Marmarabirlik 
mağazası 
sormaları 
dikkat çekiyor.

ŞgtfOj

Biyel- 
Seıfe 
Bât Tele 
işvereni: 
-sürdürül' 
Hu İş: 
görüşme 
anlaşma 
sonuçlar 
ardındar 
Mı çal 
lümyurt

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
S Doğalgaz Kombi Sistemi, 

Otoparklı, SAsansörlü, 
'Ş Hazır Mutfak, 

Dış kapı çelik kapı, 
^İç kapılar amerikan kapı, 
’^Salon ve odalar laminant parke, 

Islak zeminler seramik

■j itibaren 
। başladı. 
I Telekom

İşletme I 

i önüne d 
pankartı 
Ülkenin 
sahip ol 
değerler 
Jâlometr 
oluştura 
sayısal ■ 
İkhabe 
)ıydumu 
fesi, ye 
[Humara; 
bakirde 
fiber opi 
teknoloj 
Rişim 

Ipöybıra 
Ipiçmi 
IIÇalışanl. 
||Türdün 
Pprağır 
[ca telefi 

Üe taçla 
bilgi toy 

| °lma yo 
Ihlan ili 
ren son 
robanla 
pğiayac 
m, al 
Jfyışın 
|>il 
psisa 
Bjştir 
hîele

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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। Grev Türkiye’deki haberleşmeyi felç etti

ITürk Telekom’da
grev başladı

Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekom işvereni arasında 
sürdürülen toplu iş sözleşmelerinin anlaşmazlık ile sonuçlanması 
üzerine Türkiye genelinde sendikalı işçiler grev başlattılar. Gemlik 
Telekom Işletmesi’nde çalışan 29 işçi de dün greve başladı. İşyeri 
kapısına “Bu işyerinde grev var” pankartı asan işçiler, grev gömleği
ni giyerek işleri durdurdu. Dün, Gemlik’te bankalar ve birçok işye 
rinde telefon ve internet görüşmelerinde büyük aksaklıklar yaşandı.

| Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Haber-İş 
Sendikası ile 
Türk Telekom 
işvereni arasında 
sürdürülen 
Toplu İş Sözleşmesi 
görüşmelerinin 
anlaşmazlıkla 
sonuçlanmasının 
ardından sektöre 
bağlı çalışanlar 
tüm yurtta dünden 
itibaren greve, 
başladı. Türk 
Telekom’un Gemlik 
İşletme binası 
önüne de grev ■ 
pankartı asıldı. 
Ülkenin bugün 
sahip olduğu 
değerlerin 
kilometre taşlarını 
oluşturan, ilk 
sayısal santraller, 
ilk haberleşme 
uydumuzun fırlatıl
ması, yedi haneli 
numaraya geçiş, 
bakır devrelerden 
fiber optik 
teknolojisine 
değişim, telefonsuz 
köy bırakmamaya 
ant içmiş 
çalışanların 
yurdun her karış 
toprağını milyonlar
ca telefon direği 
ile taçlandırması, 
bilgi toplumu 
olma yolunda 
atılan ilk temeller
den sonra, bilgi 
otobanlarına ulaşımı 
sağlayacak olan 
ADSL, abone 
anlayışından 
müşteri kavramına 
geçişi sağlayan 
özelleştirilen 
Türk Telekom’un

Gemlik İşletme 
Şefliğinde çalışanlar 
dünden itibaren 
işyeri önünde 
grev önlüğü 
giyerek hak arama 
savaşına başladılar. 
Gemlik işyerinde 
çalışan toplam 
29 çalışanın katıldığı 
grev nedeniyle 
Avea cep telefon
larının çalışmadığı 
gözlenirken, 
internet bağlan
tılarında da 
bazı sıkıntılar 
yaşanmaya başladı. 
Türk Telekom 
Gemlik İşletme 
Şefliği İşyeri 
Temsilcisi Orhan 
Demir, Türk 
Telekom işçisinin 
tarihinde bir 
ilki yaşayarak 
toplu görüşme 
masasında

sözleşmeyi 
bağıtlamak yerine 
kendilerinin greve 
gitmeyi zorladık
larını söyledi.
Sendikalı işçilere 
işverenin kendiliğin
den verdiği 
ücretin sendikalı 
işçilere verilmediği
ni ve bunun hangi 
gerekçe ile izah 
edilebileceğini 
anlamakta zorluk 
çekildiğinin 
belirtildiği basın 
açıklamasında, 
"Türk Telekom 
yetkilileri de bu 
durumu izah 
etmekte zorlandık
ları için, taleplerimizi 
haklı görmekteler 
ancak, ücretler 
arasında kendi
lerinin oluşturduğu 
bu dengesizliğin 
faturasını

işçilerimize 
ve sendikamıza 
ödetmeye 
kalkmaktadırlar" 
denildi.
Kimsenin 
Türk Telekom 
çalışanından onur 
kırıcı bir yaklaşıma 
destek vermelerini 
veya anlayış 
gösterilmesini 
beklememelerinin 
de istendiği 
açıklamada "Türk 
Telekom işçisinin 
bu gün başladığı 
grevin, sorunun 
en kısa sürede 
çözüme kavuştu 
ruİmasına katkı 
sağlayacağını 
umuyor, işçimize, 
işyerimize, 
Türk işçi hareketine 
ve Türkiye'ye 
hayırlı olmasını 
diliyoruz" denildi.

İM!! 'W w‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Özcan VURAL

Kadınlarımız!...

Hakkınızda yapılan konuşmalara, söyle
nen sözlere, yazılan çizilenlere sesiniz çık
masın, erkeklerin çıksın.

Sonra da:
“Ay şekerim valla bu işler nasıl bu hale 

geldi ayol?” diyerek bol şekerli Türk kah 
vesi höpürdetmesi eşliğinde, televizyon 
karşısında göbek atın! Bravo!

Sizden ne köy olur, ne kasaba.
Bunu bilin..
Zaten aranızdaki kadınlardan çok azı 

okumuş.
Bu sayısı az okumuş kadınların çoğu ne 

okuduğunu anlamamış.
Bunların bir kısmı okuduklarının ne işe 

yaradığından haberdar değil.
Bir kısmı da, okuduğundan ve bildiğin

den haberdar olmasına rağmen kendine 
güvenip konuşamıyor.

Çoğunuz cahil.
Çoğunuz cahil olmaktan ve cahil fcal 

maktan memnun.
Çoğunuzun umrunda değil.
Farkında değil.
Farkında olmamak da umrunda değil.
İçinden CAN çıkarabilecek kadar gücü, 

kudreti olan, doğum sancısına icabında 2 
gün katlanabilecek kadar ağrı eşiği yüksek 
ve kuvvetli olan kadına bak sen!

Size dair her şeyi, sizin için erkekler ya 
pıyor.

Siz daha oturun, televoleler seyredip, 
başı açık, kapalı hepiniz televizyonlarda 
göbek atıp gülün..

Ne kadar küçülüyorsunuz değerlerinizi 
nasıl kaybediyorsunuz farkında dahi değil 
siniz..

Namusunuz da erkeklere emanet.
Kapan diyorlar, acayip kılıklara giriyor

sun, erkeğinin iki adım gerisinden gidiyor, 
ağzını-yüzünü kapatıyorsun.

Nereye, hangi partiye oy atacağını er
kekler söylüyor.

Büyük Atatürk senin hiçbir çalışman 
olmadığı haide sana medeni kanunla taâa.. 
1920’lerde eşitlik hakkı vermiş.

Seni korumuş.
Ama sen ne yapıyorsun, eşit olma-in 

san olma hakkı bana fazla diyorsun, ben 
ikinci sınıf insan olarak yaşamalıyım diyor 
sun..

Biraz okumuşların dahi başlarını örtüp, 
üniversite kapılarında sana verilen hakları 
heba ediyor..

Neden?
Sizin adınıza ben cevaplıyorum..
Kendimi koruyamıyorum -Acizim- de 

ondan.
Hepsi. Ben bunları yazarken sizin adını 

za utanıyorum.
Kadınlar!
Hiç fikriniz yok mu ?
Bu kadar aciz, güçsüz müsünüz ?
YOK ARTIK demeyin!
O yüzden, siz kadınlar böyle olduğu

muzdan, bu durum değişene kadar, içim
den, her şeye müstahaksınız demekten 
başka bir şey gelmiyor.

ABONE OLDJJNUZ MU?
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Nüfus Müdürü 
Nazlı Değirmenci 
tarafından köy 
muhtarlarına 
Nikah konusunda 
yapacakları 
çalışmalarla ilgili 
bilgi verildi. 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan ve köy 
muhtarları ile birlikte 
ilçe ve belde nikah 
memurlarının da 
katıldığı bilgilendirme 
toplantısında, 
köy muhtarlarının 
köylerinde yaşayan 
ve evlenmek isteyen 
çiftler hakkında 
yeterli ve sağlam 

€L€MRN ARANIYOR
- - ■-_____________________________________________

deneyimli 
ERKEK GARSON

aranıyor
GSM: 0 536 810 82 82 

Tel: 512 22 43

bilgi edinmeleri 
istendi.
İlçe Nüfus Müdürü 
Nazlı Değirmenci, 
bir çiftin nikah 
yapabilmesi için 
yaşlarının 17 yaşın
dan gün almaları 
gerektiğini hatır
latarak "Aksi halde 
anne e babanın 
rızalannın bulunması 
gerekiyor" dedi. 
Kişilerin 
evlenebilmeleri 
için yasada 
öngülen maddelere 
mutlaka uyulması 
gerektiğini de hatırla
tan Değirmenci, 
"Köylerde Muhtarlar 
sadece Türk vatan
daşı olanların

Gemlik Karfez

nikahlarını kıyabilir
ler, yabancı uyruklu
ların ise Belediye 
Nikah memurluğu 
aracılığı ile evlen
meleri zorunludur. 
Çifte vatandaşlarımız 
ise istedikleri vatan
daşlık üzerinden 
nikah yapabilirler, 
sakıncası yoktur" 
dedi.
Nüfus Müdürü 
Nazlı Değirmenci, 
verdiği bilgiler 
içinde ayrıca 
köy muhtarlarını 
bulundukları 
köylerin dışında 
nikah yapma
malarının uygun 
olmayacağı için 
uyarıda bulundu.

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
FATMA BULUT

ABONE 
OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Sahte TEDAŞ’çılara dikkat
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
eli telsizli üç kişi, 
"TEDAŞ'tan 
geliyoruz, kaçak 
elektrik kullanıyor
sunuz, cezası 
12 yıl olduğunu 
biliyor musunuz?" 
dedikleri ev sahibi- 
hih dişlerini 
yaptırmak için 
biriktirdiği 
parasını çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Millet 
Mahallesi Mutlu 
Sokak'ta ikamet 
eden Hazel Mutlu 
(62), dişlerini 
yaptırmak için 
750 YTL para 
biriktirdi. Dün öğle 
saatlerinde kapı 
zili çalınan Mutlu, 
kapıyı açtığında 
karşısında takım 
elbiseli, elleri

Çağlar’ın fabrikaları bugün satılıyo
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu (TMSF), 
bugün 2 ayrı gayri
menkul ihalesi 
düzenleyecek. Saat 
11.00'da düzenlene 
cek açık artırmada 
Cavit Çağlar'a ait 
Bursa'daki 2 fabrika, 
saat 14.00'daki 
ihalede ise Türki 
ye'nin çeşitli yerle 
rindeki 14 taşınmaz 
satışa çıkarılacak. 
TMSF'den yapılan 
yazılı açıklamada, 
Cavit Çağlar’ın borç 
larının tasfiyesi kap
samında yönetim ve 
denetimini devraldığı 
Nergis Grubu şirket
lerinden Yasemin 
Mensucat ve Aksoy 
lar Tekstil’e ait Bur 
sa’daki 2 fabrikanın 
toplam 25 milyon 475 
bin YTL muhammen 
bedelle satışa 
çıkarılacağı bildirildi.

telsizli 3 kişiyle 
karşılaştı. 'Teyze 
siz kaçak elektrik 
kullanıyormuşsunuz, 
cezasını biliyor 
musun?' diyen 
şahıslar, evin 
elektrik panosunu 
kontrol etmeye 
başladı. 'Kaçak 
elektrik kullanmanın

Fabrikaların ihalesi, 
TMSF Binası’ndaki 
Konferans Salonu’n 
da saat 11.00’da 
yapılacak.
Yasemin Mensucat 
San. ve Tic. A.Ş. ye 
ait fabrika 19 milyon 
780 bin YTL, Aksoy 
lar Tekstil San.
ve Tic. A.Ş. ye ait 
fabrika ise 5 milyon 
695 bin YTL 
muhammen bedele 
satışa çıkarı lacak. 
Öte yandan TMSF, 
aynı gün saat 
14.00'te de muham
men bedelleri topla 
mı 14 milyon 159 bin 
YTL olan 14 taşın
mazı satışa çıkara
cak. Satışa çıkarıla
cak 14 taşınmazın 
2’sinin Tekirdağ, 
10’unun İstanbul, 
1’inin Muğla, 1’inin 
de İzmir’de yer 
aldığı bildirilirken,
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12 yıl hapis 
cezası var, ama 
istersen bu işi 
daha ucuza 
haledebiliriz* 
diyen şahıslara 
yalvaran Mutlu 
Hazel; "Kurban 
olayım yapmayın, 
biz kaçak elektrik | 
kullanmıyoruz" 
dedi. Hazel Mutlu,] 
dişlerini yaptırmak 
için biriktirdiği 
750 YTL parayı 1 
kimliği bile 
sormadığı 
kişilere

verdi. Telsiz 
anonslarıyla 
'Burası kaçak elek
trik kütlanıyormuş, 
biz gereğini 
yaptık, buradan 
ayrılıyoruz' 
diyen sahte 
TEDAŞ'çılar 
evden ayrıldı.

İstanbul’da bulunanı 
ve içerisinde 77 1 
adet dükkanın yer 
aldığı 4 milyon ’ 
707 bin YTL 
değerindeki apart
manın, diğer taşın
mazlar arasında I 
en yüksek muham-( 
men bedele sahip 
olduğu kaydedildi. 
Gayrimenkuller 
muhammen 
değerlerinin yüzde 
75’i ve rüçhanlı I 
alacaklar ile 
satış masraflarını 1 
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en çok artırana ihale ^sattık] 
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ya da hiç alıcı çık
mazsa, ikinci satış* 
24 Ekim Çarşamba 
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ve saatte gerçek- i 
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Ayvalık’ta Şeytan Sorfası’ndaki 
kısa keyfimizden sonra biraz da 
üşüyünce, kent merkezine indi 
ğimizde karnımızı doyurmak ve 
Ayvahk’ın balıklarından yemek 
için Halil’in yerinde, anlatımına 
göre ünlü soslu sardalya balığı 
yemeğe karar vermiştik.

Kılçığı çıkarılmış beş adeti bir 
porsiyon balık kesmemişti bizi.
Eşim doymayınca “Gel de Gem 

lik’i arama” dedi.
Haklıydı.
Bizim kıyı balıkçılarımız hamsi 

yi tel ızgarasıyla getirirler sofra 
ya.

Beş tane balıktan porsiyon olur 
mu ama?
Ayvalık dan Cunda Adası’na 

gitmeyi düşünüyorduk.
Gelmişken görelim bari dedik. 
Dar yollar öyle kalabalık ki. 
Zaten arabamıza zor park yeri 

bulmuştuk..
Yaz aylarında Ayvalık’ta trafik 

bizimkinden daha beter olduğu
na kalıbımı basarım.

Bu arada Gemlik’ten Ayvalık’a 
gelen başka hemşehrilerimizin 
de olduğunu görüyoruz.
Z plakalı birkaç araçla karşı 

taştık.
Arabamıza doluşurken, havada 

da iyice kapattı. Yağmur gelece 
ğe benziyordu.

Cunda gezisinden vazgeçip 
biran önce Gemlik’e dönmeye 
karar verdik.

apart 
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haklarında işlem 
yapıldığı öğrenilen 
şüpheliler çıkarıldık
ları mahkemece 
serbest bırakıldılar

arsada sakladığı 
anlaşılan 5 gram 
daha esrar 
maddesi ele geçirdi. 
Esrar maddesi ile

birlikte alım 
satımla ilgili 10 YTL 
para ele geçirilirken 
daha öncede 
esrar suçundan

Önceki gün Yeni 
Mahalle Kireççi 
Sokak’ta ekip 
kontrolü sırasında 
üst araması 
yapılan ve esrar 
alıp sattıkları öne 
sürülen 4 kişi 
çıkarıldıkları 
mahkemece 
serbest 
bırakıldılar. 
Edinilen bilgiye 
göre; M. B. (17) 
ile M. Ö.’yü (22) 
göz altına alan 
polis birbirlerinden 
esrar alımı 
yaptıkları A. P. (17) 
ve A. D.’yi de (31) 
göz altına alarak 
sorguladı.
M. D.’nin üzerinde 
5 gram esrar
maddesi bulunduğu 
ileri sürülürken 
A. P.’nin Yeni 
Mahalle Ak Sokak’ta 
bulunan boş

Bayram ve tatil (3)

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Otel ve motellerde kalmanın bir 
anlamı yoktu. Görmüştük göre
ceğimizi.

Anladık ki kış aylarında tatile 
çıkmak pek hoş değil.

Bana göre kış turizmi kaplıca 
turizmi olmalı.

Bu düşünce ile yola koyulduk 
ve Ayvalık’tan ayrıldık.

Kent çıkışında yağmur düşme 
ya başladı.

Burhaniye Ayvalık’a çok yakın.
Burhaniye yakınlarında yağmur 

çoğalmaya başladı.
Havran yolunda ise sağanak ha 

lini aldı.
İvrindi’ye doğru gökkubbe san 

ki yarıldı da tüm sularını yer küre 
ye boşaltmaya başladı.

Arabamın silgileri düşen tanele 
ri silmeye yetmiyor.

Uzun bir konvoy oluştu yağmur 
nedeniyle.

Çok dikkatli olmak zorundayız.
Bizde bayram gezilerinin tablo

su acı oluyor.
Bir anlık dikkatsizlik acı getire

bilir.

Havrandan geçerken İş Bankası 
tarafından satın alınan ANT Gıda’ 
nın önünden geçiyoruz.

Koca bir tesis.
Yıllar önce zeytin piyasasına yıl 

dirim gibi girip, peşin parayla 
zeytin almaları ve sonunda yaşa 
nanlar geldi aklıma..

Ege ikliminden Balıkesir’in kara 
iklimine geçerken, doğa zeytinlik 
bitki örtüsünü terk ediyor.

İvrindi, Havran, Edremit, 
Burhaniye ve Ayvalık bizim böl
gemiz gibi zeytinci ve turizmci.

Benzerliklerimiz çok.
Bir bizim beceremediğimiz kent 

çilik var.
Bu konuda her yer neredeyse 

Gemlik’i sollamış.
Onun için diyorum bizim Beledi 

ye Meclis üyeleri yaz ayı 
gelirken, Belediye’nin tutacağı 
bir otobüs ile Gemlik’ten 
Antalya’ya kadar ücretsiz biri 
gezi düzenlesinler.

Bu gezinin amacı, Türkiye’nin 
kıyı kentlerindeki kentçiliği 
incelemek olsun.

Bu önerimi ANAP’ın ilk yılların
da yapmıştım.

O yıllarda Meclis üyeleri Rahmi 
Şengül, Bilal Kara, rahmetli Nazif 
Ünal, rahmetli Durmaz bir heyet 
olarak böyle bir geziye çıkmıştı.

Romanya’ya birkaç kez giden 
üyelerimiz bir de kendi memleke
timizin kıyılarını gezip görmeli ve 
gördüklerini Gemlik’te uygula
malı derim.

Balıkesir’e doğru yağmur afete 
dönüştü.

Yolda ilerlemek zor ama biz al 
dırmıyoruz.

Balıkesir’e geldimizde sanırım 
birçok mahalle sular altında kal 
m ıştır.

Susurluk yoluna girdiğimizde 
ise yağış biraz azaldı.

Bu kez kazalarla karşılaşmaya 
başladık.

Susurluk da, bu kez de dönüş 
molasını verdik.

Mola yerleri ana baba günü..
El yüz yıkayıp, dinlenme 

çayımızı içtikten sonra Gemlik’e 
doğru arabamızı sürmeye devam 
ettip bir an önce evimize kavuş
maktı niyetimiz.

Yağmur bu kez tatlı tatlı yağıyor 
du ama tatilcileri de kaçırmaya 
yetiyordu.

Eğer buna tatil derseniz Şeker 
Bayramı tatilimiz tatil değil bir 
gözlemle geçti.

Sizler ne yaptınız bilmem.
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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 LTD.ŞTI

Tel: 513 47 39 
Gemlik yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km.
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Erdoğan gözdağı verdi
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Tür 
kiye'nin uluslararası 
haklarını kullanmak 
ve uluslararası hukuk 
çerçevesinde gerekli 
tedbirleri almak üzere 
Türk Silahlı Kuvvetle 
ri'nin sınır ötesi hare 
katına izin veren tez 
kereyi Meclis'e sevk 
ettiklerini belirterek, 
"Meclisimiz inanıyo
rum ki bu konuda 
ortak bir irade ortaya 
koyacaktır. Terörle 
mücadele konusu bir 
milli meseledir, bir 
devlet meselesidir. 
Tüm siyasi partilerin 
ve kurumların ortak 
duruş sergilemesi 
gereken bir mesele 
dir" dedi. Erdoğan, 
DTP ve terörü destek 
leyen ülkelere de sert 
mesajlar göndererek, 
"Terör örgütüne 'te 
rörü bırak' diyeme 
yenler bize 'sınır ötesi 
harekat yapmayın' 
diyemezler. Terörün 
verdiği zararları sıra 
lamayanlar sınır ötesi 
harekatın zararlarını 
sıralayamazlar” dedi. 
AKP TBMM Grup 
Toplantısı'nda bir 
konuşma yapan AKP 

Genel Başkanı ve > 
Başbakan Erdoğan, 
Ramazan ayının son 
günlerinde 13 Meh 
metçiğin şehit olması
na yol açan menfur 
terör saldırılarının 
Türk milletini derin 
den yaraladığını vur
guladı. Bu olayın mil
let olma bilincini ve 
teröre karşı kararlılığı 
güçlendirdiğini ifade 
eden Erdoğan, "Bura 
dan çok açık bir şe 
kilde ifade etmeliyim 
ki bu milletin birlik ve 
beraberliğine kaste
den her türlü kirli 
oyun, her türlü men
fur girişim milletimi 
zin güçlü iradesine 
çarparak parçalana 
çaktır. Bu milletin 
gencecik evlatlarına, 
bu ülkenin bütün
lüğüne, bu ülkenin 
birlik ve beraberliğine 
kasteden hain odak
ları nefretle kınıyor ve 
lanetliyoruz" diye 
konuştu.
Türkiye'nin 23 yıldır 
bölücü terör örgütüy 
le mücadele içinde 
olduğunu hatırlatan 
Başbakan Erdoğan, 
geçen süre zarfında 
teröre çok kurbanlar 

verildiğini, büyük 
acılar yaşadıklarını, 
Türkiye'nin kaynakları 
ve enerjisinin boşa 
gittiğini belirtti. 
Başbakan Erdoğan, 
gelinen noktada geç 
mişten ders almayıp 
Türkiye'nin güven ve 
istikrar ortamını boz
maya çalışan, hala 
terörden medet uman 
ların olduğunu gör
menin üzüntü verici 
olduğunu kaydetti. 
Türkiye Cumhuriye 
ti'nin dün olduğu gibi 
bugün de ülkesi ve 
milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü koruma 
idealiyle kendisine 
karşı yönelen her 
türlü tehdidi göğüs 
leyerek üniter yapısı 
nı, toprak bütün
lüğünü ve Cumhuri 
yet'in temel nitelikleri
ni muhafaza etme 
azminde olduğunu 
söyleyen Erdoğan, bu 
süreçte de güvenlik 
güçlerinin terörizm 
karşısındaki haklı 
mücadelesini her tür 
lü şart altında yılma 
dan devam ettirmesi 
nin kaçınılmaz oldu 
ğunu dile getirdi. 
Türk milletinin deste 

ği, güvenlik güçleri 
nin cansiperane çalış
maları, tüm kurum ve 
kuruluşların yoğun 
işbirliği ile terörle 
mücadeleyi gelişen 
şartlara uygun olarak 
en etkin şekilde sür 
dürmekte kararlı 
olduklarını ifâde eden 
Erdoğan, Türkiye'nin 
terörizmle ve teröris
tle uzun zamandır 
mücadele verdiğini, 
bu konuda uzun 
zamandır engin bir 
tecrübeye ulaştığını 
anlattı. Terörizmle 
mücadelenin çok bo 
yutlu olduğunu, huku
ki, siyasi, ekonomik 
ve sosyal alanlarda 
bazı tedbirler geliştir
ilmesi gerektiğini dile 
getiren Başbakan 
Erdoğan, "Bataklığı 
kurutmak için geçen 
5 yılda çok önemli 
mesafeler kaydettik. 
Terörün istismar ede
bileceği olumsuzluk
ları gidermek ve 
halkımızın layık 
olduğu yaşam stan
dartlarını geliştirmek 
için büyük bir çaba 
gösterdik. Özellikle 
bölgesel eşitsizlik
lerin giderilmesi ve

nispeten geri kalmış 
bölgelerin geliştiril 
mesi için hükümeti 
miz yoğun bir çalışma 
sürdürmektedir. 2003- 
2006 yılları arasında 
Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu'da kamu 
yatınm ödenekleri top 
lamı yaklaşık 5.5 kat 
rilyonu bulmuştur. Biz 
bir bütün olarak hal 
kımızı seviyoruz. Hal 
kımızı etnik, dini, mez 
hebi, sınıfsal ayrım 
yapmadan bir bütün 
olarak kucaklıyor, 
halkımıza hizmet için 
gecemizi gündüzü 
müze katıyoruz. Biz 
bunları yaparken bin
leri de altındaki zemi
nin kaydığını düşüne 
rek yeniden silaha, 
kan dökmeye, huzur
suzluk üretmeye 
çalışıyor" dedi.
Terör örgütünün 2 
konudan büyük rahat
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sızlık içinde 
olduğunu dile 
getiren Başbakan 
Erdoğan, bunlardan 
birincisinin 
hükümetin bölgeye 
yönelik sosyo
ekonomik adımları | 
ve demokratik 
açılımları, İkincisinin 
ise güvenlik güç- Mi 
terinin kararlı bir 
şekilde yürüttüğü < 
çalışmalar netice 
sinde etkinlik alanının 
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lerinin artmasının 
sebebinin, hükümetin 
attığı bu kararlı ve 
olumlu adımlar oldu 
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Erdo ğan, devlet-mil- 
let kaynaşmasının 
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güçlü şekilde tesis J 
edilmiş olması nin, 1 
bunları rahatsız 
ettiğini vurguladı.
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TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ... 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İ Ş İ M İ Z ....

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

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

35 YILLIK 
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3 günlük büyük afet tatbikatında
Bursa’da 3 bin 500 kişi görev yapacak
Bursa'da, içişleri 
Bakanhğı'na bağlı 
İstanbul, İzmir, 
Sakarya ve Bursa, 
Arama Kurtarma 
Birlikleri'nin 
profesyonel ekipleri 
ile sivil toplum 
kuruluşları ve Sağlık 
Bakanlığı Medikal 
Müdahale ekiplerinin 
değişik bölgelerde 
ortak çalışmalarına 
imkan sağlayacak, 
3 günlük büyük 
bir tatbikat gerçek
leştirilecek.
3 bin 500 kişiden 
oluşan 125 ekip, 
hummalı bir tatbikat 
için hazırlanırken, 
kentin çeşitli yerlerine 

uyarı afişleri asıldı. 
Sivil ve resmi ekipler 
ile Sağlık Bakanlığı 
birimlerinin ortak 
çalışma imkanını 
geliştirmek için 
Bursa'da 23 Ekim'de 
başlayacak 'Afet 
2007' tatbikatı 
3 gün sürecek.
Alanya'dan Edirne'ye 
kadar 8 farklı ilden, 
resmi ve sivil 75 
ayrı kurtarma 
ekibinin katılacağı 
tatbikatta, Sağlık 
Bakanhğı'na bağlı 
4-5 kişilik 50 Ulusal 
Medikal Kurtarma 
Ekibi (UMKE) de 
tahliyelerden 
sonra sağlık müda

halelerini gerçek
leştirecek.
Bursa'nın 5 merkez 
ilçesinde yapılacak 
tatbikatta 150 enkaz 
üzerinde ekipler 
24 saat aralıksız 
kurtarma esasına 
göre hareket edecek
ler. 8 ayrı şehirden 
gelecek resmi ve 
sivil ekipler, 5 ayrı 
bölgede 3 gece 
boyunca konaklaya
caklar. Bu ekiplerin 
yemek ve temizlik 
ihtiyaçları içinde 
Soğanlı, Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı, 
Şevket Yılmaz 
Hastanesi yanı, 
Mudanya girişi ve

Gemlik Stadyumu 
yanında özel kamp 
alanları kurulacak. 
Bölge Arama 
Kurtarma Birlikleri 
dışında Aydın, 
Balıkesir, Çanakkale, 
Yalova ve Edirne'den 
grup kurtarma 
ekiplerinin katılacağı 
'Afet 2007 Tatbikatı' 
23 Ekim Salı günü 
Afet Yönetim 
Merkezi'nde yapılacak 
törenle başlayacak. 
Arama-kurtarma, 
söndürme, ilk yardım, 
onarım, deprem 
tahliye, enkaz ve 
su altında kurtarma, 
raydan çıkmaya 
müdahale, doğalgaz 

sızıntısı gibi birçok 
konuda ekipler 
faaliyet gösterecek. 
Tatbikat ile ilgili 
hazırlıklar tüm hızıyla 
sürerken, proje 
koordinatörü ve afet 
yönetimden sorumlu 
Vali Yardımcısı 
Hakan Yusuf Güner, 
tatbikatın içeriğini 
Afet Yönetim 
Merkezi'nde yapacağı 
basın toplantısıyla 
kamuoyuna 
duyuracak. 24 Ekim 
Çarşamba günü 
akşamı Doğanbey 
Kentsel Dönüşüm 
Alanında yapılacak 
gece enkaz kaldırma 
çalışmasında da 

vatandaşların 
çalışmaları 
izlemeleri mümkün 
olabilecek.
Bu arada 23 
Ekim Salı günü 
başlayıp 3 gün 
sürecek tatbikatta, 
birçok bölgede 
enkazlar arasında 
ekiplerin siren 
çalarak geçmeleri 
sebebiyle vatan
daşların paniğe 
kapılmamaları için 
şehir merkezine 
uyarı afişleri asıldı. 
Afişlerde 'Afet 
Tatbikatı Var Panik 
Yapmayınız' 
ibaresi dikkat 
çekiyor.

Referandum ertelenebilir]
Referandumun 
hukuka uygun 
olmadığı eleştirilerini 
yanıtsız bırakan 
YSK Başkanı 
Muammer Aydın, 
oylamaya az bir 
zaman kala, 
TBMM'de görüşüle
cek düzenlemelerden 
sonra referandumu 
erteleyebileceklerini 
açıkladı.
Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) Başkanı 
Muammer / /din, 
21 Ekim'de yapılacak 
halk oylamasının 
ertelenip ertelen
meyeceğine, ana 
yasa değişiklik 
paketinden 11. 
cumhurbaşkanının

seçimine ilişkin
2 geçici maddenin 
çıkarılmasını öngören 
yasa çıktıktan sonra 
karar vereceklerini

bildirdi.
YSK'ya gelişinde 
soruları yanıtlayan 
Aydın, önce 
TBMM'den söz konu

su yasanın çıkması 
gerektiğini, sonuca 
göre bir karar vere
ceklerini bildirdi. 
Aydın, "Yasa çıkarsa 
ya pazar günü oyla
ma yapılacak. Yani 
gümrüklerde 
bugüne kadar oy 
kullanıldı. 21 Ekim 
sonucunda ne 
çıkarsa oradaki 
farka göre bu 
gümrüklerde kul
lanılan oy etkili olur 
mu olmaz mı buna 
bakacağız.
Bir seçenek bu. 
İkinci seçenek, 
süreci yeniden 
başlatmak. Çünkü 
yeni bir metin var" 
diye konuştu.

Tezkere bugün 
görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'ndaki 
görüşmeler açık yapılacak.

İki madde metinden çıkarılıyor
Referanduma sunula
cak anayasa değişik
liği paketinde yer 
alan geçici 18 ve 19. 
maddelerin metinden 
Emârılıyor. 2. Tur oy 
lamada ilk madde 
395, 2. madde 
391 oy aldı.
TBMM Genel Kurulun 
da, 21 Ekim'de 
referanduma sunula
cak Anayasa 
değişikliği paketinde 
değişik lik yapıl
masını öngörçn 
Anayasa değişikliği 
teklifinin 1. maddesi 
395 oyla kabul edildi.

Teklifin 1. maddesinin 
2. tur gizli oylaması
na, 510 milletvekili 
katıldı. 1. madde,

104 milletvekilinin ret 
oyuna karşılık, 395 
oyla kabul edildi? 
Oylamada 7 milletve-

ki li çekimser oy kul
lanırken, 4 milletvek
ilinin oyu da geçersiz 
sayıldı. İkinci mad
denin paketten 
çıkarılması 391 oyla 
kabul edildi.
Teklifin 1. maddesi, 
“Seçim kanunlarında 
yapılacak değişiklik
lerin 11. cumhur
başkanı seçiminde 
uygulanmasına 
imkan tanıyan” 
geçici 18. maddenin, 
çerçevp 6.maddeyle 
birlikte metinden 
çıkarılmasını 
öngörüyor.

Terörle mücadele 
kapsamında 
hükümete sınır ötesi 
operasyon izni veren 
tezkere, Meclis 
Genel Kurulu'nda 
bugün görüşülecek. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Başbakanlık tezkere
si ile ilgili Genel 
Kurul'daki 
görüşmelerin 
açık yapılacağını 
bildirdi.
Bugün saat 15.00'te 
toplanacak olan 
Genel Kurul'da 
yetki tezkeresi ile 
ilgili hükümet ve

siyasi parti grupları 
görüşlerini açıklaya
caklar.
Görüşmelerin 
ardından 
Başbakanlık 
tezkeresi oya 
sunulacak. 
Tezkereyle, gerek
tiğinde Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin, 
Kuzey Irak'ta terör 
örgütü yuvalarının 
bulunduğu 
bölgelere 
gönderilmesi için 
1 yıl süreyle 
hükümete yetki 
verilmesi 
öngörülüyor.

‘Gemlik Körfez*3nfi£r nette
www.gemlikkorfezgazetes  i. com

http://www.gemlikkorfezgazetes
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Borcunu 
ödemesini 

istedi 
kurşunu yedi

Vincin sepetinde elektrik akımına kapıldı

Bursa'da bir bayan, 
600 YTL alacağını 
tahsil etmek için 
gittiği iş yeri 
sahibi tarafından 
kurşunlandı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Şehreküstü 
Mahallesi'nde dün 
akşam saatlerinde 
meydana gelen 
olayda, Yaprak D. 
(20) isimli genç, 
600 YTL borcu 
olduğunu iddia ettiği 
Murat S. (19) isimli 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN

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
Madde ÖZALP

Tel :513 24 74 Fax: 51410 21

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

MİL Sffllhe miMIHIZ İCİH8İZİ ABINIZ
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

şahsın iş yerine 
giderek alacağını 
istedi. Genç bayanın 
iş yerine gelmesine 
öfkelenen Murat 
S. "Bir daha 
işyerime gelme" 
diyerek genç bayanı 
tabancayla kalçasın
dan yaraladı.
Yaprak D., olay 
yerine gelen 112 
ambulansıyla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, olaydan 
sonra kaçan Murat 
S.'nin peşine düşen 
polis olayla alakalı 
soruşturma başlattı. 

Bursa'da sepetli 
vinç ile çıktığı 
elektrik direğinde 
akıma kapılan 
işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre,

Azeri kavgasında kan aktı
Bursa'da 
Azerbaycan uyruklu 
2 şahıs arasında 
çıkan kavgada 
bir kişi bıçaklandı. 
Edinilen bilgiye

e-posta dolandırıcılarına dikkat
UNICEF Türkiye Milli 

Komitesi'nin web 
sayfasında yer alan 
duyuruda, son gün
lerde elektronik 
postayla duyurusu 
yapılan yardım kam
panyasına itibar 
edilmemesi, UNlCEF'i 
desteklemek isteyen
lerin komiteyle 

merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı Geçit 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda 
Ali Yiğit (35) isimli 
elektrik işçisi, 

göre, merkez Yıldırım 
ilçesine bağlı 
Baruthane 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda 
Azerbaycan uyruklu 

temasa geçmesi 
istendi.
UNICEF ile 
herhangi bir ilgisi 
bulunmadığı bildirilen 
elektronik posta 
mesajı, şöyle: 
"Afrika'da açlıktan 
çocuklar ölmekte, 
UNlCEF'in MSN ile 
yaptığı anlaşma 
sonucu, ölen ve 
geriye kalan çocuklar 
için yardım kampa
nyası başlatılmıştır. 
Bu maili ne kadar çok

Malki cinayeti tek dava 
halinde görülecek

Musevi asıllı işada 
mı Nesim Malki'nin 
28 Kasım 1995'te 
öldürülmesi olayı ile 
ilgili görülen iki ayrı 
dava Bursa 2. Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nde tek dosya 
halinde birleştirildi. 
Cinayetin tetikçisi 
olduğu iddiasıyla 
aranan ve geçtiği 
miz Haziran ayında 
polise teslim olan 
Oğuz Işıkh'mn yargı
landığı 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi, dünkü 
duruşmada dava 
dosyasının Erol 
Evcil ve diğer sanık
ların yargılandığı 
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde bir
leştirilmesine karar 
verdi. Duruşmaya 

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

sepetli vinçle çıktığı 
direkte onarım 
yaptığı sırada akıma 
kapıldı. Vincin 
sepetine düşen işçi 
yaralandı. Olay

Abbas A. (22) ile 
Hamal M. (19) 
belirlenemeyen 
bir sebeple kavga 
etmeye başladı. 
Abbas A. kavga 

kişiye gönderirseniz, 
bu anlaşma gereği 5 
avro UNlCEF'in 
hesabına geçecektir. 
Afrika ve tsunami 
çocuklarımıza şefkat 
çağrısı kampa
nyamıza katılın lütfen. 
Aldığınız bu mail ve 
az sonra göndere
ceğiniz mailiniz 10 
avro kazandırdı bile 
UNUlCEF'e. Lütfen 
ölmekte olan çocuk
ları yaşatalım. Her 3 
saniyede bir çocuğun 

rahatsızlığından 
dolayı raporlu olan 
Oğuz Işıklı katıl
mazken, mahkeme 
heyeti ilgili 
mahkemeden gelen 
cevaba binaen dava 
dosyasının 2. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi'nde bir
leştirilmesine karar 
verdi. Böylece Işıklı, 
Malki cinayetinin 

yerine gelen 112 
ambulansı ile Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan işçinin 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu bildirildi.

sırasında sol 
kalçasından 
bıçakladı. 
Polis olayla alakalı 
soruşturma 
başlattı.

açlıktan öldüğünü 
unutmayalım. Bu 
maili tüm yakın
larımıza e-posta ile 
UNICEF 
dolandırıcılarına 
dikkat
UNICEF, son 
dönemde e-posta 
ile gönderilen 
"Afrika'da açlıktan 
ölmek üzere olan 
çocuklar" adına 
yardım kampan 
yasıyla ilgileri 
olmadığını duyurdu.

Türkiye 
Meclisi' 
başını ( 

Jdünyas 
Tûrk-iş 

i gazete! 
lamsa) 
Merkez 
■Yeteri 
indir, üı 
damölı 
Şyerek 
ilanda, 
gibiyaı 
demler 
Banka; 
faizine 
lÛRKİ1 
Meclisi 
başınıı 
dünya' 
Türk-İş

T
W

azmettiricisi olduğu 
iddia edilen Erol 
Evcil ile cinayetin 
tetikçisi oldukları 
öne sürülen 
Mücahit Çakal, 
Burhanettin Türkeş 
ve Şükrü Elverdi ile 
birlikte Bursa 2. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
hakim karşısına 
çıkacak. 

1 
h
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İhracatçı haykırıyor: 
“Yeter artık 

faizleri indirin”

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi'nin (TİM) 
başını çektiği bazı iş 
dünyası örgütleriyle 
Türk-lş ve Hak-İş, 
gazetelere verdikleri 
tam sayfa ilanla 
Merkez Bankası'na, 
"Yeter artık, faizi 
indir, üretim ve istih
dam ölmesin" 
diyerek seslendiler. 
İlanda, "İndiriyormuş 
gibi yapmayın" 
denilerek, Merkez 
Bankası'ndan "şok 
faiz indirimi" istendi. 
TÜRKİYE İhracatçılar 
Meclisi'nin (TİM) 
başını çektiği bazı iş 
dünyası örgütleriyle 
Türk-İş ve Hak-İş'in

de aralarında bulun
duğu kuruluşlar, 
1979'da Türk Sana 
yici ve İşadamları 
Derneği'nin < 
(TÜSİAD) Bülent 
Ecevit Hükümeti'ne 
karşı çektiği ilaniı 
isyan bayrağının bir 
benzerini bu kez 
Merkez Bankası'na 
karşı kaldırdı. "Yeter 
artık, indirin" ana 
başlığı taşıyan ve 
gazetelere verilen 
tam sayfa ilanlarda, 
Merkez Bankası'na, 
"Üretim ve istihdamı 
öldürmeyin, faizi 
indiriyormuş gibi 
yapmayın" çağrısı 
yapıldı.

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 VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

Tnmn ■ ı.ını ■ ıurrrwmT^M
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Tarihi Inebey
Medresesi’ne makyaj

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

Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım 

ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

EDNAN ŞİMŞEKOGLU

T ' IW A

Nilüfer Vadisi yeniden doğuyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilecek 
olan Nilüfer 
Vadisi'nin Abdal 
Köprüsü'nden 
Afet Yönetim 
Merkezi'ne kadar 
olan 5,5 kilometrelik 
bölümünü kapsayan 
rekreasyon 
projesinin temeli, 
18 Ekim Perşembe 
günü Çalışma ve

Bursa'da 
20 yıldır İnebey 
Medresesinde 
hizmet veren Tarihi 
Yazma ve Eski 
Basma Eserler 
Kütüphanesi yapılan 
ihale sonunda 
400 bin YTL'ye 
yeniden restore 
edilecek.
Türk - İslahı 
medeniyetinin 
binlerce değerli 
yazma ve eski 
basma eserlerini 
bünyesinde bulun
duran tarihi binanın 
restorasyonu için 
düğmeye basıldı. 
BursalI vatan 
daşlara 15 yıldır 
bibliyografik danış
manlık hizmeti veren 
Yazma ve Eski 
Basma Eserler 
Kütüphanesi, 
bu alanda 
Türkiye'nin sayılı 
kütüphaneleri 
arasında bulunuyor. 
Bursa İl Kültür 
Müdürlüğü 
tarafından röleve, 
restorasyon ve 
restitüsyon pro
jelerinin hazırlan
masının ardından 
İl Özel İdaresi

Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik'in 
de katılımıyla atılıyor. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Nilüfer 
Vadisi'nin 
Bursa'ya yeniden 
kazandırılmasının 
seçim beyan
namesinde yer 
aldığını hatırlatarak, 
verdikleri bir 
sözü daha yerine 

tarafından ihaleye 
çıkıldı. Yaklaşık 
400 bin YTL'ye 
mal olacak çalış
maların önümüzdeki 
ay başlayacağı 
açıklanırken, 
2008 yılı ortalarında 
ise çalışmaların 
tamamlanması 
planlanıyor. 
Binanın restoras 
yonu hakkında 
bilgi veren Kültür ve 
Turizm İl Müdürü 
Ahmet Gedik, 
"Tarihi kütüphanenin 
yenilenmesi için 
çalışmalar devam 
etmekte. Daha önce 
gerçekleştirilen 
restorasyon, röleve 
ve restitüsyon 
projelerinin

getirmenin mutlu
luğunu yaşadıklarını 
söyledi.
Çalışmalar 
çerçevesinde 
yaklaşık 5500 km 
uzunluğundaki 
alanda dere ıslahı 
temizliğin yanında 
vadinin rekreaktif 
amaçlı olarak halkın 
kullanımına açıla
cağını dile getiren 
Başkan Şahin, 

hazırlanmasından 
sonra ihalesi 
yapıldı.
Eski eserlerin 
onarım ve restoras 
yon çalışmaları çok 
titizlik gerektirdiğin
den, ihaleyi alacak 
firmanın alanında 
uzman olmasına 
dikkat ettik" dedi. 
Gedik, yaklaşık 
26 bin yazma ve 
eski basma eserin 
bulunduğu tarihi 
kütüphaneye 
2008 yılında 
yazma eserlerin 
tamirinin 
yapılması için bir 
bölüm ilave etmeyi 
planladıklarını 
sözlerine 
ekledi. 

dere yatağında 
yapılacak düzen
lemelerle alana görsel 
zenginlik kazandırıla
cağını belirtti.
Yeni yaşam merkezi 
Alanda yer alan mev
cut bitki dokusunun 
korunacağını, bunun 
yanında yoğun ve 
hızlı araç trafiğinin 
sebep olduğu gürültü 
ve hava kirliliğinin 
izole edilmesi

Bursalı gençler, yeniden 
askere gitmek için Askerlik

Şubesi’ne başvurdu
Ülkemizde son 
zamanlarda artış 
gösteren terör 
olaylarına karşı 
vatandaşların tepkisi 
de artıyor.
Bursa'da toplanan 
bir grup mahalleli 
genç, terör 
olaylarını ve terör 
örgütü PKK'yı 
kınarken, yeniden 
askere alınmaları 
için Askerlik 
Şubesi'ne dilekçe 
verdi.
Osmangazi 
Metro İstasyonu 
önünde toplanan 
Çirişhane Mahallesi 
Gençleri'nden 

04.09.2007 tarih ve 07160400EX047659 sayılı ORSA] 
ORTOPEDİ MEDİKAL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ] 

SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. firmasına ait Gümrük Çıkış 
beyannamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

SELEN GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTİ.

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

amacıyla ibreli 
bitki dikimiyle yeşil 
bir zon oluşturula
cağını ifade eden 
Şahin, kır 
kahvesi, bisiklet ve 
gezinti alanları, 
çocuk parkı, basket
bol sahası, mini 
trenle de bölgeden 
halkında istifade 
etmesine imkan 
sağlanacağını bildirdi. 
TÖRENE DAVET

"j' .111

oluşan grup, 
PKK aleyhine 
sloganlar attı.
Ellerinde
Türk Bayrakları ve 
çeşitli pankatlar

Rekreasyon çalış
masının Soğanlı Bota 
nik Park ile Hayvanat 
Bahçesi ile de bütün
lük kazanacağını 
söyleyen Başkan 
Şahin, 18 Ekim 
Perşembe günü saat 
14.00'da Batı Yakın 1 
Çevre Yolu Nilüfer 1 
Deresi altında yapıla
cak olan temel 
atma törenine tüm I 
Bursahları davet etti. I 

taşıyan grup, İstaklal 
Marşı okudu.
Gruba, yoldan 
geçen vatandaşlar 
ve öğrenciler de ] 
destek verdi.
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CAN MERİDYEN
RUŞVSRİŞ MERKEZİ 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI I 

GEZİP GÖRECEĞİNİZ KALİTELİ VE UCUZ
ALIŞVERİŞYAPACAĞINIZ

BİRCAZİBEMERKEZİOLUŞTURDUK.
'W SAYILI MİKTARDA

1 KİRALIK YERİMİZ
” . . . . .  «alg MEVCUTTUR.

I İstiklal Cad. No:26

TEL: 513 13 80



17 Ekim 2007 Ç arşamba Gemlik KHrfez Sayfa l£ 3N

ydeherıst 
apılan, kûç 
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Atatürk 
stadında dün 
oynanan 
Deplasmanlı 
Gençler Ligi 
maçında Orhangazi 
Gençlerbirliği 
genç takımı 
Kütahyaspor genç 
takımına 6-0 yenildi. 
İlk iki maçını da 
mağlubiyetle 
kapatan Orhangazi 
Gençlerbirliği 
genç takımı 
üçüncü maçında 
Kütahya gençlerine 
farklı yenilirken 
sahada hiçbir varlık 
gösteremedi. 
Maçın hen z 
10'uncu saniyesinde 
santra yapılmasıyla 
öne çıkan gençler 
kalecisini gören 
Ahmet uzaktan 
attığı şutla takımını 
1-0 öne geçirdi.

ımısı

Yediği golden 
sonra toparlana- 
mayan Orhangazi 
Gençlerbirliği 
sekizinci dakikada 
yine Ahmet'in 
attığı golle 2-0 
yenik duruma düştü. 
29 dakikada Kadir'le 
3-0 öne geçen 
Kütahyaspor 
gençleri ilk yarıyı 
bu skorla bitirdi. 
İkinci yanda üstün 
oyununu sürdüren

Kütahyaspor 55'de 
Şaban'la durumu 
4-0 yaptı. 65'de 
ismet'le 5-0 öne 
geçen Kütahyaspor, 
85 dakikada maçın 
yıldızı Ahmet'in 
penaltı golüyle 
durumu 6-0 yaptı ve 
maç bu skorla bitti. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Osman Erezkaya (8) 
Hüseyin Bay (8)

- jtematıor.a
*3 Hosprtal'dar 

Tc og Ferah im 
'El bel

Bahadır Özekici (8) 
ORH.
GENÇLERBİRLİĞİ : 
Ufuk (3) Ali (3) Murat 
(3) Hakan (3) Yiğitcan 
(3) Kudret (4) Taygun 
(3) Uğur (3) Ahmet (2)

Türker (3) Özgür (4) 
KÜTAHYASPOR : 
Halil İbrahim (6) 
Eyüp (6) Erman (7) 
Cihat (6) Mustafa (7) 
Kadir (7) Mehmet (6) 
A. Hüseyin (7)

Ahmet (8) Şaban (7) 
İsmet (7)
GOLLER : Dk. 1-8-85
Pen. Ahmet, Dk. 29 
Kadir, Dk. 55 Şaban, 
Dk. 65 İsmet 
(Kütahyaspor)

Gökdeniz ve Tello'nun maçı olacak
Takımları adına ligde 
en çok golü atan 
Trabzonspor'un yıldız 
oyuncusu Gökdeniz 
ve Beşiktaş'ın Şilili 
futbolcusu Tello, 
Cumartesi günü 
oynanacak Trazon 
spor - Beşiktaş 
maçında teknik direk
törlerinin en büyük 
kozları olacak 
Trabzonspor ile 
Beşiktaş arasında 
Cumartesi günü 
Hüseyin Avni Aker 
Stadı'nda oynanacak 
maç öncesi Gökdeniz 
ve Tello, şu ana kadar 
gösterdikleri perfor
mans ile takımlarının

en etkili oyuncuları 
olarak ön plana

t çıkıyor. ,
Trabzonspor'un ligde 
oynadığı 8 maçta ilk
11'de forma giyen ve

720 dakika sahada 
kalarak takımın en 
istikrarlı oyuncusu*, 
olan Gökdeniz 
Karadeniz, bu sezon 
takımı adına attığı 5

golle Bordo-mavili 
takımın en golcü 
oyuncusu oldu. 
Gökdeniz, Teknik 
Direktör Ziya 
Doğan'ın da Beşiktaş 
maçındaki en büyük 
silahı olacak.
Siyah-beyazlı takımda 
sergilediği perfor
mans ve attığı goller
le dikkat çeken Şilili 
futbolcu Tello ise, 
Teknik Direktör Ziya 
Doğan'ı düşündürüy
or. Ligde attığı 3 golle 
takımın en golcü 
oyuncu olan Tello, 
ligde oynadığı 8 
maçta 676 dakika 
sahada kaldı.

Bursaspor’da j 
yeni yönetimi 

görevi devraldı
Bursaspor'da 
önceki akşam 
yapılan Olağanüstü 
Genel Kurul'da 
Başkanlığa seçilen 
İbrahim Yazıcı, 
görevini Bursaspor 
2. Başkanı ve 
şimdide yönetici 
olan Osman 
Çelik'ten devraldı. 
Vakıfköy

Orhan Özselek i 
Tesisleri'nde 
düzenlenen 
törene eski Başkan 
Ali Karasu katılmadı. 
Bunun üzerine I 
Yazıcı, Bıırsaspor'un 
eski 2. Başkanı 1 
ve veni yöneticisi | 
Osman Çelik ile ■ 
birlikte tevir teslim 
töreni yaptı.

jlderokuF 
frpgıyor. 
siortayaçıl 
biran en I 
teçocuk 
iane aile 
Sisteme

İn bakara 
tenin'öze 
djnanlaı 
oilagiünı 
İniğini sı 
fealı.*

mrtt 
{«ton 
iarşpzor 
satarsa 
Iritann 
«yiisted 
Sfyor.ı 
(ide anne 
(neleri k 
pgleondt 
dulda İse 
yemesikc 
nesi git 
«iniyorj 
eviniçind 
yedyaşır 
prens ya ı 
gibidavra
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MI bebek gül bebek çocuklar okulda zorlanıyor
11 Evde her istedikleri belirten Yeşilyurt, lere giden çocuklar, lenen çocuklara ise,
M yapılan, küçük bir şöyle konuştu: "Okul yeterince sosyalle sürekli bunu yapa-
* nronc va Ha nrenses fobisinin en büvük semedikleri için zor* bilirsin, üstesindenprens ya da prenses 

gibi özenle büyütülen
fobisinin en büyük

çocuklar, okula başla 
gıdıklarında çeşitli

International 
Hospital'dan Psiko 
log Ferahim Yeşil 
yurt, "El bebek gül 
bebek büyütülen ço 
Icuklar okulda zorluk
lar yaşıyor. Okul fobi 
si ortaya çıkıyor. Bu

fiBfobinin en büyük ne 
F Jdeni, çocukların ev 
^flden ve aileden ayrıl 
EBmak istememesi"
$ diyor. Başka çocuk-

Normal doğum 
depresyonu 

azaltıyor
şemedikleri için zor- bilirsin, üstesinden

nedeni çocuğun, 
evden ve aileden 
ayrılmak istememesi. 
Anne çocuğa çok 
düşkün oluyor ve 
ayrılmak istemiyor. 
Çocuk okula gidince 
annesi yanında olmu 
yor, karşısında bir 
öğretmen buluyor. 
Öğretmenin tüm ço 
cuklarla ilgilendiğini 
görüyor. Bu defa öğ 
retmenini paylaşmak
ta zorlanıyor. Bu kala
balığın içinde kendi 
yerini biraz daha 
gör mesi, diğer 
çocuklarla paylaş
ması öğrenmesi de 
zaman alıyor." 
ANNE ÇOCUKLA 
OKULA GİTMEMELİ 
Bilgisayarın yaygın
laşmasından itibaren 
çocuklar eskiden 
olduğu gibi sokakta 
oynayıp sosyalle 
şemiyor. Sokakta 
oynayan çocuklar 
aynı zamanda kendi
lerini nasıl koruya
caklarını, paylaşmayı, 
oyunda yenildikleri 
zaman üzülmemeyi, 
tekrar denemeyi, 
başarmak için uğraş
mayı öğreniyordu. 
Ancak apartmandan 
dışarı çıkmayan, çık
tığı zaman da aile
siyle arabayla bir yer-

(anıyor. Çocuk 
annesiyle okula gel 
meye ve dersler bite 
ne kadar beklemeye 
başlıyor. Bazen bu 
durum bir ay kadar 
sürüyor. Ferahim 
Yeşilyurt, annelerin 
okula gitmesinin yan
lış olduğunu belirle 
rek, "Bu durum ço 
cukların okula başla
masını, alışmasını, 
diğer arkadaşlarıyla 
kaynaşabilmesini 
önlüyor. Çocuk bir 
türlü okula başla 
yamıyor" dedi. Öğret
menini başka çocuk
larla paylaşmak iste
meyen çocuklar, 
öğretmeni anne ve 
babasının yerine 
koyuyor, kendisine 
özel ilgi göstermesini 
istiyor, sürekli dikkat 
çekmeye çalışıyor, bu 
nedenle yeterince 
olgunlaşamıyor. 
ÇOCUKLARIN 
MERAKINDAN 
RAHATSIZ OLMAYIN 
Okulda başarıyı etki 
leyen en önemli fak
tör zeka. Ancak sade 
ce zeki olmak da ye 
terli olmuyor. Aile de 
sürekli sorunlar, kav
galar ve tartışma lar 
varsa çocuk aile sin
deki sorunları düşü 
nüyor. Ailede destek-

gelebilirsin tarzı 
mesajlar veriliyor. 
Destek alan çocuklar 
da bu nedenle 
öğrenmeye daha 
istekli olu yor. Merak 
duygusu da öğren
meyi önemli ölçüde 
etkiliyor. Bu doğuş
tan geliyor, ço cuk 
büyüdükçe soruları 
da artıyor. Ancak bazı 
aileler, çocuklarının 
çok fazla soru sor
masından sıkılıp 
rahatsız oluyor, soru
ları da cevapsız bira 
kıyor. Çocuklar da 
sormaktan vazgeçi 
yor. Oysa çocuklar 
sürekli soru sorarak, 
meraklarını giderme 
ye çalışıyor. Meraklı 
çocuk iş çıkaran ço 
cuktur, yaratıcıdır, 
üreticidir. Sorarak 
öğrenmeye çalışır. Bu 
nedenle çocukların 
sorularına, kısa da ol 
sa bir cevap vermek 
gerekiyor. Soruların 
cevaplarıyla bağlan
tılar kurdukça, zeka 
nın işlevselliği de artı 
yor. Aile merak duy
gusunun oluşmasına 
katkıda bulunduysa, 
çocuk da kendini 
geliştiriyor. Ailesine 
başkalarına sorup 
bir şekilde merakını 
gideriyor.

Doğum yönteminin 
nasıl olacağı, anne 
adaylarının 9 ay 
boyunca en fazla 
düşündükleri konu
ların başında geliyor. 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Do 
ğum Uzmanı Dr. 
Aylin Karahasan, 
ağrısız doğumun 
keşfiyle doğumun 
anne adaylarının hafi 
zasında şiddetli ve 
ağrı verici olmaktan 
çıktığını söylüyor. 
Acıbadem Bakırköy 
Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum Bölümü 
Sorumlusu Prof. Dr. 
Cihat Ünlü, doğu
mun sezaryen yönte
mi ile yapılması 
yönündeki kararı 
hekimin vermesi 
gerektiğini belirtiyor. 
Prof. Ünlü, "Hastalar 
genelde bilgisizlik ve 
ağrıdan dolayı nor
mal doğumu tercih 
etmezler.'Bu nedenle 
hastanın önceden 
gebelik ve doğum 
hakkında bil
gilendirilmesi önem
li. Doğum sırasında 
uygulanan ağrıyı 
azaltıcı yöntemler 
anne adaylarının da

normal doğumu ter
cih etmesini 
sağlayabilir" diyor.
NORMAL 

DOĞUMDA, 
DOĞUM SONRASI 
DEPRESYON 
AZALIYOR 
Acıbadem Bursa 
Hastanesinden 
Dr. Aylin Karahasan, 
normal doğum 
eyleminin ne zaman 
başlayacağının 
önceden biline
memesi ve uygun
suz zaman ve ortam
larda başlayacağı 
korkusunun anne 
adaylarını tedirgin 
ettiğini belirtiyor. 
Bu korkuları ortadan 
kaldırmak için anne 
adayının doktoru 
tarafından önceden 
bilgilendirilmesi 
gerekiyor. Normal 
doğumda anne ve 
bebek arasındaki 
duygusal temasın 
daha yoğun olması, 
doğum sonrası 
karşılaşılan depreş 
yonun şiddetini 
azaltıyor. Normal 
doğumda ayağa 
kalkıp normal gün
lük aktivitelere 
dönme süresi 
sezaryenden daha 
kısa.

9 lara bakarak ken- 
dişinin 'özel' olma 

»■'- dığını anlayan çocuk, 
fllokula gitmek iste 
Bmediğini söylüyor, 

™ ağlıyor, alışamıyor.
Psikolog Ferahim
Yeşilyurt, bu noktada 

Bl çocukların, topluma 
karışıp zorluk yaşa- 

|| maktansa evlerindeki 
U krallıklarına geri dön- 
■ meyi istediklerini 
’l belirtiyor. Çünkü 
Ss evde anneleri yemek 

yemeleri için adeta 
’ rl peşlerinden koşuyor, 
sH okulda ise yemeğini 
19 yemesi konusunda 

■ annesi gibi ısrar eden 
a olmuyor. Ailelerin 
S evin içinde çocuk 
a yedi yaşına da gelse 
H prens ya da prenses 
§ gibi davrandıklarını

B

d

si

lim

or'un

(7)

3-85 
29 
ian,

kan 
ııadı

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.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

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
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

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. 543 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

DENİZ OTOBÜSÜ
256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226)811 13 23 

İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

261 54 00Şehirlerarası
OTOBÜS

Otobüs Terminali (18 Hat)
TÜP DAĞITICILARI

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

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 1425

NÖBETÇİ ECZANE
17 Ekim 2007 Çarşamba 

YEŞİM ECZANESİ 
İstikla Cad. No: 83 

Tel: 5121145 GEMLİK

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZCTKSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2880 

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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2008 yılında Bursa’da 20 fuar açılacak
_______________  -X1 11—SH----- ■ . xl" MklJ.ll

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından 
2008 yılında yurt 
içinde toplam 
421 fuara izin 
verilirken, bunların 
193'ünün İstanbul'da 
gerçekleştirileceği 
bildirildi.
2008 yılı fuar 
takvimi belli oldu. 
Gelecek yıl 193'ü 
İstanbul'da olmak 
üzere Türkiye 
genelinde 
toplam 421 fuar 
gerçekleştirilecek.

Türkiye Odalar 
ve Borsalar 
Birliği'nden (TOBB) 
yapılan açıklamaya 
göre, gelecek yıl 
düzenlenecek 
421 fuara Birlik 
tarafından izin 
verildi. Bu fuarların 
193'ü İstanbul'da, 
41 'i Ankara'da, 
36'sı İzmir'de, 
20'si Bursa'da 
düzenlenecek.
2008 yılı içinde 
ayrıca Antalya ve 
Konya'da 18'er, 
Adana'da 17, Gazian 

tep'te 13, 
Denizli'de 9, 
Mersin'de 9, Kayse 
ri'de 5, Afyonkarahi 
sar'da 4, Muğla'da 4, 
Samsun'da 4, Manisa 
ve Ordu 3'er, Aydın, 
Bodrum. Diyarbakır, 
İsparta, İnegöl, 
Malatya, Şanlıurfa, 
Trabzon'da 2'şer, 
Çorlu, Edirne, 
Erzincan, 
Erzurum, Finike- 
Antalya, Tekirdağ, 
Yalova, Yozgat'ta da 
Ter fuar 
gerçekleştirilecek.

■EN FAZLA 
FUAR MART 
AYINDA- 
2008 yılında fuar 
yoğunluğunun en 
fazla mart ayında 
olduğu belirlendi. 
Gelecek yıl aylara 
göre en çok fuar 
76 ile Mart'ta 
gerçekleştirilecek. 
Ayrıca Ekim 64, 
Nisan da 61 fuarla 
en yoğun aylar 
arasında. En az 
sayıda fuarın olduğu 
ay ise 11 adetle 
Eylül.

T

.Ma A

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 
19 Ekim 2007 günü vereceği konser ile 
2007-2008 sezonuna merhaba diyecek. 

Fethiye Kültür Merkezi’nde verilecek 
olan açılış konserininin Konuk Şefi ise 

Lior Shabadal olacak.
Bursa Bölge Devlet 
Senfoni Orkestrası, 
2007 - 2008 konser 
sezonuna, 19 Ekim 
2007 Cuma günü 
gerçekleştireceği 
konser ile başlıyor. 
Orkestranın Fethiye 
Kültür Merk zi'ne

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı'nın 
(BKSTV), 
Uluslararası 
Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Birliği 
Türkiye Merkezi 
ile ortaklaşa 
düzenlediği, "12. 
Uluslararası 
Bursa Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 
Festivali", başladı. 
Festivale, 
Türkiye'den 
7 tiyatro grubunun 

gerçekleştireceği 
açılış konserinin 
konuk şefi Lior 
Shabadal. Konserde 
Ulvi Cemal Erkin 
"Köçekçe" adlı eseri 
ve L.v. Beethoven "5. 
Senfoni"sini 
seslendirecek olan 

yanı sıra 
Danimarka'dan 
Batida ve Tiyatro 
Patrasket, 
Almanya'dan 
Schausspielhaus 
Tiyatrosu ve 
Fifth Wheel, 
Sırbistan'dan 
Subotic^ Çocuk 
Tiyatrosu ve 
Dusko Radoviç 
Tiyatrosu, 
Bulgaristan'dan 
Chirpanlievi Kukla 
Tiyatrosu ile 
Finlandiya'dan 
Tiyatro Hurjauuth

Bursa Bölge Devlet 
Senfoni Orkestrası, 
konserde ayrıca 
dinleyiciler tarafından 
çok sevilen, 
J.Rodrıgo'nun 
dünyaca ünlü "Gitar 
Konçertosu"nu 
seslendirecek 

olmak üzere 8 
yabancı topluluk 
katılacak.
Oyunlar, Çocuk 
Sanat Evi, Tayyare 
Kültür Merkezi, 
Konak Kültür 
Evi, Adile Naşit 
Kültür Merkezi 
ve Bursa Kent 
Müzesi'nde 
sahnelenecek. 
Tüm oyunlar, 
vatandaşlara açık ve 
ücretsiz olarak 
sergilenecek.
Festival, 21 Ekim'de 
sona erecek.

\ -Jbt



GÜLLÜ YAPI
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

FİLLİ BOYA
■S JOTUN- DENİZ 

BOYALARI 
İZOLASYON

✓ HIRDAVAT

Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir
Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No : 41/A GEMLİK

Tel: (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75

•S NALBUR
✓ SIHHİ TESİSAT 

AKSESUAR
✓ BİLİMUM İNŞAAT 

MALZEMELERİ

İKunıluş:1973İ Afet 2007 Tatbikat
■ .1 hazırlıkları sürüyor

GEMLİK’İN İ LK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ!
18 Ekim 2007 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Bursa merkez ilçelerinde 23-24-25 Ekim 2007 ta 
rihleri arasında yapılacak olan Sivil Savunma 
Tatbikatı için İlçe Stadı yanında ki boş alana 
Kızılay tarafından sahra çadırları kuruldu. 
Gemlik Kaymakamlığı Sivil Savunma Müdürlüğü 
organizasyonunda Gemlik’te 2 sağlık istasyonu 
ve 11 operasyon bölgesinde gerçek (eştirilecek 
olan tatbikatın 3 gün süreceği açıklandı. 3’de

Gemlik Otobüs Terminali’nin 240 günde bitirilmesi planlanıyor Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi Osman Turan, 
dün yaptığı basın açıklamasında Terminalin 

yapılacağı yere şiddetle karşı çıktıklarını söyledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gemlik Otobüs 
Terminali’nin temeli bugün düzenlenecek olan törende atılacak. Törene 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin, Bursa Milletvekilleri de katılacak. Terminalin 
Haziran ayında bitirilerek hizmete açılması planlanıyor. Haberi sayfa 2’de

Mimarlar Odası Gem 
lik Temsilcisi Osman 
Turan, bugün temeli 
atılacak olan terminal 
inşaatının mimari pro 
je Sicil Durum Belge 
si’nin bulunmadığını 
belirterek, Terminalin 
kaçak yapı

olduğunu iddia etti. 
Turan, Terminal 
yerinin de termal alan 
ve dar olması nede 
niyle karşı çıktık 
larını, projelerinin 
odalardan denetlen
mediğini söyledi. 
Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
İKMa

Meclis’ten
Tezkere’ye

Tezkere geçerken
TBMM dün yaptığı oturumunda önemli 

bir karar aldı.
Türk Silahlı Küvetlerin sınır ötesi hareka 

tına izin çıktı.
30 yıldır ülkenin başına bela olan PKK 

terörünün sınır ötesinde yuvalanan kay
naklarından sızan teröristler ülkenin huzu
runu bozup askerlerimizi öldürmesi dayanıl
maz noktaya geldi.

Irak, Suriye ve İran topraklarında konuş 
lanmış PKK kampları ülke bütünlüğüne 
karşı planlı saldırılarını sürdürüyor.

Devamı sayfa 5’de

LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİYORUZ I

Ücretsİz Usrik KontroI ve BaIms

Coodym YüIeseIe PerTmnub UsiHMe 
yoldu» IupuManutİm lusulm luışı 

TAN SİGORTA

ÜCRETSİZ RoTUyON VE DEMİŞİM

ırtstua^wMıuııı
istiklal Cad. No:104 Gemlik/BURSA

TEL: 0.224 5131175

TBMM, hükümete 
sınır ötesi harekat 
yetkisi verdi. Oyla 
mada, AKP, CHP, 
MHP evet oyu 
verirken, DTP 
hayır oyu kullandı. 
Tezkere, 507 evet 
oyuna karşı 19 
red oyu (le kabul 
edildi. Sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Terminalin temeli hop alılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
istimlak edilerek 
ihaleye çıkarılan 
Gemlik Otobüs 
Terminali'nin temeli 
bugün düzenlenen 
törenle atılıyor. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ile 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'in yanı sıra 
AKP Bursa 
Milletvekilleri, AKP 
İl Başkanı Cafer 
Yıldız ve vatandaş 
ların katılacağı 
temel atma töreni 
bugün saat 
12.00 de yapılacak. 
Misafirlerin birlikte 
yapacakları temel 
atma işleminden 
sonra start alacak 
olan Gemlik 
Otobüs Terminali 
240 günde bitirilecek. 
Haziran ayında 
bitirilerek hizmete 
açılması planlanan 
Gemlik Otobüs 
Terminali'nde 
kafeterya, bilet satış

büroları, şehir 
dışı, beldeler ve 
köylere kalkacak 
otobüsler için 
kalkış peronları 
bulunacak.

SATILIK ■ KİMLİK LÜX DUMUR VG İŞYERLERİ 
bayta# www.baytasinsaat.com 

------ YENİ PROJEMİZ- 
RAYTAŞ 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 Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

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

Gemlik'in 
Büyükşehir'e dahil 
edilmesinden sonra 
Büyükşehir tarafın
dan yapılmasına 
karar verilen

Terminal'in 
hizmete girmesiyle 
şehir içi trafiğinde 
büyük ölçüde 
rahatlama 
yaşanacak.

Kızılay Kan 
Merkezi tarafından 
Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılan 
kan bağışına 
vatandaşlar 
büyük ilgi 
gösteriyor.
Dün başlayan 
kan bağışının 
bugün de süreceğim 
bildiren Kızılay 
Kan Merkezi 
ekibi kan bağışına 
vatandaşların 
ilgilerinin her

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, 
Dış kapı çelik kapı, 

^İç kapılar amerikan kapı, 
** Salon ve odalar laminant parke, 
S Islak zeminler seramik

Kan bağışına 
ilgi giderek

A! 
kap'

Seyfettin ŞEKERSÖZ geçen gün arttığını 
söylediler.
Dr. Tufan Semiz 
ile 3 hemşire ve 
1 kan bağışı 
eğitimcisinin 
bulunduğu ekip, 
kan vermek isteyen
lerin kan gruplarına 
bakıp her hangi 
bir hastalık taşı- 
madıklarını
kontrol ediyorlar. I 
Yapılan kontrollerin । 
ardından gerekli 
formları dolduran । 
vatandaşlar, kan 
verebiliyorlar.

Şşyfetti

Bursa 
ilçeleri 

Ekim \ 
arasın 
olan S 
Savun 
hazırlı 
Gemlil 
opera: 
bölge: 
geniş 
katılın 
olan t< 
Kızıla] 
tarafın 
çadırlı

KAŞ€D€ MKltMCK VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

jh.____________UL------------

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REkLAMCILlKj

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

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Askeri birlikler ile özel kuruluşların katılacağı geniş 
kapsamlı tatbikata vatandaşların da katılımı sağlanacak

Afet 2007 Tatbikat
hazırlıkları sürüyor

V Bursa merkez ilçelerinde 23-24-25 Ekim 2007 tarihleri arasın
da yapılacak olan Sivil Savunma Tatbikatı için İlçe Stadı yanında 
ki boş alana Kızılay tarafından sahra çadırları kuruldu. Gemlik 
Kaymakamlığı Sivil Savunma Müdürlüğü organizasyonunda 
Gemlik’te 2 sağlık istasyonu ve 11 operasyon bölgesinde gerçek 
(eştirilecek olan tatbikatın 3 gün süreceği açıklandı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa merkez 
ilçelerinde 23-24-25 
Ekim 2007 tarihleri 
arasında yapılacak 
olan Sivil 
Savunma Tatbikatı 
hazırlıkları sürüyor. 
Gemlik'te 13 
operasyon 
bölgesinde çok 
geniş kapsamlı ve 
katılımlı yapılacak 
olan tatbikat için 
Kızılay Merkezi 
tarafından sahra 
çadırlarının kurul
masına başlandı. 
İlçe stadı yanındaki 
boş alana kurulan 
sahra çadırları ile 
birlikte seyyar 
tuvaletler de kuru
lurken, manken 
yaralıların kullanıla
cağı ve 3 gün süre
cek olan tatbikat 
geceli gündüzlü 
yapılacağı öğrenildi. 
Gemlik Kaymakam
lığı Sivil Savunma 
Müdürlüğü 
organizasyonunda 
tatbikata hazırlanan 
ekiplere Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan alan düzenleme 
desteği veriliyor. 
Askeri birlikler ile 
özel kuruluşların 
da katılacağı geniş 
kapsamlı tatbikatta 
ilçe içinde belirlenen 
muhtelif yerlerde 
hazırlıklar son 
hızıyla sürüyor.
SAĞLIK 
KURULUŞLARI 
Tatbikatın Gemlik 
ayağında Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi 
Hürriyet Caddesi ile 
Hürriyet Sokak 
arasında kalan 
bölümde İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafın
dan sağlık istasyonu 
kurulurken, Arama 
Kurtarma ekiplerinin

gün boyunca sürecek olan tatbikat için Kızılay tarafından çadırlar

11 operasyon alanı ve 2 sağlık istasyonunda gerçekleştirilecek

ise İlçe Emniyet 
Müdürlüğü karşısın
da bulunan Kriz 
Merkezinde toplana 
cakları, enkaz çalış
masına katılacak 
iş makinelerinin 
ise ilçe stadyumu 
yanında bulunan 
sahada toplanacak
ları bildirildi. 
OPERASYON 
ALANLARI 
İlçe içinde ayrıca 11 
alanda Operasyon 
ve müdahale alanları 
tespit edilirken 
buralarda sırasıyla 
1- Çukurbahçe 
Belediye Hizmet 
alanı: (yıkık bina 
enkaz çalışması, 
yangın söndürme) 
2- Atatürk İlköğretim 
Okulu eski binası 
(mahsur kalma ve 
yaralı kurtarma 
çalışmaları (enkaz 
yok) su, doğalgaz 
ekiplerinin 
operasyonu, 
3- Yeni imam Hatip 
Lisesi yanı; (doğal
gaz ölçüm-basınç 
düşürme merkeziyle 
doğalgaz kaçağı,

yangın, elektrik ve 
su ekiplerinin çalış
maları; Telekom 
eki bi, boş arsa 
enkaz çalışması, 
4- Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır 
mevkii; (cami üstü 
enkaz çalışması, su 
ve yangın ekipleri, 
Telekom, doğalgaz, 
5- Lale Kemal Kılıç 
ilköğretim Okulu 
yanı, (enkaz çalış
ması, yangın, su ve 
okul tahliyesi, Tedaş 
ve Telekom ekibi, 
6- Manastır Has 
inşaat; (boş binalar 
.yüksekten inme, 
7- Kayıkhane 
mevkii; (su altı 
arama ve kurtarma)

8- Gemlik Gübre; 
(NBC amonyak 
tanklarında sızıntı, 
müdahale)
9- GEMPORT;
(deniz den tahliye 
ve kurtarma) 
10- Borusan; (boru 
toplama bölgeleri 
intikal tatbikatı 
(yangın olabilir) 
11- Umurbey yıkık 
bina enkaz çalış
ması yapılacağı 
açıklandı.
Bölge dışından 
arama kurtarma 
ekiplerinin katılacağı 
çok geniş kapsamlı 
tatbikata vatandaş, 
ların da katılımları 
nın sağlanacağı 
duyuruldu.

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Düğün ! ...
Oğlu Levent’in düğününü Çankaya Köş 

kü’nde yapmayı tercih eden Sayın Ahmet 
Necdet Sezer, Çankaya Köşk’ünde o gün 
tüketilen elektriğin parasını ödediğini duy
muştuk...

Tam anlamıyla "işte bir Ömer tavrı!" 
diye nitelendirilebilecek türden bir titizlen
meydi bu...

Devlete ait mumu bile, kişisel işlerde 
kullanmamaya olağan üstü özen gösteren 
Halife Ömer’in hikayeleriyle büyümüş biri 
olarak...

Köşk’te o gün tüketilen elektriğin parası 
nın cepten ödenmesi karşısında gıpta 
etmem normal değil midir? Siz söyleyin..

Ayrıca şunu da fark etmiştim:
Demek ki bir Cumhurbaşkanı, oğlunu 

ya da kızını, takı torbalarının dolaştırılması 
na izin verilmeyen, yolların kesilmediği, 
beş bin polisin görev hlmadığı, gelin 
hanımın gelinliği üzerine ahkam kesilme
sine imkan tanınmayan bir düğün töre 
niyle de evlendirebilirmiş.

Sadenin de sadesi olurmuş!
Farkındayım: Nereden bakıldığına bağlı 

olarak...
"Ne şatafatı kardeşim...
İşte sade bir düğün...

Daha ne istiyorsun?" diye çıkışmak da 
mümkündür...

Ancak... Ben bir Kayseri’li olarak;
Ben "içinden geldiği kültürel çevre" açı 

sından Abdullah Gül’e, biraz abartılı kaça
cak bir "Ömer tavn"nın acayip yakışa
cağını,cuk oturacağını düşünenlerdenim.

Sadece dostların değil, düşmanların da 
"Hakikaten yılın en sade düğünü oldu" 
diyebilecekleri, istismarcıların ellerini 
boşa çıkaracak, dedikodusu yapılamayan 
cak türden bir düğün töreni beklentim bu 
yüzden...

"İnsan bu kadar da titizlenir mi canım" 
türünden tepkilere yol açacak bir düğün 
töreni düşlüyordum açıkçası.^.

Takı torbalarının dolaştınlmadığı, "Ge 
len paranın yarısı şehit ailelerine" türün
den ucuz popülizme kaçılmamış, beş bin 
polisin görevlendirilmesine gerek duyul
mayan, düğün sahiplerinin ve gelin hanı 
mm kıyafetleri üzerine ahkam kesilmesine 
olanak tanımayan, tevazuda aşırı kaçılmış 
bir düğün töreni...

Ama olmadı...
Olmadı, olmadı......
Zaten hep böyle olmuyor mu?
İçine doğdukları kültürel çevre itibariyle 

kendilerinden "Tevazu... aslına dönmeyi " 
beklediklerimiz bizi hayal kırıklığına uğra 
tırken... Buda oldu...

Sahi Milli Görüş lideri Necmettin Erba 
kan da kızını beş yıldızlı Çırağan Sarayı’n 
da dillere destan bir törenle evlendir 
memiş miydi?

Hem de üzerinde Milli görüş göm
leğiyle, gülerek...

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN

OKUTUN OKUYUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


18 Ekim 2007 Perşembe Gemlik Karfez
IIÖğrenci Meclis Başkanlığı 
seçimleri devam ediyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçemizde bulunan 
Lise ve İlköğretim 
Okullarında - 
2007-2008 öğrenim 
yılı öğrenci 
meclis başkanı 
seçimleri sürüyor. 
1840 öğrencinin 
öğrenim gördüğü 
TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
Öğrenci Meclis 
Başkanlığı 
seçiminde 
13 aday yarıştı. 
Sabah başlayan 
seçimler akşam 
saat 17.00'ye 
kadar sürerken, 
sandıklardan 
1528 oy çıktı.
Beş oyun geçersiz 
sayıldığı seçimde 
kendisini destekle 
yen arkadaşlarından 
aldığı 353 oyla 
7/E sınıfı öğrencisi 
Büşra Kılıç 
Öğrenci Meclis 
Başkanı seçildi. 
297 öğrencinin 
öğrenim gördüğü 
Özel Aykent 
İlköğretim Ökuİu'nda 
ise Öğrenci Meclis 
Başkanlığı için 
3 aday yarıştı. 
248 öğrencinin 
oy kullandığı 
seçimde adaylardan 
Zekeriya Alt, ân 
6 oy alırken, Emre 
Fışkın ile Gözdenur 
Bozan'a 121'er oy 
çıktı, iki adayın da 
aynı oyu alması 
nedeniyle kura 
çekimine gidildi. 
Yapılan kurayı 
Gözdenur Bozan 
kazanarak Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu Öğrenci 
Meclis Başkanı oldu.

1840 öğrencinin 
öğrenim gördüğü 

TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 

Öğrenci Meclis 
Başkanlığı 

seçimlerinde 
7/E sınıfı öğrencisi 
Büşra Kılıç (yanda) 

353 oy alarak 
Öğrenci Meclis 

Başkanı oldu

Knşeoc YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

»İstiklal Caddesi
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513

Bursahesnaf
teröre yazılı 

tepki gösterd
Bursa'da Şehreküstü 
Mahallesi esnafı, 
yaşanan terör olay
larına işyerlerinin 
camına "PKK'yı 
lanetliyoruz" 
yazısı asarak tepki 
gösterdi.
Bursah esnaflar 
Şırnak ve 
Diyarbakır'da 
şehit düşen 
15 asker için 
teröre lanet 
kampanyası başlattı. 
Tüm işyerlerinin 
camına "PKK'yı 
lanetliyoruz" 
yazısı asan esnaf,

sokaklara da 
Türk bayrakları astı, 
son günlerde 
yaşanan terör olay* 
larına tepkilerini

PKKV 
eriehm' 
yollara 
geçen 
mette, 
laram 
Bira 

yanın 
tutma!

Bu, 1 
altkac 
sinde k 
rahats

Harel 
içinde

bu'şekilde gösterdik ötesin
lerini belirten 
Göksel Pesemetçi, 
"Orada yaşanan 
olaylara sessiz 
kalamayız.
Işyerlerimizin 
camına yazı astık. 
Şehitlerimiz yakın
larına sabır diliy- 1 
oruz" dedi. Esnaf 
tüm Bursa'nın teröre 
bu şekilde tepki 
göstermesini istedi

Otomobil sektör
temsilcileri Bursa’d
Otomotiv Sanayii 
Derneği Genel 
Sekreteri Prof. Dr. 
Ercan Tezer, Avrupa 
Birliği (AB) sürecine 
tüm kesimlerin katıl
ması gerektiğini 
söyledi. Tezer, 
"Bireyler, işletmeler 
ve oaaıar, oerneKier 
gibi sivil toplum 
örgütleri olarak 
herkes mutlak sure
tle AB müzakere 
sürecine bir şekilde 
katılmalıyız" dedi. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO)

AB Bilgi Bürosu 
tarafından düzenle
nen 'Otomotiv 
Sanayisinde AB 
Müktesebatı, işçi | 
Sağlığı ve İş 
Güvenliği' konulu 
seminerde konuşan 
Otomotiv Sanayii 1 
uernegı ueneı 
Sekreteri Prof. Dr. 
Ercan Tezer, AB 
Genel Sekreterliği 
kurulurken çok 
büyük ümitler 
beslediklerini, çok 
önemli hizmetler 
beklediklerini belirtti

karşı I 
eli kol

Dûn, 
TBMM 
nayeç

Mecl 
ya her 
kralı' 

TDP.’r 
“Hayır

Kara 
'Hayrı 

ı Ş|m( 
iye’de.

Bu k 
edilm- 
yoksa 
veren

TBM 
(CHPa 
elçi Yı 
Komi
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PKK terörü vur kaç takdiği ile 
erlerimizi pusuya düşürmekte, 
yollara mayınlar döşeyerek 
geçen askeri araçlara zarar ver
mekte, maddi ve manevi kayıp 
lara neden olmaktadır.

Bir avuç çapulçu grubu dün 
yanın en büyük ordusuna kafa 
tutmaktadır.

Bu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
alt kademesinden en üst kademe

ın ast) 

r olay, 
ini 
ster<|

sindeki subayına kadar herkesi 
rahatsız etmektedir.

Hareket kabiliyeti sınırlarımız 
içinde hızlı olan TSK, sınırlarımız 
ötesinde barınan terör yuvalarına
karşı Meclis kararı olmadığı için 

ıet^ı eli kolu bağlı kalmaktaydı.
an Dün, bu konuyu görüşen 
z TBMM, TSK sınır ötesi harekatı-

stık. 
akın- 
liy. 
naf 
teröı 
ki 
istedi

>u
enle-

na yeşil ışık yaktı.
Meclisteki görüşmelerde PKK’ 

ya her konuda sempati ile bakan, 
Imralı’daki hayini liderleri gören 
TDP.’nın baştan bu karara 
“Hayır” diyeceği belli idi.

Karar 507 “evet” e karşın 19 
“Hayır” oyuyla geçti.

Şimdi dünyanın gözü Türki 
ye’de..

Bu karar PKK inlerinin yok 
edilmesi için mi kullanılacak, 
yoksa PKK terörüne destek 
veren kürtleri de kapsayacak mı?

TBMM yapılan görüşmelerde 
CHP adına konuşan eski büyük 
elçi ve Meclis Dışişleri 
Komisyonu üyesi Şükrü Elekdağ,

Tezkere geçerken..

Güne Bakış I
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

hedefin sadece PKK değil, Kuzey 
Irak’taki Kürt yönetimlerinin de 
olması gerektiğini söyledi.

Elekdağ’ın sözleri şöyle: 
“Asimetrik bir mücadelede , 

harekatın ve dayandığı poli
tikanın ana hedefi, terörü himaye 
eden devletleri ve mihrakları, 
terörü destekleyemez hale 
getirmektir.

Bu bakımdan asıl hedef PKK’dır 
ama PKK’yı himaye eden Kuzey 
Irak’taki siyasi otorateye bu 
himayenin çok ağır bir bedeli 
olacağını göstermek gibi bir 
görevimiz ve sorumluluğumuz 
vardır.”

Bu işin boyutunun değimesi 
anlamını taşır.

Irak’ı vuran ve sonra işgal eden 
ABD ile İngiliz birlikleri ülkeye 
demokrasi getirmeyi vaad etmiş 
lerdi.

Irak’ın işgalinden sonra barış, 
huzur kalmadı.

Kardeş kanı akmaya devam 
ediyor.

Yapı itibariiyle çok değişgen bir 

toplum olan Irak’da, ırk ve 
mehzep kavgaları körüklenirken 
yeratı zenginlikleri-petrol- ege
men emperyalistlerin eline geçti.

Barzani ve Talibani’nin egemen 
olduğu kuzey Irak’ta bulunan 
Kerkük, Musul petrol kaynakları 
ise kürtlere teslim edildi.

Dün, Türkiye’nin dostu olan 
Kürt aşirnetleri, Amerika ve İsrail 
tarafından silahlandırıldı.

Bu aşiretler ABD’ye güvenerek 
bağımsız bir kürt devleti kurma 
hazırlıkları sürdürüyor.

Bir yandan da PKK’yı destekli 
yorlar.

1950’lerden beri Türkiye’nin 
dostu olan ABD, ne hikmetse 
petrol çıkarları için işgal ettiği 
Irak topraklarında konuşlanan 
PKK teröristlerinin Türkiye ye 
zarar vermesine göz yumuyor.

İşine geldiği için terörist başını 
Türkiye ye teslim eden ABD, 
PKK ya karşı hoşgörülü davranıp 
bugüne kadar haince pusulara 
düşürülerek öldürülen askerle 
rimizi görmezden geliyorlar.

Acaba, ABD topraklarında bir 
arap terörist grubu amerikalı 
askerlerini öldürse ABD ne 
yapardı?

11 Eylül de yaşananlar sonrası 
ABD’nin arap dünyasına karşı 
tutumunu biliyoruz.

Üstün silah gücü nedeniyle hiç 
yoktan Irak’ı vurdu..

Vurdu ama Irak batağından da 
çıkamıyor..

Türkiye, huzurunu bozan, 
askerlerinin ölmesine neden olan 
PKK terörünü bitirmek zorun
dadır.

PKK sorunu ile kürt sorununu 
birbirinden ayırmak gerekir.

Güneydoğu Anadoluda PKK’nın 
amacı federatif bir Kürk devleti 
kurmaktır.

Bu da Türkiye’nin devlet bütün
lüğünün parçalanması demektir.

Buna, Türkiye Cumhuriyeti dev 
leti izin vermez.

Sınırlarımız dışında bizi vuran 
teröristeri, sınırlarından atmayan 
komşularımız da bu işte sorum
ludur.

Türk ordusu sınır ötesi harekat
ta bir batağa saplanır mı?

ABD ile karşı karşıya gelir mi?
Kürk peşmergeler askerimize 

karşı koyar mı?
Bunların hesap ve kitabını yapa 

cak yeterli birimlerimizin olduğu 
nu düşünüyorum.

Böyle bir karara ihtiyaç vardı.
Meclis görevini yaptı. 

B
?Çİ Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi Osman Turan, dün yaptığı basın açıklamasında Terminalin yapılacağı yere şiddetle karşı çıktıklarını söyledi
ulu I 
luşaı 
iyii j 

Dr.'
B I 
ligi 
t

çok 
ler 
belirt

“Terminal kaçak inşaattır”
Mimar Osman Turan, Gemlik Terminali projelerinin Oda temsilciliklerine denetlenmediğini, 

bunun da kaçak inşaat yapılması demek olduğunu söyledi. Turan, terminale karşı olmadıklarını,

■RSeyfettin ŞEKERSOZ

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi

"ir Osman Turan, 
bugün temeli atılacak 
olan Gemlik Otobüs

n Terminali’nin
(kaçak inşaat

-—'Turan, Terminal 
inşaatının kaçak

-—'olmasını ise yapı ile 
। ilgili herhangi bir

işlemin yapılmamış 
olması ve "Mimari 
Proje Sicil Durum 

fi Belgesi"nin kayıtlarda 
■ (rastlanılmamış

[olması nedeniyle 
(kaçak kapsamına
girdiğini söyledi.

{Mimarlar Odası olarak 
Gemlik Terminali’nin

■ yapılacağı yere 
şiddetle karşı çıktık-

.. larını hatırlatan Turan, 
M (^ilçenin tek termal 
ıu .su kaynak bölgesinin 
5 ^daraltılması ve 
u .ileride tamamen

ancak yapılan yerin termal alan, ufak ve kullanışsız olduğuna dikkat çekti.
yok edilmek isten
mesi; inşaatın yapıla
cağı parselin şu an 
80 bin kişi, yakın bir 
gelecekte ise çok 
daha yoğun bir 
nüfusu barındıracak 
Gemlik’in Terminal 
ihtiyacını karşılaya
mayacak ölçüde 
ufak ve kullanışsız 
olması, Bursa-lstan- 
bul karayoluna 
cephesi nedeni ile 
önemli ölçüde trafik 
problemleri ve 
karmaşası yaratacak 
olması, terminal 
yerine karşı 
çıkışlarının belli 
başlı nedenleri 
olduğunu söyledi. 
Gemlik’e modern, 
çağdaş bir terminalin 
gerektiğini vurgu
layan Osman Turan, 
Mimarlar Odası 
olarak, terminal 
yapılmasına değil, 
terminalin yapıldığı

yere karşı çıktıklarını 
bir kez daha kamu 
oyuna açıkladıklarını 
bildirdi.
İNŞAAT KAÇAKTIR 
Bursa Büyükşehir 
ve Gemlik 
Belediyelerinin, kent 
ile ilgili böylesine 
önemli konularda, 
başta Mimarlar Odası

olmak üzere tüm sivil 
toplum örgütleri ile 
çözüme yönelik diya
log kurmak yerine 
emrivaki bir yaklaşım
la "Ben Yaptım" zih
niyetini taşımalarına 
şiddetle karşı çıktık
larını belirten Turan 
yaptığı açıklamada; 
"Olayın diğer bir yanı 

çok daha içler 
acısıdır. Basından 
takip edebildiğimiz 
kadarıyla ilgili termi
nal projesi dışarıdan 
bir mimarlık büro
suna hazırlattırıl 
mıştır. İlgili proje; 
şu ana dek ne 
Gemlik Mimarlar 
Odası 
Temsilciliğinden, ne 
de Bursa Mimarlar 
Odası Şubesinden 
denetim görmemiştir. 
Kamu binaları bile 
olsa, ruhsata tabi 
inşaatlar Oda deneti
minden geçmedikleri 
taktirde "Kaçak 
İnşaat" statüsünde 
olmaktadır. 18 Ekim 
2007 günü temel 
atma töreni yapılacak 
Gemlik Terminali'de 
bu anlamda kaçak 
inşaattır. Herhangi 
bir inşaat ruhsatı 
verilmiş ise bile, 
projeler oda denetim- 

/erinden geçmediği 
için ruhsat geçer
sizdir. Kaçak inşaat 
konumundaki bir 
yapı kompleksinin 
temel atma töreninin 
ne derece yasal, 
hukuki, etik olduğunu 
kamuoyunun 
takdirlerine 
bırakıyoruz" dedi. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, ayrıca 
Gemlik Belediyesi’ne 
durumu bir yazı ile 
ilettiklerini bildirerek, 
ne Bursa Mimarlar 
Odası Şubesi’ne, ne 
de Gemlik Mimarlar 
Odası Temsilciliği’ne 
yapı ile ilgili her 
hangi bir işlemin yap
tırılmadığı ve "Mimari 
Proje Sicil Durum 
Belgesi" gibi bir bel 
ge {düzenlenmediği 
nin oda kayıtlarından 
tespit edildiğini 
duyurdu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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YSK’da referandumun kaderini 1 oy belirledi IH
Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK), 
referandumun 
kaderini görüştüğü 
toplantıda ertelemeye 
gerek görmedi.
Kurulda 6 üye 
anayasa değişiklik
lerinin 21 Ekim'de 
halk tarafından * 
oylanmasını uygun 
bulurken, 5 üye 
buna karşı çıktı. 
YSK'nın 11 üyesi, dün 
saat 13.20'de topla
narak, tartışmalı 
referandum sürecini 
ele aldı. Toplantıda, 
referandum sürecinin 
ertelenmesi, yeniden 
takvim belirlenmesi 
ve başlayan sürecin 
21 Ekim'deki referan
dumla tamamlanması 
üzerine tartışmalar 
yapıldı. Üyelerin 
görüşlerini bildirme 
sinden sonra yapılan 
oylama sonucuna 
göre, referandum 
sürecinin devamına 
karar verildi.
11 üyeli kurulda 
6 üyenin oyu, 
sürecin devam etmesi 
yönünde olurken, 
5 üye karşı oy

kullandı.
Böylece 21 Ekim'de 
referandumun 
yapılması 5'e karşı 
6 oyla kabul edildi. 
Referandum 
yapılmasına karşı 
çıkan üyelerin, 
Anayasa değişiklik 
paketinde yapılan 
değişiklik sonrası 
yeni bir seçim takvimi 
belirlenmesi konusun 
daki görüşü destek
lediği öğrenildi.
YSK'nın daha önce 
aldığı karara göre, 
gümrük kapılarında 
bugüne kadar kul
lanılan oyların, oyla
ma sonucunu etki 
leyecek sayıda olması 
durumunda referan
dumun iptali 
gündeme gelecek 
YSK'NIN 
AÇIKLAMASI 
Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK) Başkanı Muam 
mer Aydın, cumhur
başkanının halk 
tarafından seçilebil 
meşini ve milletvekili 
genel seçiminin 4 
yılda bir yapılmasını 
öngören anayasa 
değişikliği paketinin

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muammer Aydın, 
toplantıdan sonra açıklamalarda bulundu.

daha önce belirlen 
diği gibi 21 Ekim 
Pazar günü halk 
oyuna sunulacağını 
bildirdi. YSK Başkanı 
Muammer Aydın, 
Kurul'un TBMM'den 
geçerek Resmi 
Gazete'de yayımlanan 
yasayı değerlendir 
diğini anımsatarak, 
oy çokluğuyla halk 
oylaması sürecinin 
devamına karar 

verdiklerini söyledi. 
Aydın, "Pazar günü 
halk oylaması yapıla 
rak sonuçlanmasına 
karar verdik" dedi. 
Aydın, oylama sonu
cunun kaça kaç alın 
dığına ilişkin soruyu 
ise yanıtsız bıraktı. 
REFERANDUMA 
SUNULACAK 
PAKETİN İÇERİĞİ 
Anayasa değişikliği 
paketine göre, genel 

seçimler 4 yılda bir 
yapılacak.
TBMM, yapacağı 
seçimler dahil bütün 
işlerinde, üye 
tamsayısının en 
az üçte biri (184) 
ile toplanacak. 
TBMM, Anayasa’da 
başkaca bir hüküm 
yoksa, toplantıya 
katılanların salt 
çoğunluğuyla karar 
verecek. Ancak karar 
yeter sayısı, hiçbir 
şekilde üye tam
sayısının dörtte 
birinin bir fazlasından 
(138) az olamayacak. 
Cumhurbaşkanı;
40 yaşını doldurmuş, 
yüksek öğrenim 
görmüş, TBMM 
üyeleri veya bu 
niteliklere ve mil
letvekili seçilme 
yeterliliğine sahip 
Türk vatandaşları 
arasından, halk 
tarafından seçilecek. 
Cumhurbaşkanının 
görev süresi, 
5 yıla indirilecek; 
bir kimse, en 
fazla iki defa 
(5 artı 5) 
cumhurbaşkanı 

seçilebilecek. 
Cumhurbaşkanlığına, 
TBMM üyeleri 
içinden veya Meclis 
dışından aday 
gösterilebilmesi, 
20 milletvekilinin 
yazılı teklifiyle 
mümkün olacak. 
Ayrıca, en son 
yapılan milletvekili ’ı 
genel seçiminde 
aldıkları geçerli 
oyların toplamı 
yüzde 10'u aşan 
partiler de ortak 
cumhurbaşkanı adayı 
gösterebilecek. 
Cumhurbaşkanı 
göreve başlayıncaya 
kadar, görev 
süresi dolan 
cumhurbaşkanının ı 
görevi devam 
edecek.
Anayasa’nın, 
"seçim kanunlarında' 
yapılacak 
değişikliklerin, 
yürürlüğe girdikleri 
tarihten itibaren 
1 yıl içinde 
uygulanamaya
cağına" ilişkin mad
desi, cumhurbaşkanı] 
seçiminde dikkate 
alınmayacak.
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Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı
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TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ... 
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ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İSİMİZ -.
ölündi 
W d

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
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Meclisten Tezkere’ye onay
TBMM, hükümete sınır ötesi harekat yetkisi verdi. Oylamada, 

AKP, CHP, MHP evet oyu verirken, DTP hayır oyu kullandı. 
Tezkere, 507 evet oyuna karşı 19 red oyu ile kabul edildi

Hükümetin Kuzey 
Irak'taki teröristleri 
ortadan kaldırmak 
amacıyla sınır ötesi 
operasyon yapması 
için izin verilmesine 
ilişkin tezkere, 19 red 
oyuna karşılık, 507 
oyla kabul edildi. 
Toplantıya 526 
milletvekili katıldı. 
OPERASYON 
NE ZAMAN 
BAŞLAYACAK? 
Beklentilerin aksine 
sakin geçen oturum
da, AKP Milletvekille 
rinin Önerisi üzerine 
oylama açık olarak 
yapıldı. AKP bu öne 
risiyle, parti içindeki 
doğulu milletvekil
lerinin tezkereye 
red oyu verecekleri 
iddiasına karşı 
rest çekmiş oldu. 
Oylamanın açık 
olması, AKP'nin fire 
sayısını azaltmaya 
yönelik bir girişim 
olarak da değer
lendirildi.
PARTİLER 
TEZKEREYE 
NEDEN EVET 
YA DA HAYIR DEDİ 
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan'ın 
yönettiği ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erd ğan'ın da 
bakanlarıyla hazır 
bulunduğu Genel 
Kurul’ da partiler 

adına söz alan temsil
ciler görüşlerini 
aktardılar.
DTP: HAYIR 
VERECEĞİZ, 
TÜRKİYE BATAĞA 
SAPLANIR 
Hükümetin sınır ötesi 
operasyon için 
TBMM'ye gönderdiği 
tezkere üzerinde Ge 
nel Kurul'da konuşan 
DTP Grup Başkan 
vekili Selahattin 
Demirtaş, parti olarak 
“hayır" oyu kullana 
caklarını, çünkü ken 
dilerini oy vererek 
Meclise gönderen 
seçmenlerin isteğinin 
bu şekilde olduğunu 
söyledi. Tezkerenin, 
"Meclisin onayını ala
cak göründüğünü" 
ifade eden Demirtaş, 
“Temennimiz tezke 
renin kullanılmak 
durumunda kalma
masıdır" diye konuş
tu. Demirtaş, şunları 
söyledi: 
“Herbirimizin bunda 
sorumluluğu var. 
Tezkere sancılı süreç
lerin tekrarı olmanın 
yanı sıra, bünyesinde 
ciddi riskleri taşıyor. 
Sınır ötesinde, 
Türkiye ile sınır ötesi 
için anlaşmamış 
bölgesel Kürt yöneti
mi ile Irak yönetimi 
var. Öncekilerden 
farklı olarak ABD de

var. Bütün bu aktör
lerin konumlanma 
durumu sınır ötesin 
de siyasal bir batak
lığa saplanma 
riskini taşımaktadır. 
Uluslar arası hukuk 
açısından tartış
malara sokabilir. 
Türkiye'yi savaşan 
ülke konumuna 
sokabilir." 
CHP'DEN 
TEZKEREYE EVET 
CHP /stanbuı1 Mr/fet 
vekili ve Meclis Dışiş 
leri Komisyonu üyesi 
Şükrü Elekdağ, hede 
fin sadece PKK değil, 
Kuzey Irak'taki Kürt 
yönetiminin de olması 
gerektiğini söyledi. 
Elekdağ, “Asimetrik 
bir mücadelede, hare 
katın ve dayandığı 
politikanın ana hede
fi, terörü himaye eden 
devletleri ve mihrak
ları, terörü destekle 
yemez hale getirmek

tir. Bu bakımdan, 
hedef PKK'dır ama 
PKK'yı himaye eden 
Kuzey Irak'taki siyasi 
otoriteye bu himaye 
nin çok ağır bir bedeli 
olacağını göstermek 
gibi bir görevimiz ve 
sorumluluğumuz 
vardır” dedi.
MHP: GEÇ KALMIŞ 
BİR TEZKERE
MHP grubu adına söz 
alan MHP Genel Baş 
kan Yardımcısı ve 
Ankara Milletvekili 
Deniz Bölükbaşı, Bar 
zani ve Talabani karşı 
sında Türk hüküme
tinin gerilememesi 
gerektiğini belirtti. 
Türkiye'nin bölgede 
çok büyük bir tehlike 
altında olduğunu kay 
dederek, bir ülkenin 
topraklarına saldırının 
meşru müdafa hakkı 
doğurduğunu ifade 
etti. Türkiye'nin milli 
güvenliğini korumak 

zorunda olduğunu 
kaydederek, "Türki 
ye'nin oyalanmaya 
vakit kaybetmeye 
artık vakti kalmamış 
tır" diyen Bölükbaşı, 
silahlı müdahalenin 
zorunluluk halini 
aldığını söyledi. 
Hükümetin bu güne 
kadar çeşitli söylem 
ve eylemlerinden 
dolayı bu bölgeye 
müdahale etmekte 
geç kaldığını söyle 
yen Bölükbaşı, "Geç 
kalmış bir karardır ve 
bu tezkere gecikmiş 
bir tezkeredir" 
ifadelerini kullandı. 
Sınırlı bir harekat ve 
geçici güvenlik dışın
da PKK'nın bölgedeki 
faaliyetine son veril 
meşini isteyen Bölük 
başı, tezkerenin içer
iğinin de buna göre 
belirlenmesi gerek
tiğini belirtti. "Bunlar 
yapılmazsa Türki 
ye'nin caydırıcılığı 
kalmaz" diyen Bölük 
başı, bunların yapıl
maması durumunda 
da PKK ve Barzaniye 
güvence olarak anla 
şılacağını ifade etti. 
Yine bu tedbirlerin 
aşamalı olarak alın
maması halinde tezke 
renin içinin boşa 
çıkacağını belirterek, 
"Tezkerenin kullanıl
maması vahim, PKK 

saldırılarına teslim 
olmak" diye konuştu. 
Tezkerenin kullanıl
maması durumunda 
Kürt hükümetinni 
kurulması, Kerkük’ün 
başkent ilan edilmesi, 
Türkiye'nin iç savaşa 
sürüklenmesinin 
riksleri bulunduğunu 
ifade etti.
ÇİÇEK: GELECEĞİ 
GÖRÜŞÜYORUZ, 
HATA YAPAMAYIZ 
Hükümet adına Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil 
Çiçek söz aldı. Terör 
tehditlerini bertaraf 
etmek istediklerini 
söyleyen Çiçek, 
"Bugünü değil gele
ceği görüşüyoruz, 
hata yapamayız" dedi. 
Tezkere’ye evet oyu 
verilmesi gerektiğini 
savunan Çiçek, 
"Tezkere bir devlet 
politikasın sonucud
ur. Bu konuda anlaşa
ma tartışmalar da 
uzar gider" diye 
konuştu.
Tezkerenin, silahlı 
mücadelede sihirli 
çözüm olma dığını da 
savunan Çiçek, 
"Teröristler özal uçak
la Kandil dağına gön
derildiğini" kayded
erek üstü kapalı 
olarak bazı ülkelere 
de suçlamalarda 
bulundu.

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.

Gemlik / BURSA

Sınır ötesi operasyon planı MGK’da
Milli Güvenlik Kurulu, 
ekim ayı toplantısın
da sınır ötesi operas 
yonun takvimini ve 
biçimini belirleyecek. 
Cumhurbaşkanı 
Gül’ün başkanlığın
daki ilk MGK toplan
tısı 24 Ekim’de... 
Edinilen bilgilere 
göre MGK, 24 
Ekim’de yapılacak 
toplantıda, bugüne 
kadar gerçekleştirilen 
ancak nihai sonuç 
alınamayan 24 sıcak 
takip ve sınır ötesi 
operasyonun sonuç

larını da değerlendi 
rerek, yeni operasyon 
için Eylem Planı 
belirleyecek. Daha 
önce Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 8 
Ekim’de Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan ve Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt ile 
yaptığı üçlü zirvede, 
hemen ertesi gün 9 
Ekim’de Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın başkan
lığında toplanan 
Terörle Mücadele

Yüksek Kurulu'nda 
genel hatları çizilen 
Eylem Planı detay- 
landırılacak.
İlk kez Cumhurbaş 
kanı Gül’ün başkan
lığında toplanacak 
kurulda, Başbakan 
Yardımcıları Nazım 
Ekren ve Hayati 
Yazıcı, Dışişleri 
Bakanı Ali Babacan, 
İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Metin Ataç 
ve Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral

Aydoğan Babaoğlu 
ilk kez bulunacak. 
Yeni MGK Genel 
Sekreteri Tahsin 
Burcuoğlu da 
toplantıda ilk 
kez yer alacak. 
Kurul'da, Kuzey 
Irak'taki PKK kam
plarını ve bölgede 
yerleşik teröristleri 
etkisiz hale getirmek 
için hükümetçe 
hazırlanan yetki 
tezkeresi çerçeve 
sinde Genelkurmay'ın 
harekat planları 
masaya yatırılacak.

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nden aldığım diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
MUSTAFA BAYRAK

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nden a’dfğım diplomamı 

kaybettim, i iûkümsüzdür. 
EYÜP BOZKURT
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Tamirciyiz
diyerek

dolandırdılar
Bursa'da, emniyet 
yetkililerinin tüm 
uyarılarına karşılık 
vatandaşlar, bir
birinden ilginç 
yöntem geliştiren 
dolandırıcıların 
kurbanı oluyor. 
Meydana gelen 
son iki olayda 
'Tamirciyiz' diyerek 
eve gelen kimliği 
belirsiz 2 kişi 
380 YTL parayı 
alarak kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, ilk olay 
merkez Osmangazi 
ilçesi Altıparmak 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Fuat G.'nin evine 
gelen kimliği

belirsiz bir kişi, ken
disini apartman 
yöneticisi olan 
oğlu Murat G.'nin 
gönderdiğini, 
asansörü tamir 
etmeye geldiğini 
ve bu nedenle 
300 YTL paraya 
ihtiyaç olduğunu 
söyledi.
Bunun üzerine 
Fuat G., 300 YTL 
parayı hiç 
tanımadığı kişiye 
verdi. Ardından 
dolandırıcı 
kayıplara karışırken, 
sonradan 
dolandırıldığını 
anlayan Fuat G., 
polise müracaat 
etti.

ABONE OLDUNUZ MU? 
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Tarlıştıjı yengesi taraf ından ma$ayla yaralandılg
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde yengesi 
tarafından maşayla 
yaralanan bir kişi 
hastaneye kaldırıldı. 
Bursa Emniyet

Müdürlüğü'nden 
edinilen bilgiye 
göre, Yeni Mahalle 
Bağlantı Sokak'ta 
ikamet eden 
Nuri S. (37) isimli 
kişi, henüz

belirlenemeyen 
nedenle yengesi 
Ayşe S. (42) ile 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın büyüme* 
siyle Ayşe S., eline 
aldığı maşa ile Nuri

S.'nin kafasına vurdu. 
Yaralanan Nuri S., 
yakınları tarafından 
Mustafakemalpaşa 
İlçe Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

0‘dolay

Pazarlama Müdürüne kapkaç şoku
Bursa'da kimliği 
belirsiz kapkaççılar 
bindikleri otomo
bilden sarkarak, 
ödeme yaptığı vergi 
dairesinden çıkan 
pazarlama 
müdürünün çantasını 
çaldılar. Polis 
çalıntı olduğu 
sanılan araçla 
kaçan zanlıların kim
liklerini araştırıyor. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Demirtaş 
Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki bir

tekstil fabrikasında 
pazarlama müdürü 
olarak çalışan 
Kemal Çamhdağ (37), 
dün Ihsaniye Vergi 
Dairesi'nde giderek 
şirket adına ödeme 
yaptı. Öğle saat
lerinde elindeki çanta 
ile vergi dairesinden 
ayrılan Kemal Çamh- 
dağ'ı 3 kişi otomo
bille takip etmeye 
başladı.
Otomobilin ön sağ 
koltuğundaki 
şahıs, hareket 
halindeki araçtan

sarkarak, 
Çamlıdağ'ın 
içersinde 300 YTL 
para ve çek bulunan 
çantasını kaptı.
Çantayı vermek iste
meyen pazarlama 
müdürü bir müddet 
sürüklendikten sonra 
dengesini 
kaybederek düştü. 
Araç hızla uzak
laşırken olayın 
şokundan kurtulan 
Çamhdağ, cep 
telefonu ile aradığı 
polisten yardım 
istedi.

Nilüfer İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
100 metre uzaklıkta 
meydana gelen 
olaydan sonra 
çevrede arama 
yapan polis, 
çalıntı olduğu 
sanılan otomobile 
ve sanıklara ulaşa
madı. Olayla ilgili 
soruşturmaya 
Bursa Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca 
başlandı. Polis, 
aracın plakasını ve 
zanlıların kimliğini 
araştırıyor.
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‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

BAY MUSTAFA ÖZALPEMLAKTAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

AClLSATILIKveKIRALIKLARlHlZICIHBIZlARAYINJZI
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa
5

1

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

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

I Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

&
s»

£

Eşine kızıp evini yaktı
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde bir kişi, 
tartıştığı eşinin 
evden ayrılmasına 
sinirlenerek evini 
ateşe verdi.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Hasanbey 
Mahallesi
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Selvilik Caddesi 
Alçakbayır Sokak'ta 
meydana geldi.
Hakan S. (29) isimli 
kişi, eşi Seda S. 
(23) ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
büyümesiyle 
birlikte Seda S.

annesi Nurten 
E. ile birlikte evden 
ayrıldı. Bunun 
üzerine sinirlenen 
Hakan S. evdeki 
mobilyaların üzerine 
yanıcı madde 
dökerek yangın 
çıkarttı.

Kamyon otobüsü biçti
Sarıyer'de freninin 
patladığı iddia edilen 
kamyon, içinde yol
cuların bulunduğu 
otobüse çarptı. 
Kamyonun dampe 
rinde bulunan topra 
ğın otobüse dolması 
sonucu 1 kişi hayatı 
m kaybetti, 3 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 
Sarıyer Fatih Sultan 
Mehmet Mahallesi 
Dere Sokak numara 
131 önünde meydana 
gelen kazada, freni 
nin patladığı iddia 
edilen 34 DAF 95 
plakalı kamyon, 
Karanfilköy-Kanlı 
kavak-Şişli seferini 
yapan otobüse çarp
tı. Çarpışmanın et 
kişiyle yan yatan 
kamyonun dampe

rinde bulunan toprak 
otobüsün içine 
doldu. Toprak altında 
kalan otobüsteki 
1 kişi hayatını 
kaybederken, yarala 
nan 3 kişi ise olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri tarafından 
çıkartıldı. Olay 
yerine ambulanslar 
da sevk edildi.
Görgü tanıkları, 
"Kamyonun freni 
patladı. Kornayı

çalarak aşağı 
gidiyordu.
Kamyon devrildi, 
toprak otobüsün 
içine doldu.
İçerde 5 kişi vardı. 
3 tanesi çıkartıldı. 
16 yaşlarındaki 
kız ise hayatını 
kaybetti" dedi. 
Her iki aracın 
şoförünün polis 
merkezine 
götürüldüğü 
öğrenildi.

S
Sa

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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s Ağırlıkla tüketimden 
'T alınan “dolaylı” 
I vergilerle finanse 
i edilen bütçede, bu 
I yıl iç talepte yaşa 
I nan daralma nede 
' niyle hesaplar şaştı. 
| Maliye, ilk dokuz 

I ayda dolaylı 
] vergilerde umduğu 
i tahsilatı gerçek- 
1 leştiremedi. Geçen 
I yıla göre dahilde alı- 

I nan KDV sadece 
yüzde 1.8, ithalden 
alınan KDV de yüzde 
2.1 arttı. Taşıt, alkol
lü içkiler ve kolalı 
gazozlardan elde 
edilen ÖTV gelirleri 
geçen yıla göre 
düşüş kaydederken, 
toplam ÖTV tahsi
latında yüzde 4'lük 
bir artış sağlanabil
di. Şans oyunları 
vergisinde de yüzde 
11 düşüş yaşandı.

I Doğrudan vergilerin 
I yüzde 18.7 arttığı ilk 
I dokuz ayda, bütçe 
I Gelirlerin büvük 
I gelirlerin büyük 
| bölümünün elde

edildiği dolaylı 
vergilerdeki toplam 
tahsilat artışı sadece 
yüzde 5.5 oldu.
Geçen yılın ilk dokuz 
ayında yıl sonu 
hedefine göre yüzde 
75 gerçekleşme 
sağlanırken, bu yıl 
aynı dönemde bu 
oran yüzde 68'de 
kaldı. Dolaylı vergi
lerin toplam vergi 
gelirleri içindeki payı 
yüzde 69'dan yüzde 
66.5'e geriledi.
KDV GELİRİ DÜŞÜK 
KALDI-
Hükümet, dahilde 
alınan KDV'de bu 
yılın tümünde 20 mil
yar 201 milyon 
YTL'lik tahsilat hede
fliyordu. Yılın ilk 
dokuz ayında 17 mil
yar 555 milyon 
YTL'lik KDV 
tahakkuk ederken, 
bunun yüzde 71.4'ü 
oranında 12 milyar 
530 milyon YTL'lik 
tahsilat oerceklns 
tahsilat gerçekleş 
tirilebildi. SATILIK DAİRE

en

ine

&

il.

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK 
TEZGAHTAR VE 

KASİYER aranıyor

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

KURBftNLIK ve RDAKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

MIMiammi

'Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY Eî
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ 
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

Bursa Acemler’den aldığım B 
Sınıfı ehliyetimi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
CENK HOTAMIŞ

TH|At^,yHARCAMA"

Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

KİRALIK DAİRE

SATILIK VİLLÂ
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık

I
 Lüks Tripleks Villa 
GŞM (JL536) 222 07 1_2

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

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE 

Tel: 513 96 83 GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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


18 Ekim 2007 Perşembe Gemlik Karfez Sayfa 10

İralA Hilalli yayınlandı
Günlük yazıları ve 
araştırmalarıyla tanı
nan Murat Kuter, 
yaklaşık 6 bin yıllık 
olduğu tahmin edilen 
Bursa'da yaşanan 
ilkleri kaleme aldı. 
Bursa Valiliği tarafın
dan bastırılan "Dün 
yada, OsmanlI'da ve 
Türkiye'de Bursa'dan 
İlkler Kitabı'nda" 
60'dan fazla ilk yer 
alıyor. Bursa'da dün 
ya çapında bir ilkin 
Hristiyan dünyasının 
İznik'te yaptığı ilk 
konsül olduğunu 
belirten Murat Kuter, 
"OsmanlI Haneda 
rıı'na ilk yabancı 
gelin, ilk çini, ilk göl 
ge oyunu, Osman 
lı'nın ilk hastanesi, 
ilk divanı (bakanlar 
kurulu) ilk ipek fab
rikası, Türkiye'nin ilk 
sivil Cumhurbaşkanı, 
irk kadın savaş pilo
tu, ilk Türk renkli 
filmi gibi onlarca 
konuda Bursa öncü 
lük ediyor. Biz bu ilk
leri alıp, günümüz 
insanlarına ve gele
cek nesile aktarmayı 
hedefledik. Bursa 
üzerine yaptığım 
araştırmaların böyle 
bir kitap ile kamuoyu 
na aktarılmasına 
imkan sağladığı için

Hava sıcaklığı düşüyor
Yurt genel’ in soğuk 
ve yağışlı havanın 
etkisi altına girme
siyle beraber, sıcak
lıkları tüm yurtta 
hissedilir derecede 
azalacak.
Devlet Meteoloroji 
Genel Müdürlüğü'n 
den yapılan açıkla
maya göre, soğuk ve 
yağışlı havanın et 
kişiyle birlikte gece 
sıcaklıkları tüm 
yurtta azalacak. 
Açıklamaya göre, 
Marmara'nın güney
doğusu, Ege'nin 
doğusu, Akdeniz'in 
orta ve batı iç kesim
leri, İç Anadolu'nun 
güneyi, Karadeniz'in 
güneybatısında hafif, 
yüksek kesimlerde 
orta kuvvette don 
olayı yaşanacak. 
Don olayı, Ege'nin 
doğusu, Akdeniz'in

Bursa Valiliğine 
teşekkür ediyorum" 
dedi.
Bursa Valisi Nihat 
Canpolat da tarih 
içinde şehrin birçok 
konuda ilklere imza 
attığına dikkat çeke 
rek, "Ancak günü 
müzde insanlar Bur 
sa'da günlük telaşe 
leri ile yaşadıkları 
şehirde nelerin mey
dana geldiğinden 

(fazla haberdar değil * 
’ ler. Biz bu çalışma 
ile yaşadıkları şeh 
rin, nelere öncülük 
ettiğini, hangi ilklere 
imza attığını gözler 
önüne sermeye 
çalıştık. Gelecek 
nesillere bu şehrin 
önemini aktarmak 
için böyle bir çalış
mayı kitaplaştırdık. 
Aynı zamanda Murat

kuzeyi, iç Anadolu, 
Batı Karadeniz'in iç 
kesimleri ve Doğu 
Anadolu'nun kuzey
batısında hafif, yük
sek kesimlerde orta 
kuvvette yaşanırken, 
bu gece Ege'nin 
doğusu, Akdeniz'in 
kuzeyi, İç Anadolu, 

Kuter'de bu bilgilerin 
kalmaması için kitap 
çalışması yapıldı. Bu 
bilgiler onda kalsay
dı vebali de olurdu. 
Bursa'nın önemini 
dünyaya ve Türki 
ye'ye anlatmaya 
yönelik bir eserin 
şimdi geniş kitlelere 
ulaşmasını sağla
yarak şehrimizin 
tanıtımına bir nebze 
olsun katkı koya
cağız" diye konuşt^. 
İskender Efendi 
Konağında gerçek
leştirilen tanıtım kok
teylinde kitabta 
emeği geçen basket- 
bolcu Efe Aydan, 
Sema Kaleli ve 
Bursa Çimento 
yetkililerine birer 
kitap Vali Nihat 
Canpolat tarafından 
verildi.

Karadeniz'in iç 
kesimleri, Doğu 
Anadolu'nun güney
batısı hariç bölge 
geneli ve Güneydoğu 
Anadolu'nun kuzey
batısında hafif, 
yüksek kesimlerde 
yine orta kuvvette 
görülecek.

ABONE OLDUNUZ MU?
■- A SONE OLU|

mim OKUTUN I 
111 m tıııııı okuyun]

IGemlikK

Altın Karagözden 
coşkuya davet]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Halk ; 
Dansları Topluluğu, yeni dönem çalışmalarına 

3 Kasım Cumartesi günü başlıyor.

Bursa’yı ve 
Türkiye’yi düşyada 
başarıyla temsil 
eden Büyükşehir 
Belediyesi Karagöz 
Halk Dansları 
Topluluğu, yaşları 
18-25 arasındaki 
tüm gençleri, 
Türk kültürünün 
vazgeçilmez 
danslarıyla tanış
maya davet ediyor. 
Türk kültürünü ulus
lararası platforma 
taşıyacaklar 
Yirmi yılı aşkın 
geçmişiyle, 
Bursa’nın göğsünü 
kabartan Karagöz 
Halk Dansları 
Topluluğu nun 
3 Kasım’da 
başlayacak olan 
halk dansları 
kursları ile 
gençlerin, Türk 
kültürünün 
zengin öğelerini 
uluslararası platfor
ma taşımaları 
hedefleniyor.
Bursa, Edirne, 
Adıyaman, Trabzon, 
İzmir, Artvin, 
Silivri ve Silifke gibi 
Türki ye’nin her 
köşesinden Kılıç 
Kalkan ve Zeybek 
gibi çok çeşitli yöre
sel dans larını 
gençlere öğre ten 
Karagöz Halk 
Dansları Topluluğu 
eğitmenleri, 
kurslarda gençleri 
geleneksel kültürün 
değerleri hakkında 

bilinçlendirmeyi 
ve zengin kültürel 
birikimin güzellikleri 
ni en iyi şekilde 
sergilemesinin 
sağlanması 
amaçlanıyor. 
Başvuru şartları 
Halk dansları 
kurslarına başvuru
ların 3 Kasım 
Cumartesi’den 
itibaren cumartesi 
ve pazar günleri 
Kültürpark 
içerisindeki 
Büyükşehir

Belediyesi Kültür I 
Sanat ve Turizm i 
Vakfı’na (BKSTV) 1 
yapılacağını 
bildirildi. Halk 
dansları kurslarına ı 
katılmak isteyenlerin 
2 adet fotoğraf ve 1 
kimlik fotokopileriyle 
birlikte BKSTV’ye I 
başvurmaları 
gerektiğini belirtildi.! 
Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm « 
Vakfı (BKSTV) -
İrtibat telefonu: < 

234 49 12

TFMA d* “SUYUNU BOŞA 
■ «P HARCAMA”

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

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI I 
GEZİPGÖRECEĞİNİZ KALİTEÜVEUCUZ

ALIŞVERİŞYAPACAĞINIZ 

; BİRCAZİBEMERKEZİOLUŞTURDUK.
a SAYILI MİKTARDA 

KİRALIK YERİMİZ 
_ MEVCUTTUR.

İstiklal Cad. No:26 

■ TEL: 513 13 80
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Gemlikspor: 29 İnegöl Carsıspor: 72!
için

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Kapalı Sfcor 
Salonunun açılmasın
dan sonra ilk resmi 
maç önceki 
akşam oynandı.
Yıldız erkekler 
Basketbol Bursa 
Bölgesel liginde 
ilk maçına çıkan 
Gemlikspor, 
rakibi İnegöl 
Çarşıspor'a 
72-29 yenildi. 
Şut yüzdesi az olan 
Gemlikspor İbrahim 
Tokgöz yönetiminde 
kısa sürede maçlara 
hazırlanırken 
oyuncuların şut 
yüzdelerinin az 
olması yenilgiyi 
getirdi.
Ali Kaya, Koray 
Tumba, Hakan Katim 
oğlu, Sinan Atalar ve 
Hüseyin Çalışan ilk

beşiyle saha çıkan 
Gemlikspor karşısın
da rakibi İnegöl Çarşı 
takımı ise Yunus 
Emre Selin, Safa 
Özdil, Gökhan Şenol, 
Uğur Baka ve 
Görkem Yağız 
Tantürk ilk 
beşliyle çıktı.
10'ar dakikalık 4 peri

yot halinde oynanan 
maçta Gemlikspor'lu 
sporcular ilk resmi 
maçları olmasına 
rağmen başarılı 
olmak için 
mücadele verdiler. 
Baş hakem 
Berkan Ertem ve 
yardımcı orta hakem 
Celal Pişman'ın

yönettiği maçın ilk 
periyodu 21-8 
Çarşıspor önde 
kapadı. İkinci 
periyotta üstün-

Mehmetçik Vakfına 
Beşiktaş Desteği

Beşiktaş Kulübü, 
24 Ekim'de 
oynanacak 
Liverpool maçında, 
BJK İnönü 
Stadı'nda bulunan 
2 Kartal Yuvası 
mağazasının tüm 
hasılatını, 
Mehmetçik Vakfı'na 
bağışlama kararı 
aldı.
Kulübün internet 
sitesinde yapılan 
açıklamada, 
"Kulübümüz, hain 
terör saldırılarında

vatanımız uğruna 
canını ortaya 
koyan kahraman 
askerlerimizin, 
bizlere emanet ettiği 
yakınlarına destek 
amacıyla, 
24 Ekim Çarşamba 
günü oynanacak 
Liverpool maçında, 
BJK İnönü Stadı'nda 
bulunan 2 Kartal 
Yuvası mağazamızın 
tüm hasılatını 
Mehmetçik Vakfı'na 
bağışlama kararı 
aldı" denildi.

lüğünü sürdüren 
İnegöl çarşı takımı 
bu periyodu da 
33-16 önde kapadı. 
Üçüncü periyodu

l*“l

pevsimse' 
■meyvde 
Kıdemi 
■Btilrrej.
■erekti g: 
Eokurova
■versıtea 
İp Fak. :e 
|r::kr-_ 
■tatc r 
fetalıklar 
pn Dahi 
fe.Dr.Ta 
Ikluş 
■cesinde 
fenuny 
plenfe 
[W 
B*li ora 
fendığ- 
plıkiar 
pman 
r»

61-26 dördüncü J 
periyodu da 72-29: 
önde kapatan 
Çarşıspor maçı 1 
rahat kazandı.

Bursaspor’da 
görev dağılım

yapıldı
Bursaspor'da İbrahim 
Yazıcı başkanlığındaki 
yeni yönetim görev 
dağılımı yaptı, 
önceki akşam 
yapılan olağanüstü 
kongrede başkanlığa 
seçilen ve dün 
Vakıfköy Orhan 
özselek Sosyal

Tesisleri'nde 
mazbatalarını 
alan İbrahim 
Yazıcı 
başkanlığındaki ■ 
yönetim, 
yaptıkları toplantım 
ardından görev 9 
dağılımlarını 
gerçekleştirdi. 1

MMffİ ABONE OlDUNUZMU!
ABONE OLUN OKUYUN*
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M Günde, 5 porsiyon meyve tüketin
K Yaklaşan kış ayları uzak durulması

Öncesinde, vücut gerektiğini kaydetti.
direncini artırmak

Artan hapşırık alerji 
belirtisi olabilir

"1 için özellikle 
mevsimsel sebze 

■ive meyvelerin 
■ günde 4-5 porsiyon

«■tüketilmesi
■gerektiği bildirildi.

Çukurova
Üniversitesi (ÇÜ) 

jpİTıp Fakültesi 
^■Endokrinoloji ve

I Metabolizma 
Hastalıkları Ana

■d Bilim Dalı Başkanı 
■ Prof. Dr. Tamer

■B Tetiker. kış ayları 
■ öncesinde, halsizlik,

Bj solunum yolu ve 
3gribal enfeksiyon 
■ şikayetlerinde 
■önemli oranda artış 
■ yaşandığını söyledi. 
■ Hastalıklardan 
■Korunmanın en 
ti kolay yolunun, 

^7 ‘hastalığa yakalan- 
madan önlemini 
almak olduğunu

■ anlatan Tetiker, 
M bunun en doğal 
9 yolunun ise antioksi- 
■ dan, protein ve

Obezlik
hayattan 
13 yılı 
çalıyor

vitaminler açısından 
zengin olan meyve 
sebze tüketiminden 
geçtiğini kaydetti. 
Meyve ve sebzelerin 
vücut direncini artır
mada önemli bir 
görev üstlenerek, 
adeta hastalıklara 
karşı kalkan görevi 
üstlendiğini ifade 
eden Tetiker, 
"Yaşlanmayı gecik
tiren ve vücut 
direncini sağlayan 
sistemlerin mutlaka 

Obezliğin sigaradan daha tehlikeli olduğu, hayattan 13 yılı çaldığı 
bildirildi. İngiltere'de 250 kadar bilim adamı tarafından yayınlanan 
raporda, sigaranın insan ömrünü ortalama 10 yıl kısalttığı hatırlatılarak, 
vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olanların hayatlarının 9 yıl, 45'in 
üzerinde olanların ise 13 yıl kısalabildiğinin hesaplandığı belirtildi.
İngiltere'de obezliğin çok ciddi boyutlarda olduğu, bu yüzden de geriye 
dönüşün en az 30 yıl alacağı kaydedilen raporda, böyle giderse 2050'ye 
kadar ülkedeki erkeklerin yüzde 60'ının, kadınların yüzde 50'sinin, 
çocuklarınsa yüzde 25'inin klinik obez (hayatları tehlikede olacak dere
cede) olacakları bildirildi. Şu anda ise ülkedeki yetişkinlerin yaklaşık 
dörtte biri aşırı şişman.

güçlendirilmesi lazım. 
Vücut direncinin 
düşük olması başta 
solunum yolları 
hastalıkları olmak 
üzere birçok 
hastalığa davetiye 
çıkarır" dedi.
Meyve sebze tüketi
minde özellikle 
mevsimsel ürünlerin 
tercih edilmesini 
öneren Tetiker, hor
monlar ve çeşitli 
ilaçlarla müdahale 
edilen ürünlerden

Kış ayları öncesi,
kolay ve ucuz bulun
abilen brokoli, 
domates, soğan, 
sarımsak, pırasa, 
marul, turp, havuç, 
nar ile portakal, man
dalina ve limon gibi 
narenciye ürün
lerinin, vücudun 
bitkisel protein ihtiy
acını karşılayarak 
direncini artıracağını 
ifade eden Tetiker, 
düşük kalorileri 
nedeniyle de kilo 
yapmayacağını 
söyledi.
Meyve ve sebzelerin 
tüketimi sırasında 
ölçüsüne de önem 
verilmesi gerektiğinin 
altını çizen 
Tetiker, her bir 
ürünün bir 
porsiyon kabul 
edildiğini, gün içinde 
ise 4-5 porsiyon 
meyve sebzenin 
vücudun ihtiyacını 
karşılayacağını 
bildirdi.

Yeditepe Üniversite
si Hastanesi Pedia 
trik Alerji Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Reha Cengizlier, 
havaların soğuma 
sıyla birlikte artan 
solunum yolu enfek
siyonlarından en çok 
etkilenen grubun 
astımlı çocuklar ol 
duğunu vurguluyor. 
Prof. Dr. Reha 
Cengizlier, kışın yak
laşması ile birlikte 
kapalı yerlerde har
canan zamanın ve 
bununla birlikte kal
abalık ortamlarda 
daha çok bulaşan 
solunum yolu enfek
siyonlarının arttığını 
belirtti. Özellikle 
hapşıran, burnu 
akan, nefes almakta 
zorluk çeken çocuk
lara bu dönemde 
daha sık rast
landığını ifade eden 
Prof. Dr. Cengizlier, 
üst solunum yolu 
enfeksiyonlarından 
en çok etkilenen 
grubun astımlı 
çocuklar olduğunu 
dile getirdi. Astımlı 
çocukların solunum 
yollarının diğer 
çocuklara göre daha 
hassas olduğunu 
vurgulayan 
Cengizlier, hastalık 
dönemiyle ilgili ola 
rak şöyle konuştu: 
"Astım hastası 

çocuklar çok daha 
kolay hastalanır. 
Solunum yolu enfek
siyonları da astımın 
daha kötüleşmesine, 
daha sık atak geçir
ilmesine yol açar. 
Zamanla kalıcı hasar 
gelişme riski artar. 
Bu bir kısır döngü 
halindedir. Her iki 
hastalık birbirini 
olumsuz etkiler ve 
olumsuz gelişmelere 
neden olur." 
Prof. Dr. Reha 
Cengizlier, olumsuz 
etkiye katkıda bulu
nan faktörleri ise şu 
şekilde sıraladı: 
"Soğuk hava: 
Solunum yolu enfek
siyonları soğuk 
havada daha rahat 
bulaşır. Bunda 
kapalı mekanlarda, 
daha yakın temas 
ortamlarında bulun
manın da rolü vardır. 
Vücut direncinin 
düşmesi de katkıda 
bulunur.
Kapalı mekanlarda 
bulunma: Öksüren, 
aksıran hastaların 
havaya yaydığı 
damlacıklar içindeki 
mikroplar, solunum 
yolu ile başka insan
lara hastalık bulaştı 
rır. Kalabalık ahşve 
riş merkezleri, sine
ma, tiyatro gibi toplu 
ortamlar, bulaşma 
için uygun ortamdır.
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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

DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 «h 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. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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. 51345 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

256 77 84
544 30 60 

(212) 5161212 
(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

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
18 Ekim 2007 Perşembe 

YEŞİM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 83 

Tel: 5121145 GEMLİK

Gemlik K0rfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2881 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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GÜLLÜ YAPI
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir
Hamidîye Mah. Gazhane Cad. No : 41 /A GEMLİK

Tel: (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75

FİLLİ BOYR 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSCSUAR 
BİLİMUM İNŞRRT 
MALZ€M€L€Rİ

p Ekim 2007 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

Ms’teıı zam çıktı 
Gemlik Belediye Meclisi, Ekim ayı 
üçüncü toplantısını dün yaptı. 21 meclis 
üyesinin katıldığı meclis toplantısında 
vergi, harçlar ve ücret tarifeleri enflas 
yon oranları baz alınarak, yüzde 5 ile 10 
arasında zam yapıldı. Öte yandan, 
Gemlik Otobüs Terminalinin kaçak 
inşaat sınıfında olmadığı 'açıklandı. 2’de

Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Gemlik’e toplam 20 milyon YTL’lik yatırım yaptıklarını söyledi

Terminalin temeli atıldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Terminal temeli atıldı
Gemlik’in yoklarından birinin daha temeli 

atıldı.
K İlçemiz sekiz ay sonra modern bir termi
nale kavuşuyor.
I Terminal Gemlik için geç kalmış bir 
ihtiyaç.

Çoktan bitirilmesi gerekirdi.
KAma bir hiç yüzünden bugünlere kaldı.

Belediye bütçesinde parası olmayan bele 
ffiye başkanlar/ terninali yapma onurunu kaza 
mamadan görevlerini bitirdiler. Başkan 
\Turgut’ta ipe un serdi, 10 yıl plandaki yerine 
jarminali yaptırmadı. Devamı sayfa 5’de

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yap 
tınlan Gemlik Otobüs Ter 
minali’nin temeli atıldı. 
Dün düzenlenen törende 
konuşan Büyükşehir Be 
lediye Başkanı Hikmet 
Şahin, Gemlik’in Bur 
sa’nın modern ilçelerin 
den biri olacağını belir 
terek, "Gemlik uzun yıl
lardır beklediği Termina 
line kavuşuyor. 8 ay son 
ra hizmete açacağız. Biz 
de konuşmak yok, çalış
ma var, biz de çahşıyo 
ruz” dedi. Sayfa 3’de

—11— . ■ ıT I Hİ İli n— -J- s- M . l । ■■ ■ ;
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, term/-| 

nalın 2 milyon 140 bin YTL’ye mal olacağını söyledi..

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Milli Sorun...

Şu baş örtme meselesi..
Bir mesele "dünyanın gündemine" 

damgasını vuruyor.
Özgürlük..
İnsan hakkı..
İnsanın kendi kaderini tayin etme hakkı..
Hepsi rafa..
Başörtüsü vitrine..
Oysa..
Türkiye'de de dünyada da çok önemli 

meseleler var acil ve kalıcı çözüm isteyen.
Asıl tehditler:
Susuzluk..
Küresel ısınma..
Enerji..
Savaş..
Çevre kirliliği..
Tüm dünya uluslarının acilen bir araya 

gelip kafa patlatması gereken "çok ciddi" 
sorunlar.

Ama kimin umurunda..
Lafla güzafla, göstermelik bir iki girişim

le günü kurtarıyorlar..

Bir Fıkra
Bu giyim kuşam ve örtünme ile ilgili bir 

fıkra var..
Adamı, vergi dairesine çağırmışlar. 

Yanında bütün defterlerini ve hesaplarını 
âa getirmesini istemişler. Adam korku 
içinde, mali danışmanına gitmiş. Sormuş:

- Vergi dairesine giderken nasil giyine 
yim? Ne tür bir izlenim bırakırsam, bana 
daha az vergi cezası keserler?

Mali danışman öğüt vermiş: "En eski 
elbiselerini giy. Yoksul, muhtaç bir görüntü 
ver ki, sana az ceza kessinler."

Adam güvenemeyip, bir de avukatına 
danışmış. Avukat, mali müşavirin tam tersi 
bir öğüt vermiş: "En yeni, en pahalı elbi 
seni giy. Güvenli, kendinden emin bir gö 
rüntü ver ki, az ceza kessinler vergiciler."

Adamı bu öğütler tatmin etmemiş.
Aklına güvendiği, filozof bir arkadaşına 
aynı soruyu sormuş. Bu akıllı arkadaş bir 
hikâye anlatmış. Şöyle demiş:

- Bir gelin, zifaf gecesi ne giymesi 
gerektiğini bir arkadaşına sorar. O da, 
gırtlağa kadar kapalı, koyu renk bir gecelik 
giymesini tavsiye eder. Bir başka arkadaşı 
ise, açık giysi, şeffaf bir gecelik giymesini 
söyler.

Adam, bu hikâyeyi dinledikten sonra, 
sorar: "Zifaf gecesi ne giyeceğini bileme 
yen gelinle, vergi dairesine giderken ne 
giyileceğini soran benim aramdan gibi bir 
ortak yan var ki?" Adamın arkadaşı 
gülerek, izah eder:

Ne giyersen giy, başına gelecek şey 
aynıdır.

Bir Neyzen Tevfik Bakışı.,
Baş örtmek yalnızca Türkiye'de, 

Malezya'da ya da Arap ülkelerinde değil 
dünyanın her yerinde yayılıyor.

Her ne kadar Türkiye'de öyle fazla tanın- 
masa da ünlü İrlandalI şarkıcı Andrea Corr 
da başını örtenler kervanına katıldı.

İrlandalI şarkıcı Andrea Corr'un örtün
mesi akıllara Neyzen Tevfik'in ünlü 
dizelerini getiri yor.

Öyle hürriyete aşık ki kadınlar, hatta 
Hiçbir erkek olamaz onlara yol arkadaşı, 
Çıkar at çarşafı teklifine karşı, nitekim 
Donu fırlattı götünden, açacak yerde başı....

Vergi, Harç ve Ücret tarifesine bağlı kalemler enflasyon oranları 
baz alınarak yüzde 5 ile 10 arasında zamlandı

Meclis’ten zam çıktı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi Ekim ayı 
üçüncü toplantısını 
Başkan Yardımcısı 
Menderes Bingül'ün 
başkanlığında 21 
meclis üyesinin katilı 
mıyla gerçekleştirdi, 
iki maddenin 
görüşüldüğü 
toplantıda Plan 
Bütçe Komisyonu 
Başkanı Murat Yavuz, 
Vergi, Harçlar ve 
Ücret tarifesi 
nisbet ve oranları 
hakkında bilgi verdi. 
Yavuz, yapılan 
yeni tarifenin 
enflasyon oranları 
baz alınarak yüzde 
5 ile 10 arasında 
değiştiğini söyledi. 
Gündemin ikinci 
maddesi olan 
Belediye Sözleşmeli 
Personeli için ücret 
tarifesi ise alınması 
halinde Elektrik 
Mühendisi, Mimar, 
İnşaat Mühendisi, 
Şehir Plancısı ve 
Peyzaj Mimarı için 
1.574 YTL olarak 
belirlenmesi oy

birliği ile kabul edildi. 
TERMİNAL 
RUHSATSIZ DEĞİL 
Öte yandan dün 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şa 
hin tarafından temeli 
atılan Otobüs Termi 
nalinin ruhsatsız 
olmadığı anlaşıldı. 
MHP'li Meclis üyesi 
Osman Doğan'ın 
basında çıkan Termi 
nalin ruhsatsız oldu 
ğu haberinin ne dere 
ce doğru olduğunu 
sorması üzerine 
Mimar Cemal Aydın

Aybey konuya 
açıklık getirdi.
Aybey, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kendi yaptığı 
projelerde Mimarlar 
Odasına bilgi 
vermesinin gerekli

olmadığını ve 
ruhsatının da 
kendileri tarafından 
hazırlandığı için 
Gemlik Otobüs 
Terminalinin kaçak 
inşaat sınıfında 
olmadığını söyledi

_ _ _ gf SATILIK - KİRALIK LÖK DAİRELER ve İSTERLERİ 

bayta# 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, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, 
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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Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Gemlik’e 
20 milyon YTL’lik yatırım yaptıklarını söyledi

Terminalin temeli atıldı ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Sayfa 3

YauYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Fiyasko Referandum!...

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yıllardır özlemi çeki 
len Gemlik Otobüs 
Terminali'nin temeli 
dün düzenlenen 
törenle atıldı.
240 günde tamam
lanacak ve 2 milyon 
140 bin YTL'ye mal 
olacak terminal 
2008 yılı Haziran 
ayında hizmete 
girecek.
Referandum 
nedeniyle seçim 
yasaklarının başla
ması üzerine Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ile 
AKP Bursa 
Milletvekillerinin 
katılamadığı açılışa, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, AKP 
İlçe Başkanları, 
II Genel Meclis ve 
Belediye Meclis 
üyeleri'nin yanı sıra 
Gemlikliler katıldı. 
Özlemini çektikleri 
Otobüs Terminalini 
Gemlik’e kazandıra
cak olan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in 
ilçemize terminal 
kazandırmasına 
teşekkür eden 
Minibüs ve Otobüs 
çüler Kooperatif 
Başkanı Fatih Keke, 
Başkan Şahin'e bir 
buket çiçek verdi. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin'in de 
çiçek vererek 
teşekkür ettiği 
Hikmet Şahin, 
"Konuşmak yok, 
çalışmak var" 
şeklinde konuştu. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un Umre’de 
olması nedeniyle 
yerine Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Menderes Bingül, 
söz alarak konuştu. 
Bilgül, Gemlik'in 
çehresinin değişimi 
ne katkıda bulu
nacak olan Otobüs 
Terminali'ni ilçeye 
kazandıranlara 
Gemlik halkı adına 
teşekkür etti.
BURSA MEGA 
KENT OLACAK 
Gemlik'in Büyük 
şehir sınırlarına

Hikmet Şahin - Fatih Keke 

dahil edilmesiyle bir 
çok yatırımında 
yapılmakta olduğu
nun belirten Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Hikmet Şahin, 
Otobüs Terminali'nin 
Gemlik’e Büyükşehir 
tarafından yapılan 
22 milyon YTL'lik 
yatırımlardan 
sadece biri 
olduğunu ve devam 
edeceğini söyledi. 
Mega kent olma yo 
lunda hızla gelişen 
Bursa'nın modern 
ilçelerinden birinin 
de Gemlik olacağını 
belirten Şahin, 
"Gemlik uzun yıl
lardır beklediği 
Terminali'ne kavu 
şuyor. Bizler de sizin 
gibi mutluyuz. Çok 
değil 8 ay sonra 
hizmete açacağız. 
Bizde konuşmak 
yok, çalışma var, 
biz de çalışıyoruz." 
şeklinde konuştu.

Hikmet Şahin - Enver Şahin

Bursa'nın hızla 
değişirken yaşam 
kalitesinin de art
makta olduğunu 
belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
"Bursa Mega kent, 
Güzel Bursa'yı hep 
beraber inşa ediyo 
ruz. Biz yürümüyo 
ruz, adeta koşuyo 
ruz. Bursa'da yapıl
mayan projeleri bir 
bir yapıyoruz. Bu 
hizmetleri yaparken 
sınırlama yapmıyo 
ruz. Gemlik'in 
Büyükşehir sınırları 
içine girdiğinde ne 
oldu diyenlere en 
güzel örnekler bun
lardır, işte görüyor
sunuz. Gemlik’e 
yaklaşık 22 milyon 
YTL'lik yatırım 
gerçekleş tiriyoruz. 
Bunların içinde 
derin deşarj hattı ve 
içme suyu yenileme 
çalışmaları var.

Gemlik sahili tesisi 
devreye girdikten 
sonra Mudanya gibi 
pırıl pırıl olacak" 
dedi.
Gemlik’e Büyükşehir 
tarafından yapılan 
yatırım hizmetlerin 
den bazı örnekler 
veren Şahin, 
"İstiyoruz ki bizim 
zama nımızda kalıcı 
eserler yapalım. 
Avrupa'nın en 
modern Hali’ni 
Bursa 'da yapıyoruz, 
10 adet köprülü 
kavşak açtık, İstan
bul Bursa arasını 
Mudanya Güzelyalı 
Feribot iskelesiyle 
45 dakikaya indirdik. 
Az bir işimiz kaldı" 
diye konuştu.
Yapılacak Gemlik 
Otobüs Terminali'nin 
12 dönüm arazi 
üzerine yapılacağını 
ve 6 adet şehir dışı 
otobüs peronu ile 8 
adet belde ve köy 
otobüsleri peronu 
olacağını söyleyen 
Hikmet Şahin, 
konuşmasının 
ardından temele 
ilk harcı boşaltacak 
olan butona törene 
katılan misafirlerle 
birlikte basarak 
çalışmayı başlattı. 
Şahin daha 
sonra Nilüfer Vadisi 
Rekreasyon projesi
ni başlatmak için 
Bursa’ya gitti.

Biliyorsunuz, pazar günü referandum 
var..

Var ama bir acayip.. Karman çorman..
Meclis toplanarak işin içinden çıkmaya 

çalışacak..
AKP’nin mayıs ayında hırsla, öç alma 

duygusuyla koyduğu geçici maddeleri 
metinden çıkaracak..

Peki sorun bitecek mi? Ne gezer.. 
Mesele şu..

Dedim ki.. Anayasa’nın bazı maddeleri 
nin değişmesini istiyorum ama bazılarının 
değişmesini istemiyorum..

Ne yapmalıyım? Tık yok..
Galiba kimse bilmiyor..
Bilse söylerdi herhalde..
Ben pazar günü sandığa gideceklerin 

de bu meseleyi anladıklarını zannetmiyo
rum..

Referandumda soracaklar:
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 

79’uncu maddesinin birinci fıkrasında 
geçen ‘seçim tutanaklarını’ ibaresinden- 
sonra gelmek üzere ‘ve Cumhurbaşkanlığı 
seçim tutanaklarını’ ibaresi; son fıkrasın
da geçen ‘halk oyuna sunulması’ ibaresin
den sonra gelmek üzere, ‘Cumhurbaş 
kanının halk tarafından seçilmesi’ ibaresi 
eklenmiştir.”

Dikkat!.. Cumhurbaşkanının kelimesin
den önce virgül var..

Burası çok önemli.. Aman atlamayın!
Efendim bu teknik detay..
Tamam da halka teknik detay sorulur 

mu?
Referandum dedikleri bu değil ki.. 
Merak ettiğim bir konu daha var.. 
Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Gül 

televizyona çıkıp bir konuşma yapacak
mış..

Acaba ne diyecek!
Ey millet, evet oyu verin..
Verin ki bundan sonra Cumhurbaş 

kanı’nı siz seçin mi diyecek..
Gerçek demokrasi budur diye mi 

konuşacak?
Olmaz yahu.. Kendisini de meclis 

seçmedi mi?
Meclis doğru seçim yapamıyor bu yüz

den bu hakkı ondan aldık, size verdik de 
diyemez..

Niye? Kendisini seçen meclise ayıp 
etmiş olur..

Seçildiği seçimin de doğru seçim 
olmadığını söylemiş olur..

Peki ne diyecek? Cumartesi gününü 
iple çekiyorum..

Kafama takılan bir konu daha var..
Bakıyorum, çoğu kişinin referandum

dan haberi yok..
Olanlar da bana ne ya diyor.. 

Cumhurbaşkanı seçildi ya..
Beş yıl sonrasını.. Yedi yıl sonrasını 

niye soruyorlar ki..
İşim mi yok bu yağmurda çamurda 

sandığa gideceğim..
Ne faydası olacak ki diyen de var..
Beni meraklandıran şu..
İnsanlar sandığa gitmezse ne olacak? 

Ceza yok..
Katılım yüzde 50’lerin altında kalırsa.. 

Fiyasko.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Ziraat Odası zirai ilaç 
satışlarına başladı

Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, amaçlarının zirai 
ilaç satarak gelir etmenin dışında çiftçinin alacağı 

tarım ilaçlarının tek elden ve dengeli fiyat 
politikasıyla satılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Ticaret Lisesi’nde 
öğretmenlere proje 

tanıtımı yapıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
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Gemlik Ziraat Odası 
tüketiciyi korumak 
ve fiyatları dengede 
tutmak amacıyla 
zirai tarım ilacı 
satışlarına başladı. 
Ticaret Borsası'nın 
Gürle iş 
Merkezi’ndeki 
boşalttığı yere 
taşınan Ziraat Odası

üreticilere burada 
hizmet vermeye 
başladı.
Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
amaçlarının zirai 
ilaç satarak gelir 
etmenin dışında 
çiftçinin alacağı 
tarım ilaçlarının 
tek elden ve 
dengeli fiyat 
politikasıyla

satılmasını sağlamak 
olduğunu söyledi, 
ihtiyacı olan 
tarım ilaçlarını 
üreticilerin Ziraat 
Odası'ndan temin 
edebileceklerini 
duyuran Ali Çelik, 
üreticilerin tarım ilacı 
alabilmek için odaya 
üye olmalarının 
gerekmediğini 
söyledi.
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OLDUNUZ MU?

aranıyor
GSNk 0 536 810 82 82

Tel: 512 22 43

Ticaret ve Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi öğretmenler
ine Avrupa Birliği 
Leonardo da 
Vinci Hareketlilik 
Projeleri kapsamında 
öğrencilerin 
yurt dışında 
staj yapma imkanı 
bulacakları proje 
tanıtım toplantısı 
yapıldı.
Uludağ Üniversitesi 
Teknik Bilimler 
M.Y.O. Bilgisayar 
Teknolojisi ve 
Programlama 
Bölüm Başkanı 
öğretim Görevlisi 
Ebru Yenimen 
ile European 
Business Academy 
Berlin Mesleki

Eğitim Akademisi 
Şirket Genel 
Müdürü Bilgisayar 
Mühendisi Tuncay 
Özer tarafından 
üretilecek projeler 
hakkında ayrıntılı 
bilgiler verildi. 
Okul Müdürü 
Nazım Özer'in de 
hazır bulunduğu 
tanıtım toplantısında, 
öğretmenlerin 
okul için üretebile
cekleri eğitimsel 
faaliyet projelerinin 
nasıl olacağı, 
neleri kapsayacağı 
ve nerelere 
müracaatların 
yapılması gerektiği 
anlatıldı.
Öğretmenlerin 
üretecekleri projeleri 
önce tanıtıcı 
şirket tarafından

onaylanması 
gerektiğini bildiren 
Ebru Yenimen ile 
Tuncay Özer, daha 
sonra kendilerine 
AB ülkelerinden 
ortak proje 
üretmenleri 
bulunacağını ve 
karşılıklı geziler 
ile çalışmaların 
başlatılabileceği 
anlatıldı.
Proje içinde 
Eğitim dahil kabul 
edilebilecek her * 
tür projenin 
taraflar arasında 
kabul edilir olması 
gerektiğini bildiren 
tanıtımcılar, 
projelerin 
kriterleri hakkında 
öğretmenlere 
geniş bilgiler 
sundular.
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TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın _ |

TEMA “SUYUNU BOŞA HARCAMA”

istiklal 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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Terminal temeli atıldı
Hikmet Şahin’in konuşmasın

da değindiği gibi yer belirlen
mediği için Gemlik Terminalsiz 
kaldı.
Dün Terminal olarak temeli 

atılan yere sanırım AKP’lilerin 
de içinin rahatsız olduğuna 
inanıyorum.
Bu alan termal bir alandır yani 

yeraltında saniyede 8 litre ılık 
suyu akan bir jeotermal 
bölgedir.
Dünyanın neresine giderseniz 

gidin böyle bir alanın üzerine 
turistik otel yaparlar, havuzlar 
yaparlar, kaplıcalar yaparlar, 
fizik tedavi merkezleri kurarlar..
AKP’liler dün terminalin 

temelini atarken, büyük bir 
zafer kazandık sanmasınlar bir 
gün gelecek bunun hesabını 
çocuklarımız onlardan soracak
lar.
Parti içi çekişme olmasın, 

başkanın her gösterdiği şeye 
itiraz etmeyelim diye bir termi- 

| nal yeri varken ikinci bir yeri 
planlara işlediler.

Daha sonra birinci yer 
Büyükşehir tarafından plandan 
kaldırılıp bugünkü yerine termi
nal yapımına karar verildi. 
Gemlik halkı bu tercihlerin 
altında nelerin döndüğünü iyi 
bilmeli, kafasını kuma gömen 
siyasi partiler ise suskun-

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmail.com

luğunu sürdürüyor.
Dünkü töreni hazırlanan plat

formdan izledim.
iki üç gündür Gemlik Belediye 

Başkanı Mehmet Turgut adına 
(Başkan 8 Ekimden beri Umre 
ziyaretinde) belediye hopar
löründen temel atma törenine 
halk davet ediliyor.

Benim dikkatimi çeken şey 
neden çağrının Büyükşehir 
Belediye Başkanı adına yapıl
maması.

Bu projeyi hazırlayan, istim- 
lakları yapan, ihalesini yapan 
Büyükşehir ama davet Gemlik 
Belediyesi’nden yapılıyor.

Yerel gazetelere verilen ilan
larda ise davet Hikmet 
Şahin’den!

Temel atma törenine Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın 
katılacağı bildirilmesine karşın 
21 Ekim günü yapılacak Cum 
hurbaşkanını halkın seçmesi 
konusundaki Anayasa referan
dumu nedeniyle siyasilerden 

hiçbiri temel atma törenine 
katılmadı.

Faruk Çelik bu nedenle 
törende yoktu.

500 kişilik bir kalabalık ile 
temel atma töreni açıklanandan 
20 dakika geç başladı.

Törenin tek özelliği Büyük 
şehir Belediye Başkanının 
konuşmasıydı.

Hikmet Şahin kısa sürede Bur 
sa da büyük ve gözle görülür 
değişiklikler yaptıklarını anlattı.

Ben de bu değişikliklerin 
önemli olduğunun altını çiziyo
rum. Yapılanlar Bursa’ya renk 
katmıştır.
Şahin’in köprülü kavşaklar 

konusundaki başarısı övgüye 
değer.

Ama Büyükşehir’e bağlanan 
ilçelere katkısının o kadar ba
şarıya değer olduğunu söyleye
mem.

Gemlik’e yaklaşık 20 milyon 
YTL’lik bir yatırım yaptıklarını 
söyledi Şahin.

Bunların içinde en göze batanı 
Terminal olacak, diğerleri yer 
altında kalan yatırımlar olduğu 
için halk bunları pek göremeye
cek.

Bence, Büyükşehir Gemlik’in 
çevre düzenlemesine de katkı
da bulunmalı.

Su sorun mutlaka çözmelidir.
Rıfat Minare Çiftliği’nden ilçe 

ye giriş bir mezbelelik.
Buraya yapılan çift yola tel 

örgü konması sorunu çözmez. 
Çimleme ve çiçekleme mutlaka 
yapılmalı.

Sinyalizasyon olan bölge yeşil 
lenmeli ve güzelleştirilmeli.

Gemlik girişi de mezbelelik.
Bir kentin girişi düzgün olmalı 

ki o kente gelenler iyi intibalar
la kentten ayrılsınlar.

Bursa girişlerine yapılanı Gem 
lik’te de yapmalılar. Bunlar 
büyük paralar isteyen işler de 
ğil.

Bu konuları Bursa’ya taşıyan 
yok mu bilmiyorum.

Gemlik’i Gemlik Belediyesi 
güzelleştiremiyor.

Büyükşehir, Gemlik’e mutlaka 
ciddi bir şekilde el atmalıdır.

Gemlik layık olduğu kent görü 
nümüne sokulmalı.
Terminal ihtiyaçtı ama yanlış 

yerde yapıldı kanısını taşıyo
rum.

Nilüfer Vadisi Rekreasyon Projesi’nin temeli atıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilecek 
olan Nilüfer Vadi 
si'nin Abdal Köprü 
sü'nden Afet Yönetim 
Merkezi'ne kadar 
talan 5,5 kilometrelik 
(bölümünü kapsayan 
rekreasyon projesi 
nin temeli törenle 
atıldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, rekreasyonun 
gerçekleştirileceği 
alan üzerinde düzen
lenen törende yaptığı 
konuşmada, Nilüfer 
Vadisi'nin Bursa’ya 
yeniden kazandırıl
masının seçim beyan 
namesinde yer aldı 
ğını hatırlatarak, ver 
dikleri bir sözü daha 
yerine getirmenin 
mutluluğunu yaşa 
dıklarını söyledi. 
(Çalışmalar çerçeve 
sinde yaklaşık 5500 
km uzunluğundaki 
alanda dere ıslahı 
temizliğin yanında 
vadinin rekreaktif 
amaçlı olarak halkın 
kullanımına açıla
cağını dile getiren 
Başkan Şahin, dere 
yatağında yapılacak 

[düzenlemelerle alana 
görsel zenginlik 
kazandırılacağını 
belirtti.

BURSA 
YENİLENİYOR 
Alanda yer alan mev
cut bitki dokusunun 
korunacağını, bunun 
yanında yoğun ve 
hızlı araç trafiğinin 
sebep olduğu gürültü 
ve hava kirliliğinin 
izole edilmesi amacıy 
la ibreli bitki dikimiy 
le yeşil bir zon oluş
turulacağını ifade 
eden Şahin, kır kah 
vesi, bisiklet yolu ve 
gezinti alanları, ço 
cuk parkı, basketbol 
sahası, mini trenin 
dahi bulunacağı 
düzenlemeyle halkın 
istifade etmesine 
imkan şağlanacağını 
bildirdi. Su ve kanal
izasyon çalışmalarıy
la Bursa'nın altyapısı 
yenilenirken, kentsel 

dönüşüm projeleriyle 
kentin görünümünü 
değiştirdiklerine dik 
kati çeken Şahin, 
önümüzdeki süreçte 
tamamlanacak 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi, Meri 
nos Parkı, Kent Mey 
dam ve Çarşısı, Kent 
Hali gibi projelerle 
Bursa'nın yenilenmiş 
ve modern bir kente 
dönüşeceğini vurgu
ladı.
Rekreasyon projesi 
ile Nilüfer Vadisi'nin 
Bursa'nın yeni cazibe 
merkezlerinden biri 
olacağının altını 
çizen Başkan Şahin, 
"Çocukluğumuzda 
yüzdüğümüz, kıyısın
da balık tuttuğumuz 
Nilüfer Deresi'nde, 
önümüzdeki sonba

harda gezip dolaşa
bileceğiz. Kenarında 
piknik yapıp keyfini 
çıkarabileceğiz. Bu 
proje, inanıyorum ki 
Bursa'nın vizyonunu 
değiştirecek bir çalış
ma olacak" dedi. 
Konuşmaların ardın
dan, Başkan Şahin’in 
yanı sıra törene 
katılan Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Ocaktan, Osmangazi 
Belediye Başkan 
Vekili Rıfat Bakan, 
Yıldırım Belediye 
Başkan Vekili Fahred 
din Yıldırım, belde 
belediye başkanları 
ile Büyükşehir 
Belediyesi eski 
Başkanı Erdem 
Saker, rekreasyon 
alanına ilk ağacı 
diktiler.

Bursa Kapalı Çarşı’da 
satışlar yüzde geriledi 
Bursa Ticaret ve BTSO'nun her
Sanayi Odası'nın 
(BTSO) Eylül ayı 
'İç Piyasa Anketi’ne 
göre, reel sektörün 
nakit sıkıntısı 
devam ediyor. 
Bursa kapalıçarşı 
ve civarı ile özellik le 
perakende ticaret 
yapan firma sahipleri 
ve yetkilileriyle 
gerçekleştirilen 
ankete katılan 
işyeri sahipleri 
ve yetkililerinin 
verdiği bilgiye 
göre geçen ay 
yükselişe geçen 
satışlar, bu ay yüzde 
27.5'e geriledi. 
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ay düzenli olarak 
gerçekleştirerek 
sonuçlarını kamu 
oyuyla paylaştığı İç 
Piyasa Anketi'nin 
eylül ayı sonuçları 
açıklandı.
Ankete göre, BTSO 
Alışveriş Şenliği, 
mevsimlerin değişi
mi, sezon sonları, 
bayramlar ve 
okulların açılması 
gibi faktörlerle, 
bu dönemlerde 
hareketlenip, umut- 
lansa da, sorunlar 
ve beklentiler yerini 
korumaya devam 
ediyor.

mailto:quler@hotmail.com
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Cumhurbaşkanlığı bütçesi 55.5 milyon YTB
2008 yılı bütçesinde, Başbakanlığa 1 milyar Denetleme Kurulu ise milyar 272 milyon 707 Müdürlüğüne ayrıldı. Yükseköğretim l W 

Lnmım_ fififi 0*1 H Hırt Hııfr^orlrtn *1 Û milunn Hırt Rıciclnri ■■•atlı
2008 yılı bütçesinde,
genel bütçeli kurum-
la ra 218 milyar 44 
milyon 132 bin 372, 
özel bütçeli kuram
lara 13 milyar 941 
milyon 949 bin 650, 
düzenleyici ve denet
leyici kuramlara ise 1 
milyar 729 milyon 688 
bin 441 YTL kaynak 
aktarıldı.
2008 yılı bütçesinden 
genel bütçeli idareler 
arasında yer alan 
Cumhurbaşkanlığına 
55 milyon 561 bin 
YTL, TBMM Başkan 
lığına 419 milyon 417 
bin YTL, Anayasa 
Mahkemesi Başkan 
lığına 17 milyon 102 
bin YTL ödenek 
ayrıldı.

666 milyon 210 bin
YTL pay ayrılırken, 
Yargıtay Başkanlığı 
nın bütçesi 47 milyon 
454 bin YTL, Danıştay 
Başkanlığının 38 mily
on 936 bin YTL, 
Sayıştay Başkanlığı 
nın ise 90 milyon 202 
bin 350 YTL oldu. 
MİT Müsteşarlığına 
423 milyon 557 bin 
YTL, MGK Genel Sek 
reterliğine 11 milyon 
36 bin YTL, Basın- 
Yayın ve Enformas 
yon Genel Müdürlü 
ğü'ne 58 milyon 991 
bin YTL ödenek 
ayrılırken, Devlet 
Personel Başkanlığı 9 
milyon 578 bin YTL, 
Başbakanlık Yüksek

bütçeden 10 milyon
970 bin YTL pay aldı. 
DPT Müsteşarlığına 
267 milyon 70 bin 
YTL, Hazine Müsteşar 
lığına 62 milyar 161 
milyon 316 bin YTL, 
Dış Ticaret Müsteşarlı 
ğına 102 milyon 953 
bin YTL, Gümrük Müs 
teşarlığına 233 milyon 
979 bin YTL, TÜİK'e 
100 milyon 781 bin 
YTL ödenek ayrılan 
bütçede, Diyanet 
İşleri Başkanlığına 1 
milyar 998 milyon 412 
bin 595 YTL verildi. 
Adalet Bakanlığına 2 
milyar 847 milyon 927 
bin YTL ödenek veri 
len bütçede, Milli Sa 
vunma Bakanlığına 13

bin, Dışişleri Bakanlı
ğına 707 milyon 973 
bin, AB Genel Sekre 
terliğine de 9 milyon 
509 bin YTL düştü. 
Bütçeden, Maliye 
Bakanlığına 38 milyar 
243 milyon 81 bin 527 
YTL, Gelir İdaresi 
Başkanlığına 1 milyar 
362 milyon 250 bin 
YTL pay ayrılırken, 
Milli Eğitim Bakanlığı 
na ise 22 milyar 915 
milyon 565 bin YTL 
ödenek aktarıldı.
Özel bütçeli kurumlar 
arasında en çok pay, 
2 milyar 24 milyon 
372 bin YTL ile Yük 
sek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu 
(YURTKUR) Genel

Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik
Araştırma Kurumuna 
(TÜBİTAK) 1 milyar 5 
milyon 923 bin YTL, 
Ceza ve infaz 
Kurumlan ile 
Tutukevleri İş 
Yurtları Kurumuna 
713 milyon 503 bin 
YTL ödenek ayrılan 
bütçede, en az payı, 
4 milyon 710 bin YTL 
ile Türk Akreditasyon 
Kurumu aldı.
Bütçede, Devlet Tiyat 
roları Genel Müdürlü 
ğüne 99 milyon 809 
bin YTL, Devlet 
Opera ve Balesi 
Genel Mü düdüğüne 
119 milyon 509 bin 
YTL ödenek ayrıldı.

Kuruluna
(YÖK) ise bütçeden i 
27 mil yon 489 bin 
YTL pay aktarıldı. 
Düzenleyici ve 
denetleyici kurumlar | 
arasında en çok payı 
da 1 milyar 172 ]
milyon 247 bin YTL ı 
ile Telekomünikasyon 
Kurumu aldı.RTÜK'e 
150 milyon 877 bin 
YTL, SPK'ya 54 mil 
yon 110 bin YTL, 
BDDK'ya 105 milyon 
YTL, EPDK’ya 102 
milyon 988 bin YTL, 
Kamu İhale Kurumu 
na 69 milyon 123 bin 
YTL, Rekabet Kuru 
muna 33 milyon 274 
bin 517 YTL ödenek 
ayrıldı.

TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel başkanlığında namaması sah günü, küresel Genel Kurulda, Önen'in bulunması,
Kurulu, yeterli saat 15.00'de üzerine, birleşimi ısınmanın etkilerine iktidar sıralarında muhalefet
çoğunluk olmadığı açıldı. Mumcu, 23 Ekim Salı günü yönelik verilen sadece AK Parti partisinden mil
için toplanamadı. elektronik cihazla iki saat 15.00'de araştırma Grup Başkanvekili letvekillerinin
Genel Kurul, kez yapılan yoklama toplanmak üzere önergelerinin Nihat Ergün ve esprilerine ve
Başkanvekili sonucunda, toplantı kapattı. ön görüşmesini Şanlıurfa eleştirilerine
Güldal Mumcu yetersayısının bulu- Genel Kurul, yapacak. Milletvekili Emin neden oldu.
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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

MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK.

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

Fatura & irsaliye & El ilanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset IV
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| CHP’li Demirel’den Bakan
in

lar 
ayı

Ozak’a soru önergesi
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ıu 
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M 
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i Cumhuriyet Halk 
partisi Bursa 
Milletvekili Kemal .

| Demirel, OsmanlI 
arşivlerinin de sak- 

, iandığı Bursa'daki 
Tapu Kadastro

I Müdürlüğü’nün 
kente yakışmadığını, 

। personelin zor 
şartlarda hizmet 
verdiğini belirterek, 
Bayındırlık ve 
Iskan Bakanı 
Faruk Nafiz Özak 
tarafından cevaplan
ması talebiyle 
soru önergesi verdi. 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Bursa 
Tapu Kadastro 
Bölge Müdürlüğü ile 
Osmangazi ve 
Yıldırım Tapu 
Müdürlükleri'nin 
oldukça yoğun bir 
çalışma temposu 
içerisinde, kiralık 
binalarda 30 yılı 
aşkın süredir zor 
şartlarda hizmet 
verdiğini ifade 
ederek, "Yıllık 
160 bin işleme 
aracılık eden, 
günlük 2 bin 500 
vatandaşımızın 
giriş yaptığı;
Bursa ve civarının, 
OsmanlI arşivlerinin 
de bulunduğu hizmet 
binaları Bursa’ya 
yakışmamaktadır" 
dedi.
Kemal Demirel, 
verdiği önergede 
şu soruları yöneltti: 
"Bursa ili ve

ilçeleri göz 
önünde 
bulundurulduğunda, 
Tapu Kadastro 
müdürlüklerinin 
hangileri kendi 
binalarında görev 
vermektedir? Bursa 
Tapu Kadastro 
bölge müdürlüğüne 
yeni bina tahsisi 
ile ilgili olarak 
2008 yılı yatınm 
programına alınması 
için acilen neler 
yapılması planlan
maktadır? Yıllık, 
160 bin işleme 
aracılık eden, günlük 
2 bin 500 vatan
daşımızın giriş 
yaptığı Bursa Tapu 
Kadastro Bölge 
Müdürlüğü’nün 
kendi binasında 
hizmet vermelerinin 
sağlanması ile ilgili 
olarak acilen 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
Bursa ve civarının 
OsmanlI Arşivlerinin 

de bulunduğu 
hizmet binalarında, 
güvenli ve korunaklı 
olmadığı için; 
binanın mevcut 
şartları nedeniyle 
ortaya çıkabilecek 
kayıp ve aksaklıklar 
ile ilgili ne gibi 
önlemler alınmak
tadır? Bursa ili 
Tapu Kadastro 
Müdürlüğündeki 
arşivlerin daha 
modern ve daha 
güvenli hale 

getirilmesi ve , 
personelin daha iyi 
şartlarda görev 
yapmasının 
sağlanması ile 
ilgili olarak neler 
yapılması 
planlanmaktadır? 
Büyükorhan ve 
Keleş ilçelerindeki 
müdürlüklerde 
boş kadrolara per
sonel atanmasıyla 
ilgili olarak acilen 
neler yapılması 
planlanmaktadır? "

Seri katiller
Sakarya’da hakim

karşısına çıktı
Seri katiller Yiğit 
Bekçe ve Mehmet 
Karahasan'ın 
yargılanmasına 
Sakarya 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
devam edildi.
Seri katiller, geçen 
yıl Kurban Bayramı 
arifesinde çeşitli 
illerde 7 kişinin 
öldürülmesi, 2 
kişinin yaralanması 
olaylarına karıştıkları 
iddiasıyla 
tutuklanmıştı.
Yiğit Bekçe ve 
Mehmet Karahasan'ın
Sakarya'nın Hendek 
ilçesinde akaryakıt 
istasyonu çalışanı 
Mehmet Çakır'ın öldü 
rülmesi ve çoban 
Dursun Dere'yi yara 
ladıkları iddiasıyla 
dün Adapazarı 1. 
Ceza Mahkemesi'nde 
yargılanmalarına 
devam edildi. Sincan 
F Tipi Cezaevi'nde 

lüıuKiü uuı'uııaıı 
Bekçe ve Karahasan, 
jandarmanın geniş 
güvenlik önlemleri 
altında Sakarya 
Adliyesi'ne getirildi. 
Sanıklar, Türk Ceza 
Kanunu'nun (TCK) 
"kasten adam 
öldürme" hükmünü 
içeren 58/1. maddesi 
uyarınca "ağırlaştı 
rılmış müebbet 
hapis" cezası 
talebiyle yargılandı. 
Mahkemede Mehmet

Karahasan, Mehmet 
Çakır'ı kendisinin 
öldürmediğini ileri 
sürdü.
Mahkeme heyeti, 
Hendek'teki 
benzinlikte kamera 
sisteminin olup 
olmadığı ve kamera 
görüntüleri 
varsa mahkemeye 
sunulması için 
duruşmayı erteledi. 
Duruşmanın ertelen
mesi üzerine Bekçe 
ve Karahasan tekrar 
cezaevine götürüldü. 
Yiğit Bekçe ile 
Mehmet Karahasan, 
21 Ekim 2006'da 
Bursa-Yalova girişin
deki bir kestane 
satış mağazasında 
çalışan Hüseyin 
Çalışkan'ı, ardından 
3 gün içinde Kocaeli 
D-100 karayolundaki 
Savaş Dönmez

Parkı 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 Kara 
haşan, Mersin'deki 
cinayet davasında 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası ile Bursa'da 
işledikleri cinayetten 
ötürü de ağırlaştı 
rılmış müebbet ve 
13'er yıl hapis cezası
na çarptırılmıştı.

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda 

çalışacak
I I BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR
Mutfakta çalışacak 

11 servis yapabilen genç 

<1 bayan eleman aranıyor 
J Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

II VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Tel: 513 47 39 

Gemlik yolu Mevkii 
,, ■ Yalova Yolu 2. Km.

I Gemlik/BURSA

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

YURTİÇİ KARGO’DA 
ÇALIŞMAK 

İSTERMİSİNİZ?
En az ilkokul mezunu, 

askerliğini yapmış, 
dağıtım ve alım işlerinde 

çalıştırılmak üzere 
BAY PERSONELLER 

alınacaktır.
Müracaatlar, 1 adet fotoğraf ile 

şahsen yapılacaktır
YURTİÇİ KARGO SERVİSİ AVŞ.

GEMLİK ŞUBESİ 
TEL: 513 20 71 -513 55 05
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Tatilcileri dolandıranlar hakim karşısında
Bursa'da "99 
euroya 4 gece tatil" 
kampanyasıyla 360 
kişiyi dolandırdıkları 
iddiasıyla haklarında 
toplam 10 bin 800 yıl 
hapisleri talep edilen 
4'ü tutuklu 6 kişinin 
yargılanmasına baş
landı. Duruşmaya 
müşteki olarak bir 
avukatın eşiyle birlik
te katılması dikkat 
çekti. Sanıklardan 
birinin tahliyesine 
karar veren mahke 
me, diğer 335 müşte 
kinin dinlenmesi için 
4 ayrı tarihe duruşma 
günü verdi.
Bursa 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, her 
bir dolandırıcılıktan 5 
yıl olmak üzere 360 
ayrı kişiyi dolandır 
dıkları iddiasıyla 
toplam 10 bin 800 yıl 
hapisleri talep edilen 
tutuklu sanıklar İ.A.E. 
(35), T.Y. (34), B.K.

(39), A.A. (22) ile 
tutuksuz H.l. (33), 
H.C.K.'nin (29) yargı 
lanmasına başlandı. 
Tutuklu sanıklardan 
A.A., söz konusu tu 
rizm firmasına bul
duğu müşteriler karşı 
lığında yüzde 5 
komisyon aldığını 
ifade ederek, suçsuz 
olduğunu söyledi. 
Dolandırıcılık kastıyla 
hareket etmediklerini 
vurgulayan diğer 
sanılar da, "Biz se 
zon öncesi söz konu 
su otellere rezervas 
yon yaptırdık. Yaz 
sezonunda otellere 
olan talep artınca 
oteller fiyatları yük
selterek bizden 
sözleşmeye aykırı 
para talep ettiler. Biz 
de bunu kabul etme 
yince otel yöneticileri 
sözleşmemizi feshet
ti. Kimseyi dolandır
ma amacıyla hareket

etmedik. Suçsuzuz, 
beraatımızı istiyoruz” 
dediler.
Sanık avukatları da 
otellerin sözleşmeleri 
fesih etmesi üzerine 
müvekkillerinin mağ
dur olduklarını belir 
terek, "Hepsi sabıka 
sız tahsilli insanlar 
dır. İşyerlerine el ko 
yutarak kapatılmıştır. 
Tutuksuz olsalar, söz 
konusu kişilerden 
aldıkları paraları iade 
edecek düzeyde 
dirler. Sonuçta beraat 
etmeleri söz konusu 
olacağı için tutuklu 
kalarak daha fazla 
mağdur edilmemeli, 
serbest bırakılmalı 
dırlar" dedi. 
Bu arada duruşmaya 
çağırılan 25 müşteki
den, paralarını geri 
alanlar şikayetçi 
olmadı. Paraları iade 
edilemeyenler ise 
mağdur olduklarını

ifade ederek, sanık
ların cezalandırılma 
larını istedi. Bursa 
Barosu avukatların
dan Ferit Cöhce'nin 
eşi Belma Cöhce ise, 
"Tatil için yatırdığı 
mız paraların bir kıs
mını dolandırıldı 
ğımızı anlayınca al 
dik. Geriye 760 YTL 
kaldı. Bunun tarafı 
miza ödenerek mağ
duriyetimizin gide 
rilmesini istiyoruz. 
Şikayetçiyiz" dedi. 
Mahkeme, 360 ayrı 
müştekinin bir günde 
dinlenmesinin söz 
konusu olamayacağı 
için müştekilerin din
lenmesini 4 güne 
bölünmesine karar 
verdi. Ayrıca sanık
lardan A.A.'nın 
tahliyesine karar 
veren mahkeme, 
duruşmayı eksiklik
lerin giderilmesi 
için erteledi.

Serbest Kürsü

Fal baktırırken İlin YTL’sini iaptınlı
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

i
I
1

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

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

I

1

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

K.Kumia’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

I
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

SEKER SİGORTA 
Mâcîde ÖZALP

&
İ

I Tel: 513 24 74 Fax:51410 21

Bursa'da yaşlı bir ada 
ma fal bakan dolandı 
rıcı kadın, yaşlı ada 
mın avucuna koyduğu 
bin YTL’yi gözlerini 
kapattırıp kulağına sin 
kaflı sözler fısıldadık
tan sonra alarak kayıp 
lara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, 
Mudanya ilçesine bağ 
lı Halit Paşa Caddesi 
Mudanya Çarşısı içeri 
sindeki bir çay ocağın 
da arkadaşları ile otu
ran Sebahattin S. (74) 
yanına gelen bayana 
fal baktırmak istedi. 
Yaşlı adamın avucuna 
bir süre bakan falcı ka 
din, "Çok şeyler görü 
lüyor. Biraz para koy, 
daha iyi göreyim" 
dedi. Sebahattin S. 
avucuna 140 YTL koy 
du. Parayı az bulan 
kadın .dolandırıcı, "Bu 
para az" deyince, yaş 
lı adam, cebindeki to 
marla parayı çıkarıp 
avucuna aldı. Yaşlı 
adamın elinden tutan 
falcı, gözlerini kapat
tırdığı Sebahattin 
S.'nin kulağına uygun 
suz şeyler söylemeye 
başladı. Falcının sean 
sın bittiğini söylemesi 
nin ardından parasını 
saymadan cebine ko 
yan Sebahattin S., eve 
eldiğinde bin YTL'nin 
eksik olduğunu farke 
dince polisi aradı.
Olayla alakalı soruş
turma başlatan polis, 
bayan dolandırıcının 
peşine düştü.

Irmak ÖZYALÇIN
Bilgi Üniversitesi
Televizyon - Reklam

Televizyon!...
Televizyon izliyor musunuz?” sorusuna j
Türk’lerin cevabı (genellikle), HAYIR olu . 

yor.
Evet “yaşama kültürü”ne sahip kişiler do ] 

ğal olarak “bu kepazeliğe HAYIR” diyor ve I 
televizyonunu kapatıyor.

Kapatıyor ve sevgili aptal kutumuz böy d 
lece, cahillere kalıyor.

Yani “ televizyon yöneticileri”yle “reklam 1 
verenler” el ele veriyor ve elini veren kolunu 
alamıyor...

İşte TELEVİZYON ve REKLAM dünyasının 
bu dâhi (!) çocuklarının yaptığı kâr-zarar 
hesaplarının bilançosu da, bugünün tü-kaka 
edilen Tele-vizyon’u...

“Para karşılığı” alınan ve topluma sunulan’ 
VİZYON hizmetine dense dense Tele-vizyon 
denir.

Özellikle sabah ekranlarının kirliliğinden I 
yakınıyoruz

Hepimiz (bu yüzden açmıyoruz ya televiz 
yonu)...

Açın, açın!..
Seda Sayan’ın, Petek Dinçöz’ün nasıl rey ( 

ting kraliçesi olduğunu anlamak çok kolay « 
halbuki...

Hastalara şifa, dertlilere deva dağıtıyorlar ı 
her sabah.

imkanlarını seferber edip işsizlere iş veri j 
yor, kellere saç ekiyor, kayıp çocukları buluj 
yor, parasızlıktan evlenemeyenlere gelinlik ı 
giydiriyor, imkanı olmayan çocukları okutu | 
yorıar.

Bütün stüdyo, hep beraber ağlayıp, hep I 
beraber gülüyor...

Gözler iyice dolup sinirler boşalınca da iki 
şarkı patlatıp her şeyi unutturuyorlar.

“Her şeyi devletten beklememek lazım” lafı 
işe yaradı yani sonunda.

Artık ne varsa Seda’da var, Petek’te var. 1 
Umut, şefkat, şifa, iş, işve, neş’e... Her şey! 
Yani Televizyonlar bir nevi “sosyal yardım]

ve dayanışma derneği” işlevi görüyor artık, j 
Çünkü toplum “muhtaç”... KRALİÇE ekmek 

yerine pasta dağıtıyor, yeri gelince göbek 1 
atıp, yeri gelince dizlerini dövüyor...

Gariban seyircinin cebindeki üç kuruşa tav 
olan reklam veren de, o reklamın parasını J 
kasasına koyan “Tele-vizyon”cu da durum*] 
dan memnun. Ellerini oğuşturuyor..

Bu milletin başına ne geliyorsa, bu “umut
tacirliği” belasından geliyor zaten...

Medyasından siyasetine, herkesin ser
mayesi “umut”.

Ama unutmayalım ki UMUT, işkencelerin 
en kötüsüdür!

Çünkü umut, çekilen acıyı uzatır...
“Kömür verip oy aldılar, nerede bu %47” 

diye soranlar, 
o tahammül edemedikleri sabah ekran

larını izlesinler...
Yarından tezi yok anlayacaklar,
Yüzde 47’nin “göbeğini kaşıyan adam” 

değil de “kara kara düşünen adam” 
olduğunu...

Eğitimi geçtim, bedava bilet verseniz de 
OPERA’ya gitmez o adam.

Canı sıkkın, canı yanmış olunca, şöyle I 
DAMAR bir şeyler dinlemek istiyor çünkü 1
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3 Memurun zamlı
maaşı belli oldu

Merkezi Yönetim 
Bütçesinde yer alan 
yeni memur maaş 
katsayıları ile halen 
aile yardımı hariç 
734 YTL olan 
hizmetli maaşı, Ocak 
ayında 776 YTL'ye, 
Temmuz'da ise 812 
YTL'ye yükselecek. 
TBMM'ye sunulan 
2008 Merkezi Yöne 
tim Bütçe Kanun 
Tasarısına göre, şu 
anda 0,04835 olan 
aylık katsayı 2008'in 
Ocak ayında 
0,049318'e, Temmuz 
ayında ise 0,05031'e 
çıkacak.
Halen 0,62804 olan 
taban aylık katsayısı 
da, yeni yılın Ocak- 
Haziran döneminde 
0,65061, Temmuz- 
Aralık döneminde 
ise 0,66360 olarak 
uygulanacak.
Yan ödeme katsayısı 
ise 0,01533'den 
Ocak'ta 0,015637'ye, 
Temmuz'da da 
0,015946'ya 
yükselecek.
YENİ MAAŞLAR 
Yeni katsayılar, 
memurlara yeni yılın 
ilk yarısında yüzde 
2,2 ile yüzde 5,7 
arasında maaş artışı 
getirecek. Temmuz 
zammı ile birlikte 
memur maaşlarında
ki en düşük artış 
yüzde 4,2'ye, en yük
sek artış ise yüzde 
10,5'a çıkacak.
Yeni katsayıların 
yürürlüğe girmesinin 
ardından halen 13'ün 
3'ünden 734 YTL 
maaş almakta olan 
bir hizmetli, Ocak 
ayında 776 YTL, 
Temmuz ayında ise 
812 YTL maaş 
almaya başlayacak. 
Böylece hizmetli 
maaşında, 2008'in ilk 
yarısında yüzde 5,7

artış sağlanacak. 
Söz konusu artış, 
Temmuz zammıyla 
birlikte yüzde 10,5'a 
yükselecek.
9'un Tinden maaş 
alan bir devlet memu 
runun eline ise Ocak 
ayında 798 YTL, 
Temmuz ayında ise 
834 YTL geçecek.
İşe yeni başlayan bir 
öğretmenin halen 
928 YTL olan aylık 
maaşı da, Ocak 
ayında 973 YTL'ye, 
Temmuz'da ise 1.013 
YTL'ye ulaşacak. 
Bu arada günümüz 
de 3.305 YTL 
düzeyinde bulunan 
Genel Müdür maaşı 
ise Ocak ayında 
3.378 YTL, Temmuz 
ayında da 3.446 YTL 
olacak. Genel Müdür 
maaşındaki artış da, 
yılın ilk yarısında 
yüzde 2,2 olarak 
gerçekleşecek.
Söz konusu oran, 
ikinci yarı zammı ile 
birlikte yüzde 4,3'ü 
bulacak.
SÖZLEŞMELİLER 
Öte yandan KIT'lerde 
sözleşmeli olarak 
çalışan personelin 
halen 2.529 YTL olan 
ücret tavanı da, 
Ocak ayında 2.590 
YTL'ye, Temmuz'da 
ise 2.641 YTL’ye 
çıkacak. 
657-4/B'deki ücret 
tavanı da, Ocak'ta 
2.241 YTL'den 2.296 
YTL'ye, Temmuz'da 
ise 2.342 YTL'ye 
yükselecek.
Halen 2.610 YTL 
olan en yüksek 
devlet memuru 
sözleşme ücreti ise 
Ocak-Haziran döne
minde 2.672 YTL, 
Temmuz-Aralık 
döneminde de 2.726 
YTL olarak uygu
lanacak.

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 VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 0712

™MTb!XşaHARCAMA”
TEMAİ/akfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi özel besimiz Kmbaoiıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCREÎSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Karbanlan azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE 

Tel: 513 96 83 GEMLİK
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BİZİM ELLER KARADAĞ'IN MERYEM'İ :

SÜMELA
Hazırlayan I

Ersoy SOYDAN

Bu hafta Anadolu 
nun en ünlü Rum 
manastırına, Süme 
la'ya gidiyoruz. 
Geçmişte Karadeniz 
Rumlarının en önemli 
hac yeri olan Sümela 
Manastırı günümüzde 
de büyük ilgi görüyor 
ve her yıl yaklaşık 200 
bin kişi tarafından 
ziyaret ediliyor.

Meryem Ana'ya adan 
mış manastırın Süme 
la adını Yunanca'da 
kara anlamına gelen 
"melas" sözcüğünden 
aldığı sanılır, zira yas 
landığı dağ da Kara 
dağ olarak adlandırılır. 
1150 m. yüksekliğinde 
ve erişilmez bir nokta
da bulunan "Panagia 
Soumela"JSümela 

' ’lfteryemî) Rum Manas 
tın, uzaktan dağa 
yapıştırılmış gibi 
görünür.
Kilometrelerce uzak
lıktan farkına varılan 
manastırın çevresi 
çam ormanlarıyla 
kaplıdır. Manastırın 
bulunduğu Altındere 
Vadisinde bir çok 
küçük dere birleşir ve 
büyük gürültüyle akan 
Meryem Ana Deresini 
oluşturur. 1 37 yılında 
Milli Park ilan edilen 
Altındere Vadisi bir 
tablo kadar güzeldir. 
Anlatması zor, iyisi mi 
siz ilk fırsatta Süme 
la’yı görmeye çalışın.

19.yy'da buraya 
gelen Alman gezgin 
Fallmerayer, manastırı 
ziyaret edenler arasın
da Karadeniz ve Ana 
dolu'nun uzak yörele 
rinden kervanlarla ge 

lerek dua edip kurban 
kesen Hıristiyan hacı 
ların yanısıra uzak 
kentlerden gelen 
Müslümanları da 
gördüğünü anlatır. 
Günümüzde de durum 
değişmemiştir; şifa 
bulmak ya da adak 
adamak isteyen Müslü 
manlarca ziyaret 
edilmektedir.
Manastıra ulaşan 

araç yolunun bittiği 
noktada bulunan 
kayalığın üzerime inşa 
edilmiş küçük bir 
şapel vardır. Burası 
aslında Hagıa 
Barbara adlı kadınlar 
manastırıdır. Eskiden 
Sümela Manastırın 
işlerini gören rahibe 
lerin (erkek manastırı 
olduğu için içeriye 
giremeyen) yaşadığı 
şapelin önünde Süme 
la'nın 15 Ağustos'daki 
büyük yortusu için 
gelen ziyaretçiler 
ağırlanırmış.
Şapelin önünden ya 

da Milli Park tesisleri 
nin bulunduğu yerden 
başlayan yaya yolları 
manastırın dışındaki 
düzlükte birleşir. 
Burada bilet gişesi, 
danışma, tuvalet ola 
rak kullanılan binalar 
vardır. Burada yakın
lardaki bir kaynaktan 
manastıra su taşıyan 
kemerler görülür.
Sümela Manastırına, 

aynı zamanda tek gi 
rişi olan 62 basamaklı 
bir merdivenle çıkılır. 
Giriş kapısından iç 
avluya bakıldığında, 
solda yan yana dizil 
miş iki katlı mutfak 

binası, ayazma ve ana 
kilise görülür. 
Manastırın ilk inşa 
edilmiş yapısı olan 
kilise, bir mağaranın 
önüne duvar örülerek 
inşa edilmiştir. Kilise 
nin önünde doğu du 
varına bitişik küçük 
bir şapel vardır.
Kilise, şapel ve ana 

kayanın koruduğu 
yüzeyler resimlerle 
(fresk) kaplıdır. Ana 
kilisenin ilk olarak 
İmparator 3.Aleksios 
döneminde (1349- 
1390) resimlendiği, 
18.yy'ın başında da 
bu resimlerin üstüne 
yenilerinin yapıldığı 
bilinir. Resimlerin tar 
zindan ilk tabakayı 
Trabzon Ayasofya'sını 
da resimleyen sanat 
çının yaptığı anlaşılır. 
Kilisenin kapısındaki 
yazıtta ikinci tabaka 
mn Ünye'li Sabbas 
adında bir ressam 
tarafından yapıldığı 
anlatılır. Ana kilise ve 
şapelin dış duvarların
da Incil ve Tevrat ko 
nulu resimler görülür. 
Kilisenin içindeki res
imlerde Isa'nın yaşamı 
Incil'e göre anlatılmış 
tır. Resimler büyük 
ölçüde tahrip olmuş
tur, zira ya gözleri 
oyulmuş, ya da resim
lerin üzerine yazılar 
yazılmıştır.
Avlunun kuzeyinde 

çan kulesi, şapeller ve 
keşiş hücreleri, doğu 
sunda da kütüphane 
ve dört katlı bina var 
dır. Manastırın kütüp 
hanesi çok ünlüydü, 
terk edildikten sonra 

kitapların bir bölümü 
Ankara'ya, bir bölümü 
İstanbul'a getirildi. 
Keşişlerin yanlarında 
götürdüğü kitaplar ise 
Atina'daki Bizans 
Eserleri Müzesi'nde 
sergilenmektedir. 
Manastıra görkemli 
görüntüsünü veren 72 
odalı binada keşişle 
rin yatak odaları ve 
kiler gibi birimler var
mış. 1930'lu yıllarda 
bu binanın ahşap kı 
sımları yanmış. Son 
onarımda binanın ah 
şap akşamı ve çatısı 
yerine konulmuş. 
Uzaktan bir şatoya 
benzeyen bu bina ma 
nastırın tarihine baka
cak olursak oldukça 
yenidir. 1864 yılında 
kütüphane ve su ke 
merleriyle birlikte 
Trabzon Rum Metro 
politi Constantinos 
tarafından inşa etti 
rildiği bilinir.
Manastırın kuruluş 

söylencesi Havari 
Lukas'ın elinden çık
tığı kabul edilen iko 
nayla birlikte anılır. 
Buna göre 385 yılında 
Lukas'ın ikonası 
melekler tarafından 
kilisenin bulunduğu 
mağaraya getirilir. 
Meryem Ana, AtinalI 
Barnabas ve Sophro 
nios adlı iki keşişin 
rüyasına girerek iko
nanın yerini söyler. 
Keşişler ikonayı bul
dukları mağaranın 
önüne duvar örerek 
bir kilise inşa ederler 
ve ölene dek burada 
yaşarlar. Söylencenin 
ikinci versiyonu da 
ilkine benzer, tek fark 
ikonanın keşişlerce 
manastırın bulunduğu 
yere getirilmesidir. (*)
Mucizeler yarattığı 

kabul edilen Meryem 
Ana ikonası manastı 
rın en büyük gelir kay
nağıydı. Binlerce in 
san şifa bulmak için 
bu kutsal ikonayı gör 
meye geliyordu. Şimdi 
bu ünlü ikona 1951 
yılında Yunanistan'ın 
Kastania kentinde 
inşa edilen Sümela 
Kilisesinde korunmak
tadır. Sümela Manastı 
rının ayazması da çok 
ünlüydü.^Vlanastırın 
üstündeki kayalardan 
damlayarak küçük bir 
havuzda biriken su, 
kutsal kabul ediliyor 

ve şifa bulmak 
amacıyla içiliyordu.

Yazılı kaynaklarda 
manastırdan ilk kez 
13.yy'da söz edilir. 
Ortodoks geleneğine 
göre 4.yy'ın sonunda 
kurulan manastırın 
6.yy'da İmparator 
lustinianos tarafından 
genişletildiği, 640 yılın 
da yağmalanıp, yakıl 
diktan sonra daha da 
büyütülerek yeniden 
inşa edildiği kabul 
edilir.

Manastır altın çağını 
Trabzon Rum İmpara
torluğu döneminde 
yaşamıştır.Bölgede 
büyük saygınlığı olan 
Sümela Manastırına 
Trabzon Rum İmpara
torları da büyük des 
tek vererek halkın 
desteğini kazanmaya 
çalışmıştır. Manastırın 
gerçek kurucusu 
tacını burada giydiği 
bilinen 3.Aleksios'tur. 
3.Aleksios 1364 yılın
da yayınladığı ferman
la Sümela Manastırına 
daha önce verilen ayrı 
çalıkları tanımış, ayrı
ca Maçka çevresinde
ki 50 köyü de manas 
tıra bağışlamış. Bu 
gelenek Trabzon Fatih 
tarafından alındıktan 
sonra da bozulmamış. 
Hatta Fatih Sümela'yı 
ziyaret ederek ayrıca 
lıklarını koruyan bir 
ferman yayınlanmış, 
Fatih'in fermanı diğer 
padişahlarca da 
yenilenmiş.
Söylenceye göre, 

4.Murad Bağdat şefe 
rinden dönerken gör 
düğü manastıra keşiş
lerin dışında kimsenin 
giremediğini öğrenin 
ce kızmış ve manastırı 
topa tutturmuş. Ancak 
atılan güllelerin hiçbiri 
manastıra değmemiş; 
bunun üzerine 
4.Murad manastırın 
kutsallığına inanarak 
kimsenin buraya do 
kunmamasını emret
miş. Hatta manastırın 
şapelinin çatısını 
bakırla kaplatmış.fj 
20.yy başında Maç 

ka'daki 46 köyün 
arazisi üç büyük Rum 
manastırının (Sümela, 
Kuştul, Vazelon) mül 
küymi^ş. Bu dönemde 
yüz kadar keşişin ya 
şadığı Sümela Manas 
tırının da 15 köyü ve 
başka yerlerde mülk

leri varmış. Köylerde I 
yaşayanlar elde ettik
leri ürünün yarısını | 
manastırlara veriyor-1 
muş. OsmanlI döne- | 
minde diğer bölgeleri 
deki Rum Cemaati i 
küçülüp, güç kaybe I 
derken; Karadeniz I 
deki Rum Cemaati ve 
kültürü manastırlarınl 
ekonomik gücü saye 
sinde ayakta kalmayı | 
başarmış.
Sümela Manastırı ■ 

Trabzon'un Ruslarca | 
işgal edildiği yıllarda 
Pontos faaliyetlerinin I 
yürütüldüğü politik I 
merkezlerinden biri I 
olmuş. Keşişler Yunam 
Ordusu bozguna uğra] 
yınca taşıyabilecekleri] 
eşyaları yanlarına alıp] 
kaçmışlar. Terk ed'iîdiH 
ten sonra büyük hasar] 
gören manastır 1972a 
yılında ziyarete açıldı! 
restorasyonu ise 
geçtiğimiz sene bitti. I 
Bence Sümela gibi | 
Maçka'ya büyük tu I 
rizm potansiyeli sağla! 
ması olanaklı olan ] 
Vazelon ve Kuştul 1 
Manastırlarının da 
onarılması gerekiyor. I 
Onarımı bırakın, bir I 
bekçileri bile yok, | 
definecilerin ve ] 
doğanın yıkımına ] 
bırakılmış dürümdalar! 
Neden tarihi yapıların 1 
göz göre göre yok j [ 
olmasına izin verilir, ■ 
anlamış değilim. |
KAYNAKÇA I 
(*) Recep S. Tatar, Bu II 

Toprağın Efsaneleri, ■ 
Su Yayınlan, İstanbul® 
2006. |
NASIL |
GİDİLİR? |
Maçka'ya 17 km. uzajl 

klıktaki Sümela Manas]! 
tırına Trabzon Meyda |l 
nından ya da Maçka' M 
dan kalkan dolmuşla® 
la ulaşmak olanaklıdır® 
Özel araçlarla manas ® 
tırın 200 metre yakı I 
nındaki Hagia Barbar® 
Şapelinin önüne kada® 
gidilir. ■ i
Dolmuşlar yolcuların® 

Altındere Milli Park I 
Tesisleri'nde bırakır. ■ 
Buradan orma nin ]E 
içindeki patika ya da ■ I 
araç yolundan yürü I 
yerek yaklaşık yarım ■ 
saa(.sonra manastıra® 
v y;:.i, Maçka'da ve I

Hark tesislerinin ■ I 
içinde konaklama 
olanağı da vardır.
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Kara bulutlar gitmiyor; 1-0
2008 Avrupa \ 
Şampiyonası grup 
elemelerinde Milli 
Takım'ımız, 
Yunanistan ile 
oynadığı karşılaş
madan 0-1'lik 
mağlubiyet ile 
ayrıldı. C Grubu 
mücadelesinde 
Cumartesi günü 
Moldova beraberliği 
ile sarsılan 
Türkiye, Yunanistan 
maçından dan 
mağlubiyetle 
ayrılarak bir şok 
daha yaşadı. 
İlk yarısı golsüz 
beraberlikle 
sonuçlanan 
karşılaşmanın ikinci

yarısında 79. dakika
da Amanatidiis, 
Yunanistan'a gali
biyeti getiren 
golü kaydetti.
Amanatidis'in golü 
bulduğu pozisyonda, 
topla buluştuğıu 
anda ofsaytta 
olduğu ise 
gözlerden kaçmadı. 
Karşılaşmanın 
son dakikalarında 
tribünlerden "Fatih 
Terim istifa” sesleri 
duyulurken, Türk 
futbolcular ise 
ayağına top 
geldiğinde 
yuhalandılar 
C Grubu'nda No veç 
ile 2'ncilik mücadele-

si veren Türkiye; 17 Bosna Hersek'le
Kasım'da deplasman- oynayarak grup
da Norveç'le, 21 
Kasım'da ise evinde

maçlarını 
tamamlayacak.

Terim;‘Korktuğumuz başımıza geldi”
Milli Takımlar Teknik 
Direktörü Fatih Terim, 
13. Avrupa Futbol 
Şampiyonası 
elemeleri (C) grubun
da Yunanistan'a 1-0 
yenilerek tüm avanta
jlarını yitirdiklerini 
belirterek, "Norveç'i, 
Norveç'te yenmeye 
gideceğiz. Başka 
yapacak birşey yok” 
dedi.
Fatih Terim, maçtan 
sonra düzenlediği 
basın toplantısında, 
maçtan önceki basın 
toplantısında her 
türlü senaryoyu 
söylediğini kayde 
derek, "Bizim kaybet
memiz, Norveç'in 
kazanması halinde 
Norveç'e kazanmaya 
gitmek zorunda 
olduğumuzu 
söylemiştik. Bu bizim 
için en kötü senar 
yoydu" diye konuştu. 
Norveç'in, Bosna-

Hersek'i yendiğini 
ifade eden Terim, 
şöyle devam etti: 
"Biz sadece 
Norveç'te beraberlik 
şansımızı kaybettik. 
Yapacağımız iş 
yenmeye gitmek, 
başka birşey yok. 
Maalesef bir gereksiz 
ofsayt çıkışında, 
ferdi yapılan bir 
hatada gol yedik.

Golden sonra başka 
goller de yiyebilirdik. 
İlk yarıda, ikinci 
yarıda cevap vermek 
istedik ama olmadı. 
Yunanistan çok 
rahattı ve çok 
tecrübeli bir takım. 
Yunanistan'ı 
tebrik ediyorum.” 
Terim, bir 
gazetecinin, 
"1-0'dan sonra

tribünlerin yoğun 
bir şekilde size 
karşı 'istifa' sesleri 
vardı. Bununla ilgili 
neler söyleye
ceksiniz?" yönündeki 
sorusunu şöyle 
yanıtladı: "Ben 
sizin gibi yoğun bir 
şekilde duymadım, 
kısmi duydum ama 
benim için o da 
yeterlidir. Hayatımda 
ilk kez duyuyorum. 
Bazıları alışkın ola
bilir ama ben alışkın 
değilim. Şöyle bir 
durum var. Biz 
Norveç'i orada 
yenecek güçteyiz, 
en azından pes 
etmedik. Onun 
zamanlaması, 
onun kararı sayın 
başkanımıza, 
yönetimimize ve 
bana aittir. Kimse 
canının istediği gibi 
hareket etme hakkına 
sahip değil." 

TFMA A “SUYUNU BOŞA 
__ — E**"!. - HARCAMA”

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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı 
HARRYP0TTER5 
CUMHURBAŞKANI 
MERYEM ANA

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
14.00
14.15 ■■21.00 -16.15 .
12.00 -14.00 -20.45

Trabzonspor’utf
şok eden karar

Trabzonspor'un golcü 
oyuncusu Ersen 
Martin, FIFA'nın 
Ispanya'nın 
Recreativo Huelva 
kulübünün oyuncusu 
olduğu konusunda 
karar verdiğini ve bu 
kararı kendisine 
bildirdiğini söyledi. 
Ersen Martin yaptığı 
açıklamada, FIFA'nın 
kararı doğrultusunda 
İspanya La Liga ekip
lerinden Recreativo 
Huelva'da futbol 
yaşantısını sürdüre
ceğini bildirdi. 
Kendisinin FIFA'nın 
vereceği kararın 
ardından yapacak 
birşeyinin olmadığını 
belirten Ersen, 
"Trabzonspor'a da bu 
transferden para 
kazandıracağım. 
Türkiye'yi en iyi şek
ilde temsil edeceğim" 
dedi. Ersen, kararın 
çok yeni olduğunu ve 
bu hafta içinde 
Ispanya'ya gideceğini 
sözlerine ekledi. 
Trabzonspor, 
Recreativo Huelva 
kulübüyle Ersen 
Martin'in transferi 
konusunda 1 milyon

c| yıkamak

masının ÇN»2 
pekçokb^ 
[astaiBan kon 
cağıtddfM- 
Ondokuz Mayıs 
teersitesi (Of 
^fakültesi Ç 
Sağlığı ve Hast 
kabilim Dah (

dolara prensipte 
anlaşmış, ancak 
bordo-mavili kulüp, 1 
İspanya kulübünün 1 
zamanında parayı I 
yatırmadığı gerekçe
siyle bu futbolcuyu 
vermekten 
vazgeçmişti. Ersen I 
Martin ile faks yoluyla 
sözleşme imzalayan 
Huelva da FIFA'ya iti
razda bulunmuştu. 9 
Daha sonra 2 kulüp 1 
FIFA'lık olmuştu. ] 
KAFKAS: "İNŞALLAH] 
BAŞARILI OLUR" | 
Trabzonspor Kulübü 
Basın Sözcüsü 
Zeyyat Kafkas ise I 
FIFA'nın Ersen Martin 
konusunda aldığı 1 
kararla ilgili kendiler
ine şu ana dek ulaşan 
bir bilginin olmadığını 
söyledi.
Kafkas, bu yönde 1 
duyumlarının 
olduğunu ifade 
ederek, "Şu anda i 
Ersen Martin'in 
sakatlığı var. Kısa bir 
süre içinde inşallah 
sahalara döner ve 1 
Trabzonspor ile I 
Türkiye'yi, Türk fut-j 
bolunu başarıyla tem 
sil eder" dedi.

([Üyesi Prof.
Gazi Ka 

tocıhastal 
faili kısmın 
fasilegeçt 
Metli, 
liflide kreş. 
Igibitopl 
fondan ort 
çeoıklann eli 
falannın 
bişıcıhast 
dmuyac; 
işcteden K 
fcloplu’ 
mfokaçocı 
ıtoyıkay 
İslimiz lav 
Ün sıvı s 
laabulund 
gmktiğini s 
Orakların t

HfîTM ABONE OLDUNUZ
■MM»mıı..ıı ABONE OLUN OKUYUN OM

F.Bahçe Ülker bomba gibi: 75-72
Beko Basketbol 
Ligi'nin önemli maçın
da Fenerbahçe Ülker, 
Efes Pilsen'i 75-72 
yendi.
Karşılaşmaya iki takım 
da yüksek yüzdeli 
atışlarla başladı ve 
birbirine üstünlük kur
maya çalıştı. 5. dakika 
Efes Pilsen'in 9-7 
üstünlüğüyle geçildi. 
Fenerbahçe Ülker, ilk 
dakikalarda Mirsad ile 
etkili olurken, 
ilerleyen dakikalarda 
iki takımın şutlarında-

ki isabet yüzdesi 
düştü. Büyük 
çekişme yaşanan 
periyotun son 11 
saniyesine 15-15 
beraberlikle girilirken,

Efes Pilsen, son J 
saniyede Nicholas j 
ile bqlduğu 3 sayılık 
basketle :}k 
perıyotu 18-15 
önde bitirdi.
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El yıkamak hastalıktan kurtarır
El yıkama alışkan
lığının kazandırıl
masının çocukları 
pek çok bulaşıcı 
hastalıktan koruya
cağı bildirildi. 
Ondokuz Mayıs 
üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Ayhan Gazi Kalaycı, 
bulaşıcı hastalıkların 
önemli kısmının elle 
temas ile geçtiğini 
kaydetti, 
özellikle kreş, okul, 
yuva gibi toplu halde 
bulunulan ortamlarda 
çocukların ellerini 
yıkamalarının onları 
bulaşıcı hastalıklar
dan koruyacağına 
işaret eden Kalaycı, 
bu tür toplu yerlerde 
mutlaka çocukların 
ellerini yıkayabilecek
leri temiz lavabo ile 
katı ve sıvı sabun
ların bulundurulması 

ı gerektiğini söyledi.
Çocukların tuvaletten

Uzun
yaşamın 
sırrı az
uyku

Muş'un Korkut ilçesine bağlı kapılı köyünde yaşayan 115 yaşındaki Sıdıka 
nine, uzun ömrünün sırrını, bol bol yürüyüş yapması ve az uyumasına 
bağlıyor. 1925'deki tespitlerle kütüğe yazılan nüfus cüzdanındaki Rumi 
takvime göre "1308" doğumlu olan Sıdika Çelikeli uzun omrunun sırrının 
bol bol yürüyerek, uyku düzeni ve beslenmesine gösterdiği özen 
olduğunu söyledi. .
8 çocuğu ve 150'ye yakın torunu ve torunlarının çocukları bulunan 
Çelikel, ciddi bir sağlık sorununun bulunmadığını belirterek, "Sağlıklı ve 
uzun yaşamamın temelinde çok çalışmak ve az uyku olduğuna inanıyo
rum. Eşimle birlikte bol bol yürüyüş yaparız. Her gün mutlaka yoğurt 
yerim. Gençlere tavsiyem bol bol yürüsünler ve uyku düzeni ile beslen
melerine dikkat etsinler"dedi

sonra ve yemek hepatit B gibi bulaşıcı
yemeden önce mutla
ka ellerini yıkamaları 
gerektiğini vurgu
layan Kalaycı, evde 
ebeveynlerin okulda 
ise öğretmenlerin 
çocukları ellerini 
doğru yıkamaları 
konusunda eğitmeleri 
gerektiğini kaydetti. 
Grip, nezle, bademcik 
iltihabı, zatürre, ishal
li hastalıklar, tifo, 

hastalıkların elle 
temasla geçebile
ceğin ifade eden 
Kalaycı, şu bilgileri 
verdi:
"Çocuklara el yıkama 
alışkanlığı kazandırıl
ması çocukları pek 
çok bulaşıcı hastalık
tan koruyacaktır. 
Örneğin gribal enfek
siyonlar hava yoluyla 
olduğu gibi elle 

temasla da geçebilir. 
Kreş, okul veya yuva
da hapşıran bir 
çocuğun eline 
bulaşan salgılar, o 
çocuğun arkadaşının 
yüzünü ellemesiyle 
veya aynı oyuncak
lara temas etmesiyle 
başka çocuklara 
bulaştırılabilir. Diğer 
bulaşıcı hastalıklar 
için de ellerin temi
zliği son derece 
önemlidir. Vücut 
sıvıları, yaralar ve 
kirli yerlere temastan 
sonra el temizliğine 
dikkat edilmelidir." 
Çocukların hastahk- 
lardan korunması için 
vücut dirençlerinin 
güçlü olması gerek
tiğini kaydeden Prof. 
Dr. Kalaycı, çocukları 
havaların soğumasıy
la birlikte gripten 
korumak için dengeli 
beslenmelerine ve 
uykularını düzenli 
almalarına dikkat 
edilmesi gerektiğini 
vurguladı.

$0M algınlığına Mal
Kış mevsiminin yak
laşması ile birlikte • 
havaların soğuması 
hastalıkları da 
beraberinde 
getiriyor.-Özellikle 
kış aylarında 
sıklıkla görülen 
soğuk algınlığı, 
tedavi edilmediği 
taktirde daha ağır 
hastalıklara 
dönüşebiliyor. 
Konya İl Sağlık 
Müdürü Dr. Haşan 
Küçükkendirci, 
konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada, 
soğuk algınlığının 
mikropların neden 
olduğu bulaşıcı bir 
hastalık olduğunu 
ve birçok virüsün 
bu hastalığa neden 

olabileceğini 
belirtti.
Küçükkendirci, 
"Soğuk algınlığı 
en çok okul 
çağındaki 
çocuklarda 
görülmekte olup, 
görülme sıklığı 
ilerleyen yaşla 
birlikte azalmaktadır. 
Soğuk algınlığının 
ilk belirtileri 
genellikle boğazda 
takılma hissi, burun 
akıntısı ve hapşırık 
olurken, başlangıçta 
su gibi olan burun 
akıntısı, bir süre 
sonra sarı-yeşil ren
kli ve koyu hale

gelebilir.
Çocuklarda boğaz 
ağrısı, öksürük, 
baş ağrısı, ateş, 
halsizlik, kas ağrıları 
ve iştahsızlık da 
görülebilir.
Soğuk algınlığı 
genellikle 7 ile 
14 gün arasında 
iyileşir. Bazen 
soğuk algınlığına 
bağlı olarak 
gelişen, sinüzit, 
orta kulak iltihabı, 
larenjit veya 
bronşit gibi 
hastalıklar 
nedeniyle iyileşme 
daha ağır ve uzun 
sürebilir. Boğaz 
ağrısının şiddetlen
mesi ve uzun sürme
si, öksürükle birlikte 
koyu balgam gelme
si veya öksürüğün 
10 günden uzun 
sürmesi,vücut 
ısısının 38 derecenin 
üzerinde olması ve 
birkaç gün sürmesi, 
göğüs ağrısı, sık 
nefes alma, yutma 
güçlüğü, sıvı gıda 
alamama, kulak 
ağrısı, uyuklama 
hali, boyunda ağrılı 
şişlikler, dudak, deri 
veya tırnaklarda 
morarma gibi belirtil
erden herhangi 
birinin görülmesi 
halinde doktora 
muayene olmak 
gerekmektedir" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

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

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 1414
513 13 64
524 85 86
51310 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
Yalnyz 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226)811 13 23

İDO İmam Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS_______

Şehirlerarası 261 5400
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

AKCAN PETROL
k

513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Birsa’da alan değiştiren öğrencilere müjdeli habaS
Pıım'rln Mantıkları Rlirca Anarlnlll I İÇA<Cİ u nifti nnmıkları inin manin rll ırrllirill> ”Bursa'da yaptıkları Bursa Anadolu Lisesi
alan değişiklikleri 
kayda alınmayarak 
başka bir okulda 
misafir öğrenci 
sıfatıyla sınıf tekrarı 
yaptırılmak istenen 
binlerce öğrenciyi 
rahatlatacak karar 
Bursa 3. İdare 
Mahkemesi'nden 
geldi. İdare 
Mahkemesi, 
yönetmelik kurbanı 
olan ve liseyi 5 yıl 
okuması istenen 
öğrencilerle ilgili 
yürütmeyi durdurma 
kararı verdi. Bursa'da 
sadece 700 öğrenciyi 
ilgilendiren kararın 
Türkiye'de binlerce 
öğrenci için emsal 
olacağı öğrenildi. 
Edinilen bilgiye göre,

10. sınıfta okuyan 
Kemal Turan, seçtiği 
Fen Bilimleri alanın
dan Türkçe Matema 
tik (TM) ananına 
geçmek istedi. Öğret
menleri, öğrenci 
Turan'a Fen bilimleri 
alanına giren 
3 derslerinden muaf 
olduğunu söyledi. 
Yönetmelik gereği, 
Fizik, Kimya, ve 
Biyoloji'nin kendi 
alanına girmediği için 
Turan'a sınıf tekrarı 
yaptırılmak istendi. 
Bu sırada yapılan 
yönetmelik değişik
liğiyle liseler 4 yıla 
çıktı. Kendi alanına 
giren Türkçe Matema 
tik derslerinde başarı 
lı olmasına rağmen,

Fen Bilimleri ders
lerinden başarısız 
olduğu gerekçesiyle, 
Kemal Turan'dan 
Şükrü Şankaya 
Anadolu Lisesi'nde

misafir öğrenci 
sıfatıyla sınıf tekrarı 
yapması istendi.
Bunun üzerine Kemal 
Turan'ın anne babası 
Sema ve İsmail Turan

çifti, çocukları için menin durdurul*
hukuk mücadelesi 
başlattı. Bu şekilde 
Bursa'da yaklaşık 700 
öğrencinin mağdur 
olduğunu kaydedilir 
ken, Turan çifti kendi 
çocukları için 3. İdare 
Mahkemesi'ne müra
caat etti. Bir çok aile 
de benzer müracaat
larla İdare mahkeme
sine başvurdu.
Yönetmelikte yapılan 
değişikliklerle 
liselerin 4 yıla çık
masının yanında ayrı
ca bir de sınıf tekrarı 
yapılması istendiği 
için lise eğitimleri 5 
yıla çıkan öğrenciler, 
başarısız bir alanda 
okumaya mahkum 
edilmek istemedikleri
ni ifade ederek yürüt-

masını istedi.
İdare mahkemesi 19 
günde karar verdi. 
Öğrencilerin mağ- 1 
duriyetini hukuka ve ı 
yasalara aykırı bulan 
İdare Mahkemesi i 
davacı Kemal 
Turan'ın başarılı f 
olduğu ve geçiş yap
tığı alan olan 
TM'den bir üst 
sınıfta okumasına 1 
karar verdi.
Ülkenin çeşitli 
yerlerinden idare 
mahkemelerine 
müracaatları bulunan 
binlerce öğrenci 3.1 
İdare Mahkemesi'nirl 
bu kararını emsal 1 
göstererek, yürüt- I 
menin durdurulma ı 
sini isteyebilecek. 4

Evv
Hamic

T

tat

Süleyman Çelebi Uluslararası sempozyumla anılıyııj 
"Mabede Türkçe'yi başladı. Belediye Başkan Prof. Dr. Süleyman ..^^■•>^1 ||
sokan" mevlid Ulu Cami'nin Vekili Rıfat Bakan'ın Uludağ ve W
yazarı Süleyman 
Çelebi için Bursa 
merkez Osmangazi 
Belediyesi 
tarafından bu yıl ilki 
düzenlenen ve 
iki gün sürecek 
olan Uluslararası 
Süleyman Çelebi 
ve Mevlid 
Sempozyumu 
Gökdere 
Medresesi'nde

şair, hattat ve hafız 
imamı Süleyman 
Çelebi tarafından 
Bursa'da yazılan 
ve Bursa'nın da 
Türkiye'nin de 
sınırlarını aşan 
Mevlid, dünyanın 
dört bir yanından 
katılan bilim 
adamlarıyla 
tartışılıyor. 
Osmangazi

açılış konuşmasıyla 
başlayan 
sempozyumun 
açılış oturumuna 
Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
A. Saim Kılavuz 
oturum başkanı 
olarak, Süleyman 
Çelebi'nin "İnanç 
ve Fikir Dünyası" 
başlıklı sunumuyla

rahatsızlığından
ötürü sempozyuma 
katılamayan 
Doç. Dr. Necla 
Pekolcay'ın 
yerine "Türk-lslam 
Edebiyatında Bir 
Tür Olarak 
Mevlidler" 
başlıklı sunumu 
gerçekleştiren 
Ahmet Karataş 
katıldı.

bh 
flfiçenyt 
tane 
Sine tı

İstanbul firmaları Bursa’ya gel iyot
lifindi 
M 
fc, 
peo

Mer,

Kişi başına milli 
hasılada Türkiye'nin 
en önemli şehri olan 
Bursa'da, yerel inşaat 
firmalarının lüks ko 
nut projelerinden son 
ra İstanbul merkezli, 
marka binaların üreti
cileri de farklı proje 
lerle geliyorlar. 
Türkiye inşaat sek
töründe Sabancı 
Çenter ve Üniversite-^ 
si, Yapı Kredi Plaza, * 
Elit Residence gibi 
önemli projelere imza 
atan, İstanbul, Ankara 
ve Eskişehir'de konut 
sektörüne estetik site 
ler kazandıran Koray 
İnşaat, gücünü ve 
güvenini Bursa'ya 
taşıyor. Bursa’da 
mevcut olan ve plan
lanan konut projele 

rinden oldukça farklı 
özelliklere sahip, yeni 
bir hayat tarzı getir 
meyi hedefleyen pro
jenin tanıtımı 2008 
yılının ilk aylarında 
yapılacak.
Koray İnşaat, hem 
Türkiye'de hem yurt- 
dışında gerçekleştir 
diği projelerle, gayri
menkul piyasasında 
yeni kavramların 
gelişmesine de 
öncülük ediyor, önde 
gelen özel ve resmi 
kuruluşlara kaliteli 
yapılar üreten Koray 
İnşaat, 51 yıldır bir
birinden farklı eserler 
inşa ediyor. Konut 
sektöründe sadece 
özellikli projelere im 
za atan Koray'ın, bir 
süredir Bursa üzerin

1 n

de yoğunlaştığı bilini 
yordu. Bursa'da uzun 
zamandır araştırma 
yaptığı ve üstün nite
likli konut geliştirmek 
için doğru bölge ara 
yışında olduğu öğre 
nilen Koray'ın, projesi 
için çok cazip bir yer 
için pazarlıkları 
bitirdiği Öğrenildi. 
Bursa projesi hakkın
da elde edilebilen bil
gilere göre proje, bin
lerce konuttan oluşan 

bir toplu konut yakla 
şımından tamamen 
uzak, mimari tasarı 
mı, estetiği, çevre 
düzenlemesi, sosyal 
alanları ve imkanla 
rıyla özellikli, farklı 
tercihlere hitap eden 
konutlardan oluşan 
bir yaşam alanı ola
cak. Çok katlı olmaya 
cağı ve geniş yeşil 
alan bırakılacağı öğre 
nilen projede, çocuk
lara özel önem verile

ceği ve başka projel
erde olmayan çocuk
lara yönelik bazı uygu 
lamaların ilk örnekle 
rinin hayata geçirile
ceği bildiriliyor. Her 
projesinde, özgün bir 
mimarı tasarım ve 
yaklaşım ortaya ko 
yan Koray'ın, Bur 
sa'ya ve Bursahlar'ın 
hayatına değer katma 
hedefiyle geliştirdiği 
farklı konut projesi 
nin de yenilikleri ile 
çok konuşulacağı 
iddiası bulunuyor. 
Edinilen bilgilere 
göre, Koray'ın Bursa 
projesinin tanıtımı 
2008 yılı ilk çeyre 
ğinde düzenlenecek 
görkemli bir törenle 
yapılacak. Farklı pro
jenin tanıtım çalışma

lan için yoğun 
hazırlıkların 
devam ettiği, 
çarpıcı ve dikkat .] 
çekici bir tanıtım I 
ve ileti şim stratejisi] 
uygulanacağı belir
tiliyor. İnşaat sek-1 
töründe kalite ve I 
güveni temsil eden 1 
bir marka olarak 1 
algılanması 
sebebiyle, Koray ’ 
markasının Bursa'ya 
geleceğini duyan 
bazı Bursahlar'ın da, 
daha şimdiden 
şirket merkezini 
arayarak ayrıntılı J 
bilgi almak 
istedikleri öğrenildi. 1 
Koray İnşaat, ulusalj 
ve uluslararası ölçoM 
te, kimi ödüllü pek I 
çok projeye imza attıj
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'GemlikKörfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.con'
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Deprem Dede 
Gemlik’e geliyor
Eski Kandilli Rasathane Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Mete (şikara, Bursa Zihinsel Engelli Çocukları 
Koruma Derneği tarafından organize edilen 
"Engellilerin Depremden Korunması" konulu 
panele konuşmacı olarak katılacak. Sayfa 2’de

Manastır’da bulunan Samanyolu Sitesi altındaki yolun yapımına başlandı.

î3 yıllık çile bitiyor
Anayasa değişikliği 
için seçmen yarın 
sandığa gidecek

“tr Manastır’daki 
İnan Market üzerinden 
geçen yoldaki istinat 
duvarında görülen 
çökme tehlikesi üzeri
ne, 3 yıl önce Belediye 

I tarafından kapatılan 
I yol nedeniyle Saman- 
H yolu ve Şahinler Site- 
”1 si’nde oturan vatan- 
■ V daşlar büyük sıkıntılar 
I çektiler. Yolun yapımı 

"1 Kuşlu İnşaat Firması 
tarafından gerçekleş
tiriliyor. Sayfa 3’de

Türkiye yarın Anayasa 
değişikliklerine ilişkin 
görüşünü ortaya 
koymak üzere sandık 
başına gidecek.
Yarın yapılacak olan 
halk oylamasında 
seçmen listelerine 
kayıtlı 42 milyon 
629 bin 733 seçmen 
134 bin 700 sandıkta 
oy kullanacak.
Türkiye 19 yıl aradan 
sonra halk oylaması 
için yeniden sandık 
başına gidecek.
Pazar günü ülkenin 
doğusundaki illerde 
oy verme işlemi saat

07.00 16.00 batıdaki 
illerde ise 08,00 - 
17.00 arasında yapıla
cak. Sandık listelerin 
de adları bulunan seç
menler sandık kurulun 
da kimlik belirterek 
veya seçmen pusulası 
ile başvuracaklar. 
Kendilerine verilecek 
birleşik oy pusulasın
da ‘Evet’ ibaresi 
beyaz, ‘Hayır’ ibaresi 
ise kahverengi zemin 
üzerinde yer alacak. 
Sandığa giden seç
menin parmağı çık
mayan boya ile 
boyanacak.

■yaJ
di. 
sal I 
çek'i 
k 
attı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sandığa zorla götürülmek
Dünkü Vatan Gazetesi’nin manşeti “Böyle 

ceza olmaz.” dı.
Pazar günü yapılacak referandumda sandık 

başına gitmeyenlere 17 YTL. para cezası ve 
rilmesine Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 
Muammer Aydın’da karşı çıkıyor.

Aydın, “Oy kullanıp kullanmamak vatanda 
şın demokratik hakkı, demokratik tercihidir. İs 
ter kullanır ister kullanmaz. ” diyor.

AKP’nin 22 Temmuz seçimleri öncesi Cum 
hurbaşkanlığı seçimlerinde Meclisin 367 oyla 
açılması kokusunda Anayasa Mahkemesi’nin 
bağlayıcı kararı... Devamı sayfa 5’de

LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİYORUZ I

ÜCRETSİZ tarik KoktroI ve BaIa

CoodyM M PflhıiMS UsriİılaİMİE 
yoldu» luyıulıluiM tüm lusuluu Luş 

TAMSİCORTA

Ücretsiz RoTAsyoN w Dıqi;İM

lMdCad.NO!ll»S«ıA|g» 
TEL: 0.224 5131175

Kafirli Köyü 
Kalkınma 

Kooperatifi 
zeytin 

alımlanna 
başladı

Katırlı Köyü Tarım 
sal Kalkındırma Koo 
peratifi Başkanı Ah 
met Hulusi Bayrak, 
önümüzdeki hafta 
sonu itibariyle zey 
tin alımlanna başla < 
yacaklarını duyurdu. 
Haberi sayfa 5’da

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

Buluşma
Emperyalistler doymaz...

Memleketin daha doğrusu dünyanın 
çivisi çıktı.

Kimin eli kimin cebinde.
İnsani değerlerin önüne akıl dışı yön

temler geçmiş.
Televizyonlardaki programlar vıcık vıcık 

yağ kokuyor.
Yerel ya da ulusal televizyonlardaki açık 

oturum ya da sohbet tarzı programlarda 
önceden çalışılmış sorular ve yanıtları 
izleyiciye yutturuluyor.

Alan razı veren razı bir sistem kurul
muş.

Körlerle sağırlar birbirlerini ağırlıyorlar. 
Amaç..
Patron -yönetim arasındaki çıkar diyalo 

ğunun önünü açık tutmak.
Kredi ya da rant ilişkilerine teker sok

mamak.
Doğru haber ilkesiyle yola çıkan "med 

ya"nın yoldan çıkışına hep birlikte tanıklık 
ediyoruz...

Diziler uyuşturucu ve tahrik edici..
Haber programları aldatıcı..
Haberler yönlendirici..
Bu durumda..
Yurttaş yoğun bir "saldın" altında.. 
Tüketim körükleniyor..
Yanlış yönlendirme yapılıyor.
Kültür yozlaşıyor.
Toplumun endazesi bozuluyor. 
Bu arada...
Toplumsal yapı bozula dururken, 
Egemen güçler ve emperyalistler "düme 

nini" istediği yöne kırıyor.
İhtirasları uğruna gelişme adına gerçek

leştirdikleri teknolojik devrimle dünyanın 
sonunu hazırlıyor.

Silahlanma..
Uyuşturucu ticareti..
İnsan tacirliği..
Uluslararası boyutta ihale yolsuzlukları..
Dünya ekonomisini alt-üst etme planları 

ve girişimleri..
Amaç ne ola ki ?
Pastanın tüm dilimlerini bir kişi yese 

sağlığı bozulur.
Ama doymuyorlar..
Gözleri de mideleri de doymuyor ...
Midelerindeki lokmayı daha da büyüt

mek için diş geçirebildikleri ulusları bir
birine sokuyorlar.

Uyanan oyuna gelmiyor. Uyanmayan 
derhal dümen suyuna giriyor.

Oysa...
Emperyalizmin gözü doymaz.
Aşağıdaki fıkra durumu açıklıyor..
Ama kim anlıyor?
"Beyaz, siyah ve sarı üç öküz arkadaş 

mış. Bunlar beraber gezdiği için kurtlar bir 
şey yapamıyor. 'Ne yapıp yapıp bunların 
arasına nifak sokmalıyım' diye düşünüyor
muş kurtlar.

Av mevsimi gelip kurtların sayısı artınca 
öküzler de çaresiz kalıyor. Sarı öküz ile 
siyah öküz aralarında anlaşıyor, 'Güneşte 
beyaz öküz parlıyor, yerimizi belli ediyor, 
onu kurtlara verip kurtulalım' diyorlar.

Beyaz öküzü yiyen kurtlar doymuyor, 
bir öküzü daha yiyecek. Siyah öküz kendi 
kendine 'Beyaz öküz güneşte parlıyordu, 
sarı öküz de ay ışığında parlıyor. Onu da 
verip kurtulayım' diye düşünüyor ve kurt
lar sarı öküzü de yiyor. Ancak yine doy
muyorlar.

Sıranın kendisine geldiğini gören siyah 
öküz, 'Vay benim aptal kafam, başta beyaz 
öküze sahip çıksaydım bunlar başıma 
gelmezdi' diyor.

Deprem Dede l 
Gemlik’e geliyor))
Eski Kandilli Rasathane Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Bursa Zihinsel 

Engelli Çocukları Koruma Derneği tarafından organize edilen "Engellilerin । 
Depremden Korunması" konulu panele konuşmacı olarak katılacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
1999 Marmara 
depreminden 
sonra halk arasında 
Deprem Dede 
olarak bilinen 
eski Kandilli 
Rasathane 
Müdürü Prof.
Dr. Ahmet 
Mete Işıkara, 
22 Ekim 2007 
Pazartesi günü 
Belediye Kültür 
Merkezi'nde 
düzenlenen panele 
katılmak üzere 
Gemlik'e geliyor. 
Daha önce de 
Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliği tarafın
dan düzenlenen 
panele katılan 
bilim adamı, 
jeofizikçi ve 
eğitimci Ahmet 
Mete Işıkara,

toannc 
gafındı 
Sitesi'nt 
ppımı I

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
tarafından 
organize edilen 
"Engellilerin 
Depremden 
Korunması"

konulu panele 
katılarak bilgiler 
verecek.
Beledive Kültür 
Merkezinde 
Pazartesi günü 
yapılacak olan 
panelin başlama

baytaş www.baytaslnsaat.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 Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

www.baytasinsaat.com Tel: 513 42 21 ■
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Manastır’da bulunan Samanyolu Sitesi altındaki yolun yapımına başlandı.

r 3 yıllık çile bitiyor Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

liiılL

Vlanastır’daki İnan Market üzerinden geçen yoldaki istinat 
duvarında görülen çökme tehlikesi üzerine, 3 yıl önce Belediye 
tarafından kapatılan yol nedeniyle Samanyolu ve Şahinler 
Sitesi’nde oturan vatandaşlar büyük sıkıntılar çektiler. Yolun 
yapımı Kuşlu İnşaat Firması tarafından gerçekleştiriliyor.

I Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Manastır Şahinler 
Sitesi altındaki 
tehlikeli olduğu 
gerekçesiyle trafiğe 
kapatılan yolda 
onarım çalışmaları 
başladı. 
Üç yıl önce göçme 
tehlikesine karşı, 
Belediye tarafından 
trafiğe kapatılan yol, 
175 bin YTL'ye 
Kuşlu İnşaat Ticaret 
Doğan Kuşlu adlı 
firmaya ihale edildi. 
Yer teslimini 
Çarşamba günü alan 
firma yolda çalış
malara başladı. 
Özellikle belde oto
büsleriyle Samanyo 
lu Sitesi’ne gitmek 
isteyenlerin kullan 
dıkları yolda bulu
nan istinat duvarının 
çökme tehlikesi 
yaratmasından son 
ra Belediye ekipleri 
tarafından trafiğe 
barikat konarak 
kapatılmıştı. 
Vatandaşların oto
büsler çıkmadığı için 
zorlukla evlerine 
ulaşmaya çalıştıkları 
bölgede, sıkıntılar 
yaşanmaktaydı. 
Yapımcı firma yolun 
altında bulunan isti
nat duvarının ağırlık 
sonucu çökmemesi 
için yaklaşık 60 
metrelik mesafede 
üçer metre aralıklar
la derinliği 4 ile 
9 metreye varan 
çukurlar açılmaya 
başlandı. 
Açılacak çukurlara 
demir bağlanarak 
beton dökülmesin
den sonra arada 
kalan diğer 3 
metrelik mesafede 
çukurlar kazılmaya 
başlanacak ve aynı 
işlem yapılacak. 
Kazıkların betonla- 
ma işleminin yapıl
masından sonra 
üzerlerinde kalan 
bölümden yol 
yapım çalışmasına 
geçilecek. 
Şahinler Sitesi E-F 
bloklarının hemen 
altında bulunan 
istinat duvarının 
beton kazıklar ile

Belediye tarafından trafiğe kapatılan yol, 
i 175 binYTL'ye Kuşlu İnşaat Ticaret Doğan Kuşlu 
^adlffirmaya ihale edildi. Firma Çarşamba günü 

yeri teslim alarak çalışmalara başladı.

Bilişim üssü Bursa
Dünya'nın en büyük devrimi, teknolojinin 

eseri... Bilişim dünyası insanı da değiştirdi...
Posta Telefon Telgraf (PTT)’tan internet 

çağına geçtiğimiz an, dünyanın tüm pençe 
releri insanlığın önüne seriliverdi. Saliselerle 
ölçülebilen görüşmeler, ödemeler, alışveriş 
ler... 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 alabilir 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- 

doktor, e-psikolog...
Sevdiklerine mektup yazarak postalayanlar 

kaldı mı merak ediyorum.
Dünya bir ‘tık’ kadar yakın artık.
Taşlı sopalı, tankh tüfekli savaşlardan bil

gisayarların savaşlarına geçti dünya... 
Savaşları bile canlı izletti bu meret.

Ekonomik ve sosyal alanda devrim diye
bileceğiz çok önemli değişimler teknolojilerin 
eseri dedik ya; yakalamak gerek...

Dünya yeniden şekillenirken, yenilikler 
evlerimizin içine boca edilirken, beyinlerimi 
zin kapasitesini artıran, onu yönetici haline 
getiren ve bilgiye ulaşmada devrim yaratan 
bilgisayarların, cep telefonlarının ve i-pod'ları 
bir yerinden izlemek gerek...

Bu yeni yapılanmaya farklı kavramlar düşü 
nülse de en son ve herkes tarafından kabul 
görmüş olan 'bilgi' ile 'iletişimi' kaynaştıran 
'bilişim çağı'ndayız artık.

Bilişim, zamanı yenmiştir.
Elektrik dünyasının devleri konuşuyor 

sanal devletin 'izm’lerinde.
Kentlerde ise teknoloji mağazaları birer 

zincir 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 bulmak mümkün. Sönmez AGB Genel 
Müdürü Osman Akın, Teknolojix adını verdik
leri 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 Bur 
sa’da açıldı. Electro VVorld Genel Müdürü Ali 
Serhan Şahin, "Bu tarz mağaza Türkiye'de ilk 
defa açılıyor. 20 bine yakın ürün çeşidinin bu 
lunduğu mağazada 60 satış personeli görev 
yapıyor. Müşterilerimize A'dan Z'ye her türlü 
kategoride hizmet veriyoruz. Bu tarz mağa 
zaları daha önce görmemiş olan müşterileri 
miz çok büyük ilgi gösterdi. İlgiden.memnu 
nuz, 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 i 
kuyruğu...

Ve... Bilişimde Bursa’nın neonları ışıl ışıl... 
Haydi hayırlısı...

sürecek olan çalış
maların Aralık ayının 
ilk haftasında biti 
rilmesi planlanıyor. 
Mahalle halkı üç

yıldır trafiğe kapalı 
olamyol nedeniyle 
büyük sıkıntılar 
yaşadıklarını 
söylediler.

güçlendirilme 
çalışması Belediye 
Fen işleri kontro 
lunda yapılıyor. 
Yaklaşık 45 gün
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Bursa İpeği Tezi Başkan Şahin; ‘2008
Bursa’ya ödül getirdi
İstanbul Teknik 
Üniversitesi'nden Dr. 
Elif Özlem Oral 
tarafından hazırlanan 
"Bursa'daki ipek 
Fabrikaları ve I 
pekçilikle İlgili 
Endüstri Mirasının 
Korunması" başlıklı 
doktora tezi, Avrupa 
Birliği ve Avrupa 
Kültür Mirası 
Federasyonu Europa 
Nostra tarafından bu 
yılın Avrupa Birliği 
Kültürel Miras - 
Europa Nostra

Ödülleri'ne 
Türkiye'den layık 
görülen iki çalış
madan biri oldu. 
'Seçkin Araştırma' 
dalında diploma 
ödülüne layık 
görülen tez için 
Europa Nostra 
üyesi kuruluşlardan 
biri olan Mimarlar 
Odası Bursa 
Şubesi, Bursa İl 
Özel idaresi'nin de 
katkılarıyla 
Altınceylan tesis
lerinde bir ödül

töreni düzenledi. 
Törene Mimarlar 
Odası Genel Başkanı 
Bülent Tuna, Europa 
Nostra Yürütme 
Kurulu Başkanı Dr. 
Andreas Schuler, 
Mimarlar Odası 
Bursa Şubesi 
Başkanı Melih Türa, 
Bursa İl özel İdaresi 
Genel Sekreteri Ali 
Altuntaş, Mimarlar 
Odası Bursa Şubesi 
üyeleri ve çok 
sayıda davetli 
katıldı.

Arı yetiştiricileri bugün
Üniversitece buluşuyor
Arıların çevresel ve 
iklimsel olumsuzluk
lar karşısında 
yok olma tehlikesi 
ile karşı karşıya 
bulunması, arıcı 
yetiştiricilerini ve 
akademisyenleri 
çözüm arayışına

yöneltti.
Uludağ Üniversitesi 
(üuj Arıcıi'ik 
Geliştirme ve
Araştırma
Merkezi (AĞAM) ile 
Uludağ Arıcılık 
Derneği tarafından 
düzenlenen,

TÜBİTAK, Tarım 
İl Müdürlüğü ve

Yetiştiricileri 
Birliği'nce de 
desteklenen 3. 
Marmara Arıcılık 
Kongresi, bugün 
başlıyor.
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 28 
Mart 2004 seçimleri 
ile başlayan Yerel 
Kalkınma Hamlesi'nin 
2008 yılında da 
artarak devam ede
ceğini söyledi.
Nuri Kolaylı ile Necati 
Kartal'ın sunduğu AS 
TV'de yayınlanan 
Gündem Programı'na 
konuk olan Başkan 
Şahin, "Gelecek 
seçimleri değil, gele
cek nesillerin yaşan
maktan mutluluk 
duyulan Bursa'sını 
inşa etmek için 
çalışıyoruz" diyerek, 
bu anlayışla bugüne 
kadar yaptıkları ile 
yetinmeyeceklerini 
ve hiçbir zaman da 
rehavete girmeden 
çalışacaklarını söyle
di. Başkan Şahin, 
devam eden projeler
den Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi, 
Merinos Parkı, Kent 
Hali, Kent Meydanı 
ve Çâfşi’, DcînuGy 
Hanı, Özlüce Spor 
Tesisleri ile Hamitler 
Toplu Konut gibi pro
jelerin tamamlanma 
sıyla Bursa'nın geli 
şen yüzünün daha 
ortaya çıkacağını 
belirtirken, yeni yılla 
birlikte hayata geçi 
recekleri yatırımların 
da müjdesini verdi. 
Kentsel Trafik 
Yönetimi Projesi'ne 
start veriliyor 
Şahin, Bursa'da şehir 
içi trafik yoğunluğu
nun alternatif bölge 
lere dağıtılması ve 
sinyalizasyonun tek 
elden yönetimini sağ 
layan Kentsel Trafik 
Yönetimi Projesi'ne 
de 2008 yılında start 
vereceklerini bildirdi. 
Projenin hızlı ve 
güvenli ulaşımı 
sağlayarak, milli

___ »M
servete de katkıda 
bulunduğunun altını 
çizen Şahin, trafik 
bilgisayarı üzerinden 
anlık bilgilere ulaşıla 
rak yoğunluk, arıza 
gibi verilere ulaşı 
larak gerekli teknik 
müdahalenin kısa 
sürede yapılabile
ceğini belirtti.
Merkezi sisteme bağ 
lı 86 kavşağı bağlana 
cak ve bu kavşaklar
da gerekli geometrik 
değişiklikler yapıla 
rak sinyal verici ünite 
lerin değiştirilerek, 
akıllı trafik sisteminin 
uygulanacağını ifade 
eden Şahin, ayrıca 
radar hız ikaz sistemi 
de kurularak araçla 
rın hızlarının ölçüle 
bileceğini söyledi. 
Şahin, proje kapsa 
mında toplu taşım 
araçlarının da elek
tronik ortamda takip 
edilebileceğini, durak 
lara monte edilecek 
dijital panolar saye si 
de vatandaşların hat 
ve saat bilgilerine 
sağlıklı bir şekilde 
ulaşabileceğini dile 
getirdi.
"Dönüşüm sürecek” 
Bursa'da ardı ardına 
başlatılan kentsel 
dönüşüm projeleri ile 
şehrin görünümünün 
değiştiğini ifade eden 
Başkan Şahin, 
dönüşüm ve değişi

min yeni dönemde de 
süreceğini vurguladı.. 
Şahin, kentin yıllardır 
konuşulan ancak çö < 
zümü için tek bir 
adım atılamayan 
çöküntü bölgelerinin 
yeni projelerle hayat y 
bulacağını, şehir mer 
kezindeki kangren 
noktalardan biri olan 
ve dericiler olarak 1 
adlandırılan bölgenin 
hazırladıkları proje ile; 
cazibe merkezi haline' 
getirileceğini anlattı. 
Sıcaksu Kentsel Dö 1 
nüşüm Projesi
Mülk sahiplerinin de 
isteği ile tabakhana 
ler bölgesindeki pro
jelerinin adını Sıcak- * 
su olarak değiştirdik-; 
terini ifade eden 
Şahin, "Artık dericileri 
bölgesi diye bir yer I 
yok. Yeni kentsel 
dönüşüm projesi ile 
Bursa Sıcaksu'da ] 
yeni bir yaşam 
merkezine kavuşa- | 
cak" dedi. Projenin,] 
bölgede bir tane 5 | 
yıldızlı otel, 100 bin 
metrekarelik bir ■ 
ticaret merkezi ve ] 
yaklaşık 600 konut j I 
yapılmasını öngördü! 
ğünü anlatan Başkan 
Şahin, planlamalarını I 
gelişi güzel olmadığı i 
m projede yer alan | I 
üniteler ile bölgedeki j 
dönüşün de tetikleyi- 
cisi olacağım belirtti. I,
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Sandığa zorla götürülmek
sonrası Cumhurbaşkanını hal 

kın seçmesi konusunda alel alece 
anayasa değişikliği yapılmıştı.

Anayasa değişikliğine ANAP’ın 
da destek vermesiyle bugünlere 
gelindi.

Gelindi de alel acele çıkarılan 
anayasa değişikliğinde 11. Cum 
hurbaşkanının da halk tarafından 
seçilmesi referanduma sunulması 
gereği doğunca, bir daha anayasa 
değişikliğine gidildi.

Vatandaş seçimden daha yeni 
çıktı.

22 Temmuz seçimlerinden son 
ra yarın bir daha sandığa götürül 
mek isteniyor.

AKP’nin 11. Cumhurbaşkanını 
TBMM seçtirememesi referandum 
konusunu gündeme getirmiştir.

Cumhurbaşkanının yetkilerini 
kısan, sembolik bir Cumhur 
başkanı öngören bir referandumla 
karşı karşıyayız.

Buraya bir nokta koyalım ve şu 
ceza konusuna gelelim.

Gelişmiş demokrasilerde, seç
menin sandığa gitmemesi "politik 
bir duruş, demokratik bir hak 
olarak görülür."

Bizi AB’ye sokmak için önemli 
adımlar atan bir partinin böylesi 
antidemokratik bir yasayı kaldır
mamasına şaşmamak gerekir.

Bakın bu tür yasakları olan 
ülkeler hangileriymiş.

Bolivya, Gabon, Guatemela, 
Honduras...

Bu ülkelerin bir çoğunun ismini 
çok az duymuşsunuzdur.

Hepsi gelişmemiş veya az 
gelişmiş Güney Amerika ülkeleri..

Bir tane Avrupa ülkesinin böyle 
bir ceza yasası var mı?

Yoktur.
Ne Almanya, ne İngiltere, ne 

Fransa ne İspanya, ne İtalya da 
var böyle bir ucube yasa..

Bu yandan demokrasiyi gelişi- 
tireceğiz diye atıp tut, sonra 
vatandaşın en demokratik hakkı 
olan oy kullanıp kullanmama hak 
kına ceza kes.

Olacak şey değil.
Vatandaşlık bilinci kişinin 

seçimlere katılmasını gerekli kılar.
Ama burada baskı söz konusu 

olduğunda durum demokratiklik- 
ten çıkar.

Güne Bakış i
Kadri GÜLER 

kadri qu!er@ hotmail.com

Vatandaşın sandık başına git
memesi bir tepki olarak da 
görülebilir..

Sanırım bu yasa 12 Eylül döne
minin Türkiye ye bıraktığı bir arma 
ğanıdır.

O günlerden beri bu yasa değiş 
memişse bunun ayıbı değiştir 
meyenlerin üzerinedir.

Toplumun pazar günü bir konu
da sandık başına gitmek gibi bir 
duygusunun olmadığını görüyo
rum.

22 Temmuz’daki heyecan yok.
Halkın, ille de Cumhurbaşkanı 

nı ben seçeceğim, diye bir iddiası 
da yok.

Bu bir rejim sorunudur.
Cumhurbaşkanını halkın seç 

mesi konusu bugüne kadar 
Cumhuriyet tarihimizde hiç uygu
lanmadı.

Ama, Özal döneminden beri 
Türkiye başkanlık sistemine 
doğru götürülmek isteniyor.

Güçlü bir başkan ile yönetilen 
bir ülke isteniyor.

O nedenledir ki, yarın ki halk 
oylamasında 12 Eylül anayasasın
da Cumhurbaşkanlarına verilen 
yetkilerin bir bölümü elinden alın
mak isteniyor.

Böylece, iktidara gelen parti 
her istediğini yapabilecek.

Ben çoğunluğa sahibim, iste
diğimiz yaparım..

Halk beni seçti, benim iste
diğim olur mantığı bu değişiklikte 
egemen bir düşüncedir.

Bana göre bu halk oylamasına 
ilgi çok az olacaktır.

Siyasi partilerin seçilme kay 
gısı olmadığı için bu konuya 
asıldığı yok.

Sanki yarın bir halk oylaması 
yok gibi bir izlenim var.

Sandığa gitmeyenden 17 YTL 
ceza da alınırsa kızdığı için 
sandığa gitmeyecektir.

CHP, DSP, MHP halk oylama 
sında "Hayır” oyu kullanacağını 
açıkladı.

AKP kendi getirdiği teklifi 
destekliyor ve seçmenini "Evet” 
oyu kullanmaya çağırıyor.

Halkın referanduma ilgisini 
yarın akşam sonuçlar açıklanınca 
birlikte göreceğiz.

KaM Köyü Kalkınma Kooperatifi 
zeytin alımlanna bas lıyor

Mahalle ve köy 
muhtarlıkları referandum 

için açık kalacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Katırla Köyü 
Tarımsal 
Kalkındırma 
Kooperatifi 
Başkanı Ahmet 
Hulusi Bayrak, 
önümüzdeki 
hafta sonunda 
zeytin 
atımlarına 
başlayacaklarını 
açıkladı.
Üreticinin birinci 
elde korunduğu 
Katırlı Tarımsal 
Kalkındırma 
Kooperatifi 
ortaklarına yönelik 
başlatacağı zeytin 
atımlarında, henüz 
kararmaya başlayan 
zeytinlerin atımının 
yapılacağı

bildirildi. Kooperatif 
Başkanı Ahmet Hulu 
si Bayrak, yaptığı 
açıklamada; 26 Ekim 
2007 Cuma günün

den itibaren geçen 
yılın fiyatları 
korunarak
avans mahiyetinde 
zeytin alımı

yapılacağını 
söyledi.
Üyelerinin zeytin 
ürününü en iyi şe 
kilde değerlendirmek 
için erken atımlara 
başladıklarını belirten 
Bayrak, "Amacımız 
üyelerimizin henüz 
kararmakta olan 
zeytinlerinin ağaç 
dibine dökülmeden 
toplanarak 
değerlendirmektir. 
Seyrek ürün olan 
ağaçlarda zeytin 
olgunlaştı ve karardı, 
bunları toplayan 
ortaklarımızın 
ürünlerininin Bu 
sayede üyelerimizin 
ürünü yerde 
kalmayacak ve 
değerlendirile
cektir" dedi

Bursa Valiliği, 21 
Ekim 2007 Pazar 
günü yapılacak halk 
oylamasıyla ilgili 
olarak seçmen kartı 
gelmeyen vatan
daşlar için mahalle 
ve köy muhtarlık
larının açık kala
cağını duyurdu. 
Valilikten yapılan 
yazılı açıklamada; 
"Yüksek Seçim 
Kurulu'nun karar
laştırdığı seçim 
takvimine göre 17 
Ekim 2007 Çarşamba 
günü akşamına 
kadar dağıtılması 
gereken Seçmen

Bilgi Kartlarını, 
birçok ilimizde 
vatandaşlarımıza 
ulaşamadığı 
yönünde İçişleri 
Bakanlığına bilgiler 
intikal etmektedir. 
Çıkarılan 741 sayılı 
Yüksek Seçim 
Kurulu Kararı 
doğrultusunda, 
tüm mahalle ve köy 
muhtarlıklarımızın 
seçim günü akşamı
na kadar vatan
daşlarımızın nerede 
oy kullanacaklarına 
dair bilgilendirmesi 
amacıyla açık bulun
durulacak." denildi.
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Gül’den ‘Referanduma katılın’ çağrısı
I

Cumhurbaşkanı Gül, 
vatandaşların yarın 
yapılacak halk oyla
masına kadiminin, 
demokrasi açısından 
son derece önemli 
olduğunu söyledi. 
Anayasal demokra
side çoğunluğun 
istese de değiştire
meyeceği bazı kural 
ve ilkelerin de bulun
duğunu belirten Cum 
hurbaşkanı Gül, 
"Kuşkusuz, Anaya 
saya göre değiştiril 
mesi teklif edilemeye
cek hükümlerin de 
ğiştirilmesi ve insan 
haklarının korunması 
referandum konusu 
yapılamaz " dedi. 
Cumhurbaşkanı

DSP, referanduma ‘Hayır’ oyu verecek
DSP, yarın yapılacak 
referandumda 'hayır' 
oyu kullanacak. 
Partisinin kararını 
açıklayan DSP Genel 
Başkanı Zeki Sezer, 
referandumun cid
diyetine inanmadık
larını belirterek, "Her 
yanıyla sakatlanan ve 
bir hukuk skandahna 

Abdullah Gül'ün halk 
oylamasına yönelik 
konuşmasının 
çekimleri yapıldı. 
Gül, konuşmasında, 
referandumun bilinen 
en eski doğrudan 
demokrasi yöntemi 
olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Gül 
şunları kaydetti: " 
Diğer taraftan modern 
demokrasi Anayasal 
demokrasidir. Bu 
çoğunluğun istese de 
değiştiremeyeceği 
bazı kural ve ilkelerin 
bulunması anlamına 
gelmektedir.
Kuşkusuz, Anayasaya 
göre değiştirilmesi 
teklif edilemeyecek 

dönüşen bu referan
dumda hayır oyu kul
lanacağız" dedi.
Sezer, DSP Genel 
Merkezi'nde düzen
lediği basın toplan
tısında, 21 Ekim'de 
yapılacak referandu
ma 'hayır' oyu vere
ceklerini açıkladı.
Halkın büyük çoğun-

hükümlerin değişti 
rilmesi veya insan 
haklarının korunması 
referandum konusu 
yapılamaz. Bunların 
dışında, bazı temel 
siyasi kararların alın
masına halkın doğru

luğunun referandu
mun ne için yapıldığı 
nı bilmediğini ifade 
eden Sezer, AKP’yi 
suçladı. 11. Cumhur 
başkam'mn halk 
tarafından seçilmesi
ni bizzat AKP’nin 

engellediğini savu
nan DSP lideri, 
Anayasa değişiklik 

dan katılması 
demokratik rejimlerde 
yaygın bir uygula
madır. Anayasal sis
temimizde de yer alan 
halkoylaması yöntem
inin, gereği gibi kul
lanıldığında demokra 

paketinde yer alan 
geçici maddelerle 
ilgili yapılan 
düzenlemenin de 
hukuki olmadığını 
ileri sürdü.
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün de 
bu değişikliğe 
onay vermesini 
eleştiren Sezer, 

sinin pekişmesine ve 
Devlet-Millet kaynaş
masına katkıda bulu
nacağına yürekten 
inanıyorum. Bu itibar
la, halkımızın 21 Ekim 
Pazar günü yapılacak 
olan referanduma 
katılımını ve Anayasa 
değişikliğine konu 
olan meselelerdeki 
temel tercihlerini 
ortaya koymasını 
ülkemiz ve demokra 
simiz açısından son 
derece önemli bulu 
yorum. " 
Cumhurbaşkanı Gül, 
konuşmasında, halk 
oyuna sunulacak mad 
delere de değindi. 
Beş yıllık seçim süre 
cinin Türkiye şartları

"Sayın Gül'ün bu 
tutumu daha 
referandumdan 
önce Cumhurbaş 
kanlığı'nı tartışılır 
hale getirdi" 
diye konuştu. 
Referanduma sunu 
lan ilk yasayla son 
yasanın iki madde 
sinde yapılan değişik

na uygun olup olma 
dığının tartışmalı hale 
geldiğini belirten Gül, 
seçim döneminin 4 
yıla indirilmesinin hal 
kın oyuna sunulma 
sında ve bu konudaki 
tartışmaların sona 
erdirilmesinde fayda 
gördüğünü söyledi. 
Cumhurbaşkanı'nın 
halk tarafından 
seçilmesi konusunda 
farklı görüşler 
olduğunu kaydeden 
Cumhurbaşkanı Gül, 
"Milletimiz halkoyla- 
masında tercihini 
hangi yönde kullanır
sa kullansın, parla
menter hükümet sis
temimiz devam ede
cektir " diye konuştu.

liğin hukuki garabet 
içerdiğini ve referan
dumun amacını 
ortadan kaldırdığını 
öne süren Sezer, 
Yüksek Seçim Ku 
rulu'nun aldığı 'refe 
randuma devam' 
kararının da doğru 
olmadığına inandık
larını vurguladı.
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Baykal; “Sandığa gitmeyenlere 
para cezası uygulanamaz11

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, 21 e 
Ekim'de yapılacak 
olan referandumun 
"bir hukuk garabeti 
olacağını" öne 
sürerek, halkoyuna 
sunulan "anayasa 
değişikliğinin kabulü 
durumunda 11. 
cumhurbaşkanının 
durumuyla ilgili 
hukuki bir tartışma 
açılacağı" görüşünü 
savundu.
CHP'nin il ve 
belediye başkanlar) 
parti genel merke 
zinde düzenlenen bir 
toplantıda bir araya 
geldi. Baykal, toplan
tı öncesinde ülke 
gündemine ilişkin 
açıklamalarda bulun
du. 21 Ekim'de 
yapılacak halk oyla
masına ilişkin, 
"Referandum, maale
sef bir hukuk gara
beti olarak ortaya 
çıkmıştır" diyen 
Baykal, "aceleyle bir 
referandum yapıl
masını gerektiren bir 
durum bulunmadı 
ğınr söyiedi.
Referandumun, 
seçilmiş olan cumhur 
başkanının hukuki 
konumu da dahil 
olmak üzere yeni 
tartışmaları gündeme 
getireceğini savunan 
Baykal,"Bu referan
dumdan 'kabul' oyu 
çıkması ve cumhur
başkanının haikoyuy- 
la seçileceği hükmü 
Anayasa'yi .dikten 
sonra 11. cumhur
başkanının durumu
nun tartışmaya açık

hale geleceği net bir 
şekilde görülmüştür" 
diye konuştu.
Halk oylamasına 
sunulacak anayasa 
değişikliği içinde 
seçilmiş olan 
cumhurbaşkanının 
göreve devam ede
ceği konusunda bir 
geçici madde bulun
madığını belirten 
Baykal, "Bu çok ciddi 
bir hukuki sorun. Bir 
hukuk krizi" dedi. 
Türkiye'deki hukuk 
sisteminin referan
dum öncesinde 40 
günlük bir propagan
da süresini 
öngördüğünü, ancak 
TBMM'de yapılan son 
düzenlemenin 
üzerinden 4 gün 
geçtikten sonra halk 
oylamasına gidilmiş 
olacağına dikkati 
çeken Baykal, bugün 
halkın referanduma 
ilgi duymadığım, 
yapay çabaların 
sonuçsuz kaldığını 
kaydetti.
-"İktidara demokrasi 
dersi verilmeli"- 
Baykal, vatandaşların 
önemli bölümünün 

sandık başına git
meyeceğinin 
anlaşıldığını 
belirterek, "Bence de 
gitmemek yerindedir. 
Gidecek olanlar da 
mutlaka 'hayır' oyu 
kullanmalıdır. Bu 
garabete, saçmalığa 
milleti alet etme day
atmasını çıkmaza 
sokmak zorundayız. 
İktidara bir 
demokrasi dersi ver
meli, milleti istediği 
zaman istediği şek
ilde kullanamaya
cağını, millete saygı 
duyması gerektiğini 
göstermeliyiz" dedi. 
Vatandaşın sandığa 
gitmeyerek, 'sivil bir 
tepki ortaya koyabile
ceğini, sandığa git
meyenlerle ilgili para 
cezası hükmünün 
işletilemeyeceğini 
belirten Baykal, 
vatandaşlara "Refe 
randumda sandığa 
gitmeyerek ya da 
'hayır' oyu kullanarak 
AKP'ye bir ders ver
meleri, bu dayatmaya 
alet olmamaları' öner
isinde bulunduğunu" 
kaydetti

Bursa Barosu Başkanı Asude Şenol, 
referandum nedeniyle yazılı açıklama yaptı 

“Referandumun sonucu 
ne olursa olsun 

meşruiyet taşımayacak”
Bursa Barosu 
Başkanı Asude 
Şenol, 21 Ekim Pazar 
günü yapılacak 
referandumun sonu
cu ne olursa olsun 
meşruiyet taşımaya
cağını öne sürdü. 
Şenol yaptığı yazılı 
açıklamada, günler 
kala yapılıp yapıl
mayacağı oy çok
luğuyla belirlenen 
refeandum hakkında 
vatandaşın iyi bil
gilendirmediğine 
dikkat çekti.
Halkın referandumda 
oy kullanarak 
anayasada temel bir 
takım konularda 
değişiklik yapılması
na karar vereceğini 
belirten Şenol 
"Ancak halk oyla
ması gerek konusu, 
gerek doğrudan 
demokrasi mekaniz
ması olması 

| nedeniyle taşıdığı 
öneme karşın birçok 
eksiklik, yanlışlık ve 
tartışmayı içinde 
barındıran bir süreçle 

KAYIP
Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek Okulu'ndan aldığım öğrenci 

kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
Kevser SEYREK

ABONE OLDUNUZ IVIU? 
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
Gemlik KHrfez

• ■■İİH'İH İİK•)▼•»! «AZRTKSİ

gerçekleşmek üzere. 
Belirlenmiş olan tari
he 3 gün kalıncaya 
kadar, yapılıp yapıl
mayacağı bile belli 
olmayan, yapılabile
ceğine Yüksek Seçim 
Kurulu'nda 6'ya 5 
oyla karar verilen, bu 
anlamda pek çok 
hukuki tartışmaya 
açık olan, içeriği 
konusunda vatan
daşın hemen hemen 
hiç bilgi sahibi 
olmadığı ve katılımın 
son derece düşük 
olacağı belli olan 
halk oylaması, sonu
cu ne olursa olsun, 
meşruiyet taşımaya
caktır. Hukuk devleti 
olmaya çabalayan 
ülkemizde, özellikle 
temel hukuk düzen
lemelerinde, böyle- 
sine büyük yanlışlar
la hukuku sürekli 
tartışma konusu 
haline getirmek doğ 
ru sonuçlar verme 
mektedir. Cumhurbaş 
kanı halk tarafından •, 
seçilirse, bunun do 

ğal sonucu olarak 
bugün mevcut görev 
ve yetkilerin çok üs 
tünde görev ve yetki 
verilmesi istenecek
tir. Bu da devlet 
yapısında çok 
temel bir farklılık 
yaratacak niteliktedir. 
Bugün mevcut olan 
hatta azaltılmaya 
çalışılan görev ve 
yetkiler halkın 
seçtiği 
Cumhurbaşkanı için 
yeterli olmayacak, 
bu nedenle yeni 
değişiklikler yapıl
ması zorunlu hale 
gelebilecektir.
Devletin temel yapısı 
bakımından böyle- 
sine önemli bir halk 
oylamasına, böyle- 
sine bilgi eksikliği ile 
gidilmesi ve büyük 
bir olasılıkla çok 
düşük bir katılımla 
gerçekleştirilmesi 
ülkede büyük sorun
lara ve töpıümSâl 
gerilmelere neden 
olabilecektir." 
ifadelerine yer verdi

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.

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCf
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ

Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

YURTİÇİ KARGO’DA 
ÇALIŞMAK 

İSTERMİSİNİZ?
En az ilkokul mezunu, 

askerliğini yapmış, 
dağıtım ve alım işlerinde 

çalıştırılmak üzere 
BAY PERSONELLER 

alınacaktır.
Müracaatlar, 1 adet fotoğraf ile 

şahsen yapılacaktır
YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.

GEMLİK ŞUBESİ
TEL: 513 20 71 -513 55 05
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oş arsada ö ü bu undu
II II

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
yaşlı bir adam boş 
arsada ölü olarak 
bulundu.
Cumhuriyet savcısı 
olayla ilgili olarak 
'şüpheli ölüm' 
gerekçesiyle soruş
turma başlattı.
Edinilen bilgiye 
göre, Yunus Emre 
Mahallesi Yavuz 
Selim Spor 
Kompleksi karşısın
daki boş arsada bir 
kişinin yerde yattığı

ihbarını alan 
polis, olay yerine 
geldiğinde 80 yaşın
daki Mustafa Akın'ın 
cesediyle karşılaştı. 
Çevre sakinleri 
Akın'ın hurda 
topladığı sırada 
rahatsızlanarak 
ölmüş olabileceğini 
söyledi. Akın'ın 
damadı Rafet T. ise 
kayınpederinin kalp 
hastası olduğunu 
belirtti. Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Bursa’da 5 ayrı 
trafik kazasında 
5 kişi yaralandı

Bursa'da merkez 
Nilüfer ve Osman 
gazi ilçelerinde mey
dana gelen 5 ayrı 
tarfik kazasında 
yaralanan 5 kişi has
taneye kaldırıldı. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Nilüfer ilçesi 
Karaman Mahallesi 
İzmir Yolu üzerinde 
meydana gelen 
trafik kazasında şerit

ihlali yapan araca 
çarpmamak için 
aniden direksiyonu 
kıran Mehmet 
Seçer idaresindeki 

16 K 7722 plakalı 
otomobil orta 
refüjdeki direğe 
çarptı. Kazada 
yaralanan sürücü 
Seçer'in sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

Otobüsün kapısı 
çarptı hastanelik oldu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde kaldırımda 
bekleyen bir kişi, 
yolcu indiren 
servis otobüsünün 
otomatik kapısının 
çarpması sonucu 
yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İbrahim 
Halil K. (24) Etibank

Caddesi üzerinde 
kaldırımda bekle 
meye başladı. 
Bu sırada yolcu 
indiren 16 S 3598 
plakalı servis oto
büsü kapıyı kapat
madan hareket etti. 
Otobüsün açık 
bırakılan kapısı, 
kaldırımda 
bekleyen İbrahim 
Halil K.'ya çarptı.

Polisten kaçan şahıstan 
uyuşturucu madde çıktı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
polisten kaçan bir 
kişinin üzerinden 
esrar maddesi ele 
geçirildi. Aynı ilçede 
devriye gezen poli 
sin durumundan şüp 
helendiği kişiden de 
esrar maddesi çıktı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Beyazıt

Mahallesi Kıbrıs 
Sokak'ta devriye 
gezen polis 
ekibinin, durumun
dan şüphelendiği 
Sabutay O.'ın 
(18) üzerinden 
16 gram esrar 
maddesi ele geçiril
di. Sabutay O. 
polis tarafından 
gözaltına alındı

I

i

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

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa
Kayhan Mahailesi'nde denizi gören 3 oda 65 ıtf 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, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

SEKER SİGORTA
Mac/de ÖZALP

Tel .513 24 74 Fax:51410 21
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Jandarmadan 
uyuşturucu 
operasyonu
İstanbul genelinde 
gençlere uyuşturucu 
madde satan bir şebe 
keye yönelik yapılan 8 
ayrı operasyonda 9 
kişi gözaltına alındı. Eş 
zamanlı operasyonlar
da çok miktarda uyuş
turucu madde ele 
geçirildi. Edinilen bil
giye göre, İstanbul ge 
nelinde gençlere uyuş
turucu satışı yapan 
Yalçın Y. liderliğindeki 
Çeteyi tespit eden 
İstanbul İl Jandarma 
Komutanlığı'na bağlı 
ekipler, uyuşturucu ta 
cirlerine yönelik ope 
rasyon başlattı. 4 ay 
boyunca yapılan tâki 
bin tamamlanmasının 
ardından 8 ayrı adrese 
eşzamah operasyon dü 
zenlendi. Operasyon 
larda, örgüt lideri Yal 
çın Y. ile Mesut G., 
Yaşar G., Ayşe G., 
özcan D., Kemal B., 
Muhammet E., Ertunç 
G. ve Ercan E. adlı 
şahıslar suçüstü yaka
landı. Şahısların ev ve 
işyerlerinde yapılan 
aramalarda; özellikle 
okul önlerinde satıl
mak üzere poşetlenmiş 
20 adet esrar, 10 gram 
esrar, 2 adet poşetlen 
miş kenevir tohumu, 
çok sayıda uyuşturucu 
satmak amacıyla kul
lanılan kilitli küçük 
poşet ele geçirildi.

Çalıntı araçla 
32 bin YTL’yi

alıp kaçtı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinden 
kimliği belirsiz 
otomobilli kap
kaççılar, yolda 
yürüyen vatandaşın 
elinden içinde 
32 bin YTL bulunan 
poşeti alıp kaçtı. 
Güvenlik güçleri 
olayda kullanılan 
iki otomobilden 
birinin çalıntı 
olduğunu belirledi. 
Edinilen bilgiye 
göre, dün öğle 
saatlerinde 
gerçekleşen olayda, 
Cemal Çelepkolu 
ve abisi Ömer 
Çelepkolu Kurtuluş 
Caddesi'ndeki bir 
banka şubesinden

sattıkları arsaya 
karşılık kapora 
parası olan 
32 bin YTL'yi 
çekti. Parayı bir 
poşete koyarak 
eline alan 
Cemal Çelepkolu, 
minibüse 
binerek Vakıf 
Mahallesi'ndeki 
evine doğru 
yola çıktı. Vakıf 
mahallesinde 
minibüsten inerek 
evine doğru 
yürüyen Cemal 
Çelepkolu'nun 
yanına yakaşan 
otomobilli 
şahıslar, elindeki 
poşeti alarak hızla 
uzaklaştı.

Annesini ve kardeşini 
döven ağabeyini öldürdü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir genç, 
annesini ve kardeş
lerini dövdüğü öne 
sürülen ağabeyini 
tabancayla vurarak 
öldürdü.
Alınan bilgiye göre, 
olay önceki gece 
Yenice beldesinde 
meydana geldi. İddi
aya göre, bir süre 
önce ölen babasının 
emekli maaşıyla 
geçinen işsiz Tünay 
Ç. (25), dün gece 
internet kafeden eve 
geç gelen kardeşini 
dövdü. Araya giren 
annesi Gülümser 
Ç.'yi de odunla darp 
ettiği öne sürülen 
Tünay Ç, inşaatlarda 
çalışan ve işten 
dönen kardeşi M.Ç. 
(17) ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
M.Ç. babasına ait 
ruhsatsız tabancayla 
ağabeyini sırtından 
vurdu. Sırtından 
giren kurşun kalbine 
isabet eden 
Tünay Ç. hayatını 
kaybederken, zanlı 
genç jandarmaya 
teslim oldu. Babası 
nın ölümünden son 
ra çalışmayan ağa 
beyi Tünay Ç.'nin, 
annesi ni ve kardeş
lerini sürekli

dövdüğünü 
söyleyen M.Ç, 
''Akşam eve geç 
gelen kardeşimi yine 
dövdü. Araya giren 
annemi ise kafasına 
odun vurarak yaral
adı. Onları ağlarken 
görünce çılgına 
döndüm ve elimi 
kana buladım" dedi, j 
Ağabeyinin ölümüneı
neden olduğu için | 
çok pişman olduğu 
nu belirten M.Ç, 
''Ağabeyim çalışmı 
yordu. Babamın 
ölümünden sonra 
annemi ve bizleri ı 
dövüyor, babamın ] 
emekli maaşını iste
diği gibi harcıyordu. 
Ben ise iş bulursam! 
çalışıp, aileme katkı 
sağlıyordum. Dün 
gece internete gittiği 
için geç gelen kar 
deşimi feci şekilde 
dövdü. Annemi de 
başından yaraladı. 
Çılgına döndüm ve 
elime geçirdiğim 
tabanca ile ateş 
ettim. Ağabeyimi 
öldürmek aklımdan 
bile geçmemişti" 1 
dedi. Cumhuriyet I 
Savcılığı olayla ilgili 
soruşturma 
başlatırken, M.Ç.'nin i 
sorgusunun ardın- ’ 
dan adliyeye sevk 
edileceği öğrenildi
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Senet protestoları arttı
Ticaret sektörü başta 
olmak üzere reel 
kesim de işlerinin 
bozulduğu ve 
ödemelerin zamanın

da yapılamadığının 
göstergesi sayılan 
senet protestoların
da hızlı bir artış 
yaşanıyor.
MMerkez Bankası'n 
dan derlediği verilere 
göre, Ocak-Eylül 
döneminde protesto 
edilen senet sayısı 
geçen yılın eş döne
mine göre yüzde 
26.4 artarak 1 milyon 
65 bin 243 adede, 
protestoya uğrayan 
senetlerin toplam 
tutarı da yüzde 46.5 
artışla 4 milyar 93 
milyon YTL'ye ulaştı. 
Protestolu senet sayı 
ve tutarında aylara 
göre dalgalı bir seyir 
yaşanmakla birlikte 
giderek artış 
yönünde bir trend 
gözlendi. Ocak ayın
da 118 bin 823 olan 
protestolu senet 
sayısı, Mayısta 123 
bine yaklaştı. 
Protestoya uğrayan 
senetlerin sayısı 
Ağustos ayında ise 
128 bin 164'le en 
yüksek düzeye 
ulaştı. Sayı, Eylül 
ayında da 121 bin 
832 düzeyinde

Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Sinan 
Aygün, Maliye 
Bakanhğı'nın bayra
mdan sonra 130 bin 
esnafa 9 milyar 
YTL'lik vergi 
operasyonu başlat
tığını bildirdi. Vergi 
borcu olan esnafın 
banka hesaplarına 
blokaj konulduğunu 
bildiren Aygün, 
blokaj yüzünden çek 
ve senedini ödeye
meyen esnafın, kara 
listeye düştüğünü 
vurguladı.
Sinan Aygün yaptığı 
açıklamada, Maliye* 
nin başlattığı uygula
mayı “esnafa vergi 
saldırısı” olarak nite
lendirdi. Aygün, "Ma 
liye Bakanlığı bayra
mdan sonra 130 bin 

i esnafa 9 katrilyonluk 
vergi saldırısı başlat
tı” dedi. Hesaplarına 
blokaj konulan 
esnafın, paralarını 
kullanamamaları 
yüzünden çek ve

gerçekleşti.
Protesto edilen 
senetlerin Ocak ayın
da 285.9 milyon YTL 
olan tutarı, Mayısta 

300 milyonu aştı. 
Protestolu senet 
tutarı en yüksek 
tutara ise 364.7 
milyon YTL ile Eylül 
ayında ulaştı. 
Protesto edilen 
senet sayısı ve 
tutarının illere göre 
dağılımında ilk beş 
sırayı İstanbul, 
Ankara, İzmir, 
Antalya ve Bursa 
aldı. İstanbul'da 
senet protestoları 
belirtilen dönemde 
153 bin 677 adet 
oldu. İstanbul'u 96 
bin 513'le Ankara, 53 
bin 341'le İzmir, 37 
bin 118'le Antalya 
ve 34 bin 724 adet 
protestolu 
senetle Bursa 
izledi.
Dokuz aydaki toplam 
protestolu senet 
tutarında birinci 
sırayı 1 milyar 2.7 
milyon YTL ile 
İstanbul alırken, 
bu tutar Ankara'da 
592.1 milyon YTL, 
İzmir'de 254 milyon 
YTL, Antalya'da 
190.4 milyon YTL, 
Bursa'da 157 
milyon YTL oldu.

130 bin esnaf fr

Maliye kıskacında
senetlerini ödeye
meyecek hale geldik
lerine dikkat çeken 
Aygün, “Esnafın 
sicili bozuluyor, kara 
listeye düşüyor, 
işleri durma noktası
na geliyor” dedi. 
Ödenmeyen çekler 
yüzünden, esnaftan 
alacaklı olan tüccar
ların da bu uygula
madan olumsuz etk
ilendiğini dile getiren 
Aygün, “Maliye bir 
dominoyu devirdi, 
piyasadaki bütün 
dominolar birbiri 
ardına yıkılıyor” 
dedi.
SIRA HACİZLERE 
GELECEK 
Banka hesaplarına 
bloke konulmasın
dan sonra esnafın 
dükkan ve arabaları
na haciz silahıyla 
gidileceğine dikkat 
çeken Aygün, esnafa 
da bir an önce vergi 
borçlarını ödemeleri 
konusunda çağrıda 
bulundu.

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 VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 0712

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Korbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDEÜCRETSİZKESİMHİZMETİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK
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Öğrenci affı Milli
Eğitim Komisyonumda

Büyük Birlik Partisi 
(BBP) Genel Sekre 
teri Yalçın Topçu, 
BBP Genel Başkanı 
ve Sivas Milletvekili 
Muhsin Yazıcıoğlu 
nun, Meclis Başkan 
lığı'na sunduğu 
öğrenci affının Milli 
Eğitim Komisyonu'na 
gönderilmesini 
sevinçle karşıladık
larını söyledi. Topçu, 
"Liderimiz öğrenci
lerin yüzünü 
güldürdü. Öğrenci 
affı hayırlı olsun" 
dedi.
Öğrenci affının Milli 
Eğitim Komisyonun 
dan geçmesinin, 500 
bine yakın öğrenciyi 
ve ailelerini mağ
duriyetten kurtara
cağını kaydeden 
Topçu, "Bu konuda 
iktidar ve muhalefet

partilerimiz ve kamu 
oyumuzun duyarlı 
lığını bekliyor, öğren
ci affının hayırlara 
vesile olmasını 
diliyoruz" şeklinde 
konuştu.
Topçu, şunları 
kaydetti: "23. dönem 
TBMM'de Büyük Türk 
Milletini temsil eden 
partimiz, hem mil
letimizin sosyal 
meselelerini hem de 
ülkemizin iç ve dış 
meselelerini takip 
altına almıştır. BBP 
olarak, kuruluşumuz
dan bu tarafa ısrarla 
söylediğimiz teklifler
den terörle ilgili 
çözümler, 
Cumhurbaşkanı seçi
mi ile ilgili önerileri 
mizin kamuoyunca 
kabul edilmiş 
olduğunu 60.

hükümetin de bunları 
uygulamaya 
başladığını 
memnuniyetle 
görmekteyiz. 
BBP olarak 
Sayın Genel 
Başkanımızın 
Meclis Başkanlığı'na 
sunduğu öğrenci 
affının Milli Eğitim 
Komisyonu'na 
gönderilmesini 
sevinçle karşıladık. 
Bunun yanında, 
liselerden tek 
dersten atılan 
öğrencilerimizin 
affı Sayın Milli 
Eğitim Bakanına 
bir mektupla 
bildirilmiş, Sayın 
Cumhurbaşkanımızı 
ziyaretimizde de 
konu kendisine 
iletilerek destekleri 
talep edilmiştir"

Yağışlı hava kapımızda
Yurdun batı 
kesimleri bugünden 
itibaren Orta 
Akdeniz üzerinden 
gelen yağışlı 
havanın 
etkisine g: ?cek. 
Hava sıcaklığı 
yağış alan kesim
lerde 2 ila 
4 derece azalacak. 
Yağışlı hava 
bugün Marmara, 
Ege ve Batı Akdeniz'i 
etkisi altına alacak. 
Yağışlar hafta 
başında, yurdun 
batı kesimlerinde 
aralıklarla devam

edecek.
Hava sıcaklığı 
yağış alan kesim
lerde 2 ila 4 derece

azalacak, diğer 
yerlerde ise 
önemli bir değişiklik 
olmayacak.

SATILIK
ttllll'll İli Silili IİTAIİIIHTIIİAz kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel: 513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN
OKUYUN 
OKUTUN

‘Gemlik Körfez' internette mgemlikkorfezgazelesLcoltı

24 Kasım’da 101bin
öğretmen atanaca

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) 24 Kasım 
Öğretmenler 
Günü'nde 10 bin 
sözleşmeli öğretmen 
ataması yapacak. 
MEB öğretmen 
ihtiyacını karşılamak 
amacıyla 2007 
yılı için bakanlığa 
ayrılan 40 bin 
öğretmen kadrosu 
için 10 bin 
sözleşmeli öğretmen 
almayı planlıyor.
24 Kasım öğretmen
ler Günü'nde 
yapılması hedeflenen 
atamalar için 
öğretmen adayların
dan internet 
üzerinden başvuru

alınacak.
En fazla sınıf öğret
menliği branşından 
öğretmen atanacak. 
Başvuru takvimi 
daha sonra ilan 
edilecek.
Başvurular 
değerlendirildikten

sonra atamalar j 
MEB Başöğretmeni 
Salonu'nda bilgisa
yar kurasıyla 
gerçekleştirilecek. 
Törene, Başbakanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da katıl] 
ması bekleniyor, fl

Kamuya 50 bin personel almaca
2008 yılı bütçe 
kanunu tasarısı ile 
kamu kurumlan için 
23 bin yeni atama 
izninin yanı sıra, 
emekli olacak 
personel sayısının 
yüzde 50'sini 
geçmeyecek şekilde 
ayrıca atama izni 
veriliyor. Böylelikle 
2008 yılında kamuya 
alınacak yeni person
el sayısının 50 bini 
geçmesi bekleniyor. 
2008 yılı Bütçe 
Kanunu Tasansı'nda, 
kamu kuruluşlarının 
yapacakları açıktan 
atamalar ile bütçe 
dışındaki kuruluşlar
dan gerçekleştirile
cek memur nakilleri 
için 2 aşamalı bir 
düzenleme öngörü 
lüyor. Bu çerçevede, 
kamu kuruluşlarının 
2008 yılına ilişkin 
personel atımlarında 
2007 yılı içinde 
emekliye ayrılanlar 
baz alınacak. Bu 
şekilde kamu kuru
luşları önümüzdeki 
yıl, 2007 yılında 
emeklilik veya diğer 
yollarla kurumdan 
ayrılan personelin 
yüzde 50'si kadar 
yeni eleman 
alabilecek.
ÖZEL STATÜDE

T'IHA

©o

OLANLAR
Bu zorunluluk, bütçe 
kapsamındaki bütün 
kuruluşlar için geçer
li olacak. Ancak, 
hakim, savcı, tıpta 
uzmanlık tüzüğü 
uyarınca asistan 
kadrolarına yapılacak 
atamalar, TSK per
sonel atamaları, 
emniyet hizmetleri 
sınıfında bulunan 
kadrolara yapılacak 
atamalar, Terörle 
Mücadele Kanunu 
kapsamında yapıla
cak atamalar, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu 
Kanununa göre 
yapılacak atamalar 
ve özelleştirme 
Uygulamaları 
Kanununa göre 
yapılacak atamalar

yüzde 50 sınırına tabı 
olmayacak.
Tasarıya göre yüzde 
50'lik sınır içinde I 
memur ihtiyacını ■ 
karşılayamayacak 1 
söz konusu idare I 
kurum ve kuruluşlar 
için ilave 23 bin J 
adet atama izni 
verilecek.
Tasarı ile üniver- 1 
sitelerin boş öğretimi 
elemanı kadrolarına i 
yine emekliye 
ayrılanların yüzde 1 
50'sini geçmeyecek I 
şekilde yeni atama i 
yapılabilecek.
Bu sınırlar içinde.] 
eleman ihtiyacını | 
karşılayamayacak 1 
yüksek öğretim • 
kurumlan için 
3 bin adet yeni 
atama izni verilecek

TEMA Vakfı tarafından 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın



mafişe

CBN MERİDYEN
ALIŞVERİŞ MERKEZİ 

G€MÜKÜL€RİN HİZM€TİN€ AÇILDI! 

GEZİP GÖRECEĞİNİZ KALİTELİ VE UCUZ
ALIŞVERİŞ YAPACAĞINIZ 

BİR CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURDUK.
^3 SAYILI MİKTARDA 

fiRB KİRALIK YERİMİZ 
_ 1 MEVCUTTUR.

Istklal Cad. Noâ6 
■^ÎŞSSİaİTEL: 513 10 80
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Gemliksporlu basketbolcular
ikinci maçına çıkıyor

evfettin SEKERSÖZ

Fortis TürkiyeliM!

Kupası grup i ■ I ■■ İli*kuraları çekildi
k38
i

1

tursa Bölgesel 
»enç Erkekler 
lasketbol liginde 
k maçını mağlu- 
»iyetle kapatan 
Gemlikspor 
lasketbol takımı 
rarın ikinci 
naçında galibiyet 
ırayacak. 
Ik maçında 
negöl çarşıspor 
akımına 72-29 
gibi farklı kaybeden 
Gemlikspor Genç 
Erkekler Basketbol 
takımı yarın saat 
11.00 de ikinci 
maçında 
Soğukkuyu 
takımıyla 
karşılaşacak. 
İlk kez bir arada 
oynamanın 
dezavantajını

Gemlikspor: 2
Yavuz Selim: 0

o
■ü&SI

Seyfettin SEKERSÖZ

12-14 yaş 5. gurupta 
10 puanla ikinci 
sırada yer alan 
Gemlikspor, 15 
puanlı lider Yavuz 
Selim'i ikinci yarıdaki 
güzel futboluyla 
2-0 yenmeyi başardı. 
OVaakça sahasında 
dün oynanan maçın 
ilk yarısı golsüz

yaşayan 
Gemlikspor'lu 
gençler, 
haftayı sürekli 

berabere kapandı, 
ikinci yarıda 
üstünlüğü ele alan 
Gemlikspor rakibi 
karşısında daha iyi 
oynamaya başladı, 
özellikle Cihat'ın 
güzel futboluyla 
lider Yavuz Selim 
karşısında üstünlük 
kuran Gemlikspor 
takımı 50 dakikada 
Selimle 1-0 öne geçti. 

çalışarak geçirdi. 
Maç oynadıkça 
tecrübe kazanmaları 
beklenen genç

Golden sonra rakip 
kalede ataklarını 
sıklaştıran kırmızı 
beyazlılar 58 
dakikada Cihat'la 
durumu 2-0 yaptı. 
Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
Gemlikspor, 
maçların bitmesine 
bir hafta kala liderle *• 
arasındaki puan 
farkını 2'ye indirdi.

basketçileri 
sporseverler yine 
destekleyerek 
moral verecekler.

“Galatasaray’a karşı oynamak zor olacak"
Ankaraspor'un Gala 
tasaray'dan kiraladığı 
golcü oyuncu Necati 
Ateş, eski takımına 
karşı forma giymenin 
kendisi için zor ola
cağını söyledi. Milli 
futbolcu, Türkiye'nin 
Avrupa Şampiyona 
sı'na katılma yolunda 
şansının devam 
ettiğini ve kendi 
göbeklerini kendi
lerinin keseceği bir 
durumda olduklarını 
ifade etti 
"GALATASARAY'A 
KARŞI OYNAMAK 
BENİM İÇİN ZOR 
OLACAK"

GEMİİK SİNEMA GÜN1ÜGÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar

HARRYP0TTER5
CUMHURBAŞKANI
MERYEM ANA

Fortis Türkiye 
Kupası Grup 
kuraları Ataköy 
Olimpiyatevi'nde 
düzenlenen 
törenle çekildi. 
Kura çekimine 
Futbol 
Federasyonu 
yetkililerinin yanı 
sıra gruplarda 
mücadele edecek 
20 takımın tem
silcileri katıldı. 
FORTİS TÜRKİYE
KUPASI PROGRAMI 
AÇIKLANDI!
Kuralar sonucunda 
maçları tarihleri ve 
oluşan gruplar şöyle;
1 .maçlar
31 Ekim 2007
2 .maçlar 6 Ocak 2008
3 .maçlar 9 Ocak 2008
4 .maçlar 16 Ocak 
2008
5 .maçlar
23 Ocak 2008 
A GRUBU 
Beşiktaş 
Diyarbakır Diskispor 
ivîKE Ânkaragücü 
Çaykur Rizespor

Transferin son 
gününde 
Galatasaray'dan 
Ankaraspor'a 
kiralık olarak 
gelen golcü

14.00
14.15
12.00

■ 21.00 ■ 16.15
•14.00 -20.45

HHIIKIM
ÎBiDnaM

jıcrapre’
u«en.e®

FORTİS
Türkiye Kupası

Ankaraspor 
B GRUBU 
Trabzonspor 
MKE Kırıkkalespor 
Vestel Manisaspor 
Adana Demirspor 
Gençlerbirliği 
C GRUBU 
Fenerbahçe 
Şanlıurfaspor 
Gaziantepspor 
Alanyaspor 
Kayserispor 
D GRUBU 
Galatasaray 
Sarıyer 
Denizlispor 
Gençlerbirliği 
Oftaspor 
Bursaspor 

tMîcnı 
hscytea. 5u

şcnasrai 
ununun e

J ijazacM lu 
i l oşun aûuçu 

' reûcj
’ ÜBC.P1» 
ı K’Cmsvc
I ms 
| ınıw® 
| 
| ICTÖBÎUlUn- 

1 wwiîiam- 
ı sezilir :u
■ ıra Dr «d 

rMiimeır
. iuaıasz- 
I nıSBiaşa 
! cmmıu-

Benıe jeüra- 
ia$en j 
»asrin 
htsnsa 
hu san- 
feıjcrjur

w1

oyuncu Necati Ateş, 
hafta sonunda 
oynayacakları 
maçın kendisi için 
zor geçeceğini 
belirterek, 
"Galatasaray'a karşı1 
oynamak benim için' 
zor olacak. Sonuçta 
profesyonel bir 
futbolcuyum ve i 
Ankaraspor adına I 
mücadele 
ediyorum.
Sahaya çıktığımda 1 
da Ankaraspor 
için elimden 
gelenin en iyisini ■ 
yapacağım" 
dedi.

jncar 
jrcar
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g Kadınlar daha fazla depresyona giriyor

sı

| Kadınların erkeklere 
1 oranla daha fazla 
I depresyona girdiği 
I belirtildi.
| Pamukkale Üniver- 
I sitesi (PAÜ) Tıp 
| Fakültesi Psikiyatri 

Ana bilim Dalı Öğre
tim Üyesi Doç.Dr 
Figen Ateşçi, dep 
resyonun oldukça sık 
görülen bir hastalık 
olduğunu belirterek, 
depresyona giren 
kişinin elem, keder 
duygularını yoğun 
hissettiği, ruhsal bir 
yaşantının içine 
girdiğini söyledi. Bu 
olumsuz duyguların 
depresyonda sürekli 
ve kişinin günlük ya 
şamını bozacak dü 
zeyde yoğun olduğu 
nu belirten Doç.Dr. 
Figen Ateşçi, şöyle 
konuştu: "Depresyo 
na giren bir kişi 
umudunu kaybet 
miştir. Kendisini de 
ğersiz, içinde bulun
duğu çevreyi anlam
sız hissedebilir. Bu 
durum ruhsal bir acı 
gibi tanımlanabilmek
tedir. Sıklıkla halsiz
lik, okul ve işte başa 
rısızlıklar, sorumlu
luklarını yerine getire
meme, yeni işlere gi 
rişmekte isteksizlik, 

_ uykusuzluk, cinsel
Jalışkanlıklar ve iştah- 

ı ta değişiklik görülür.
»i Okuduğunu ya da
1 (konuşulanları anlama

gibi konsantrasyon 
gereken durumlarda 
dikkati yoğunlaştıra- 
mama ve unutkanlık 
oluşur. Kişi basit şey 
ler üzerinde bile se 
çim yapamaz, karar 
sizlik gösterir. Bazen 
baş, karın, eklem ağrı 
lan, çarpıntı, nefes 
darlığı gibi bedensel 
yakınmalar tabloya 
eşlik eder." 
Depresyon sonrası 
hem erkek hem de 
kadınlarda cinsel 
istekte azalmanın ön 
sıralarda yer aldığını 
belirten Ateşçi, söz
lerine şöyle devam 
etti': "Kadınlarda 
depresyon sırasında 
adet düzensizlikleri, 
orgazm sorunları 
görülebilmektedir. 
Erkeklerde ise erektil 
disfonksiyon diye 

adlandırılan 
sertleşme bozukluğu 
görülebilmektedir. 
Depresyondaki 
hastalarda kendini 
yetersiz görme, 
suçlama, ümitsizlik 
ölüm ve intihar gibi 
olumsuz düşünce 
görülebilir. Kişiler 
çocuklarına, eşlerine 
karşı hiçbir şey his
setmezler ve intiharı 
tek çıkar yol olarak 
görebilirler. İntihar 
vakaları, tedavi olma 
yan ya da yetersiz 
tedavi alan hastaların 
yaklaşık yüzde 15'in 
de görülebilmekte
dir."
Yapılan araştırmalar
da her 5 kadından 
birinin ve her 10 
erkekten birinin 
yaşamı boyunca bir 
kez depresyon 

geçirdiğini ortaya 
çıkar dığını belirten 
Doç.Dr. Figen Ateşçi, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Kadınlar 
da depresyonun 
görülme sıklığı erkek- 
lerdekinin iki katıdır. 
Kadınlarda depresyo 
nun daha sık görül 
meşinde, hormonal 
faktörler, hamilelik, 
düşük yapma, doğum 
sonrası dönem ve 
menopoz rol oynaya
bilir. Her yaş grubunu 
etkileyen depresyon, 
genellikle 20 ile 50 
yaşları arasında orta 
ya çıkmakla birlikte 
çocuk ve gençlerde 
de sık görülür. 
Erişkinlerden farklı 
olarak, okul korkusu, 
anne ve babadan 
ayrılamama, okul 
başarısında düşük
lük, kavgacılık, baş 
kaldırma gibi bir tab 
lo sergilenir. Yine 
yaşlılarda genel 
nüfusa göre daha sık 
görülmektedir. Oluş 
nedenleri arasında 
biyolojik, psikolojik 
ve sosyal faktörler 
yer almaktadır. Kişiyi 
strese sokan yaşam 
olayları, serotonin, 
noradrenalin düzensi
zliği gibi biyolojik 
değişiklik ve kalıtsal 
özellikler depreş 
yonun ortaya çık
masına neden ola
bilmektedir."

İnsanları dinlemek sevgi 
bağını kuvvetlendiriyor

İnsanların birbirlerini 
dinlemesinin sevgi 
bağını kuvvetlen 
dindiğini belirten Akıl 
Uzmanı Ihsan Özalp, 
insanları hayata 
bağlamanın en güzel 
yolunun onları dinle
mekten geçtiğini 
söyledi.
Özel Tekden 
Hastanesi tarafından 
hastane çalışanları
na yönelik düzenle
nen seminere konuş
macı olarak katılan 
başta güreş milli 
takım ve çeşitli spor 
kulüplerine akıl 
koçluğu yapan 
Mentör İhsan Özalp, 
başarıya ulaşmada 
hedef, algı, eylem ve 
esnekliğin önemli 
faktörler olduğunu 
vurguladı. Algının 
iletişimde en önemli 
unsur olduğunu 
ifade eden Özalp, 
Türk insanının proje 
üretmede usta 
olduğunu fakat, 
uygulamada pasif 

kaldığına dikkat 
çekti. Özalp, bir bil
inci davranışa çevir
menin, iletişimin 
önemli adımlarından 
birisi olduğunun 
altını çizdi.
“DİNLEMEK İNSANI 
HAYATA BAĞLAR” 
İnsanların hayatları 
boyunca birçok hata 
yaptığını belirten 
Özalp, bir insanın 
sıkıntılarını dinle
menin o insanı haya
ta bağlayacağını 
ifade etti. Bir insanın 
diğer insanı din
lemesinin o insana 
verilecek en güzel 
hediye olduğunu 
dile getiren Özalp, 
“Bir insan, diğer 
insanı dinlerse ve 
on^rf meselesine 
çözüm yolu ararsa 
sevgi bağı kuvvetle 
nir. Kendinin diğer 
insanlar tarafından 
umursandığını fark 
eden kişi hayata 
daha sıkı bağlanır.” 
dedi.
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Anıttır
Kamil Koç

METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

ULAŞIM

HASTANELER

TAKSİLER

KAYMAKAMLIK

Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29

513 12 12
513 20 77
512 10 72

514 47 71
513 35 71

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

51318 21
513 24 67
513 3240
513 23 24
517 33 94

110
155
156

51310 55
51318 79
51312 06

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

DENİZ OTOBÜSÜ
256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam

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

| 814 10 20
I 363 43 19
| 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 5400
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 

" - -i ■
514 17 00

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL 
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
20 Ekim 2007 Cumartesi 

ALAGÖZ ECZANESİ 5148565 
21 Ekim 2007 Pazar 

ÖZER ECZANESİ 5135682

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2883 

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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Sayfa 14

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nce oluşturu 
lan Çocuk ve Gençlik 
Koroları çalışmalarına 
yarın başlıyor. 
Belediye Kültür 
Merkezi Salonu’nda 
başlayacak çalış* 
malar için geçtiğimiz 
günlerde öğrenci 
kayıtları tamamla
narak sınavla 
koroya katılacak 
öğrenciler belirlendi. 
TAŞPINAR 
ÇALIŞTIRACAK 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Başkanı 
Edip Özer, bu yıl da 
çocuk korosuna 
önem verdiklerini 

ve geçtiğiniz gün
lerde yapılan belir
lemelerle öğrenci 
seçimlerini tamam
ladıklarını söyledi. 
Çocuk Korosu’nu 
geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da 
Müzik Öğretmeni 
Mehmet Taşpınar’ın 
çalıştıracağını 
söyleyen Edip Özer, 
“Çocuk Korusu 
Halk Müziği ve 
Türk Sanat Müziği 
korolarının alt 
yapısını teşkil ede
cek. Bunun için 
bu koroya önem 
veriyoruz. Birkaç 
yıldır ara verdiğimiz 
Gençlik Korosu’nu 
da yeniden

oluşturuyoruz. 
Bu koroya da 
kayıtları yaparak 
ilk çalışmalara 
Pazar günü 
başlayacağız." dedi. 
Özer, yaklaşan 
Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle bu yıl 
da Gemlik 
Kaymakamlığı 
adına “Cumhuriyeti 
mizin 84. yılı 
Türk Sanat Müziği 
Konseri” için 
hazırlıkların 
sürdürüldüğünü 
konserin 28 Ekim 
2007 Cumartesi 
günü Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
icra edileceğini 
söyledi.

Anatolia 
Burger altının 
sahibini arıyor

İstiklal Caddesi 
Bora Sokak’ta 
bulunan Anatolia 
Burger tarafından 
düzenlenen 
altın çekilişli 
kampanyada, 
işyerinden aldıkları 
menülerin numaraları 
arasında yapılan 
çekilişte altın 
çıkan şanlı aranıyor.

Anatolia Burger 
İşleticisi Haydar 
Han, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
“Ramazan ayı 
süresince Anatolia 
Burger’den menü 
alan her müşterimize 
bir ikramiye 
numarası verdik. 
Şeker Bayramı’ndan 
sonra bunlar arasın

dan bir şanslı menü 
sahibini çekilişle altın 
sahibi yaptık. Altın 
501 numaralı menüye 
isabet etti. Ancak, 
501 numaralı kupo
nun sahibi gelip 
altınını almadı. 
Şanslı müşterimiz 
kuponu ile birlikte 
işyerimize 
gelirse,

kampanyamızın 
ikramiyesi olan 
altın kendisine 
verilecektir” dedi. 
Han, bu tür 
kampanyaları 
zaman zaman 
tekrarlayacaklarını 
ve Gemlikli 
müşterilerine 
duyuracaklarını 
söyledi.

îttim 200'

ttaı

REFERANDUMA

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizle, 
hep birlikte huzurlu ve istikrarlı bir geleceğe...

AK PARTİ 
BUKbA İL SAŞKaNLIĞI 
HERSEyTURKÎYEiON!
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21 Ekim'den sonra;
af Cumhurbaşkanımızın halk tarafından seçilmesi için, 
Tİ Meclis seçimlerinin 4 yılda bir yapılması için,
Tİ TBMM'nin tüm seçim ve işlerinde toplantı yeter sayısının 3'te 1 (184) olması için, 
Tİ Türk demokrasisinin gelişerek olgunlaşması için, 

Türkiye'nin aydınlık geleceği için,

REFERANDUMA EVET
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GULLUYAPI
herö^

Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir
Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No : 41 /A GEMLİK

Tel: (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75

FİLU BOYA 
JOTUN- D€NİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIADAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TCSİSAT 
RKSCSURR 
BİÜMUM İNŞAAT 
MRLZ€M€L€Rİ

Kuruluş:1973

rfez
Bursa’da DTP 

binasına saldırı

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZ E T E SI
22 Ekim 2007 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

12 askerimizin şehit olmasının ardından 
Bursa’da teröre lanet gösterisi yapan öfkeli 
kalabalık, Demokratik Toplum Partisi (DTP) 
Bursa İl Başkanlığı binasına saldırdı. Bina 
nın camları kırıldı, eşyalar camdan sokağa 
atılarak, yerle bir edildi. Öfkeli kalabalığı 
polis, engellemeye çalıştı. Olaylar sırasında 
bir polis memürÜ kolundan yaralandı.

Hakkari’nin Dağlıca Beldesi’nde seyir halindeki askeri birliğe saldırı düzenlendi.

Hain saldırı:12 şehit
Dün saat 00.20 sıralarında Hakkari’nin 

Yüksekova ilçesi Dağlıca Beldesi’ndeki ko 
mando taburundan sınır bölgesindeki 
Yeşiltaş Karakolu’na sevkiyat yapan 12 
araçlık konvoya Avaşin Çayı üzerindeki 
Şehri Köprüsü’nde PKK’lı teröristlerce 
saldırı düzenlendi. Köprü havaya uçurul
du. Saldırıda 12 askerimiz şehit olurken, 
16 askerimiz de yaralandı. Olay, tüm yurtta 
büyük tepkilere neden oldu. Sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Referandum ve şehitler..
Pazar sabahı yağmurla uyandık.
Bahçemizdeki sarmaşıklar alev kırmızısına 

dönüşmüş. Düşen sonbahar yapraklarını her 
gün temizlesek de bitmiyorlar.

Sokaklarda hiçbir hareketlilik gözlenmiyor.
Bugün pazar, halk sandığa çağrılıyor.
Meclis’in bir süre önce seçtiği Cumhur 

başkanını 5 yıl sonraki seçimde halkın seçme
si İçin oylama yapılacak.

Ama halkın sandık başına gitmeye hiç 
niyeti yok.

Gidenler, para cezasıyla korkutularak 
sandığa gidiyorlar sanki... Devamı sayfa 5'e

İlçemiz Referandum sonuçlan ile ilgili haberimiz 5, sayfada

15 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında, Goodyear’dan iki adet 
kamyon lastiği alan herkese anında Philips CD 140 telsiz telefon

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

Tel : 0.224 513 11 75

Ağaçtan 
düşerek 

öldü
İlçemizin Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Sevgi Sokak 
ta meydana gelen 
olayda, evinin önünde 
bulunan dut ağacının 
dallarını gelişi güzel 
buda yan Şaban 
Aygün, ağaçtan beton 
zemine düşerek ağır 
yaralan dı. Sahil Devlet 
Hasta nesi’ne ve daha 
sonra Bursa Şevket 
Yılmaz Devlet Hastane 
si'ne kaldırılan Aygün 
tüm müdahalelere 
karşın kurtarılamadı. 
Şaban Aygün'ün SP 
ilçe Başkanı Recep 
Aygün’ün yeğeni 
olduğu öğrenildi.

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

Buluşma
Bu vatan bizim....

Türkiye'nin oksijen deposu Kaz Dağları, 
altın arayıcılarının saldırısına uğramış durum
da.

Bir türlü gelişememek, uydu olmaktan çıka
mamak Türkiye Cumhuriyetı'ni; geleceğim teh 
dit eden girişimlerle karşı karşı ya bırakıyor.

Atatürk'ün aydınlanma devrimlerinden nasip 
lerini alamamış eli büyük beyni kü çük yöneti
ciler yüzünden ne yazık ki geliş miş dış dünya 
bize üçüncü dünya ülkesi olarak bakıyor.

Bulunduğu coğrafyanın farkına varama yan 
önemini kavrayamayan eyyamcı politikacılar, 
kendi ailesel çıkarları için vatan topraklarını 
peşkeş çektiler..

Çekmeye de devam ediyorlar.
Bergama'da
Küçükkuyu'da,
İda Dağları'nda, 
Madra Dağı'nda 
Sondaj boruları ülkenin böğrüne girip gitip 

çıkıyor.
Birinci derecede tarım alanları küreselcilerin 

çıkarları için heba ediliyor.
Barışın simgesi "zeytin" dalları bir bir kirili 

yor.
Ağaçların köküne arsenik dökülüyor.
Geçmişte çevre ve orman bakanları küresel 

çevre terörüne boyun eğdiler.
Şimdikiler de olana bitene "siyanürcüler" 

gözüyle bakmaya devam ediyorlar.
Oysa..
Bu altın denilen şey zamanla tükeniyor.
Küresel terörist altını çıkarıyor, bitince 

tasını tarağını toplayıp başka doğal katliamlara 
yöneliyor.

Geriye de susuz, oksijensiz, ağaçsız bir " 
virane" bırakıyor.

Önceki gün Edremit CUMOK'un konuğu 
olarak Zeytınli'de bir "bilgilendirme" toplantısı
na katıldık.

Çevre halkının duyarlılığına tanık olduk.
Yağmura çamura aldırış etmeden salo nu 

dışarılara taşıran bilinçli yurttaşlarla umut
larımızı tazeledik.

Reşit Çağın imzasıyla dağıtılan nota göz 
attığımızda "könüniin" Önemini çök net kavra 
dik. Çağın’ın şu sözleri tüylerimizi diken diken 
etti.. Toplumsal refleks duyargalarımızı ayağa 
kaldırdı.

"Küresel ısınma davul zurnayla geliyor. 
Susuzluk çanları şimdiden çalmaya başladı. 
Kaz dağları gibi doğa harikası ve oksijen depo
su benzersiz bir yörede başlayan tahribat için 
aylardır feryat ediliyor.

Ona benze ■ nice el değmemiş su havza lan. 
ormanlar dünyayı soyan ve doymayan küresel 
tüccarlar tarafından talan ediliyor. Kendi top 
raklarımıza, doğamıza sahip çıkamıyor, çare
sizce çırpınıyoruz."

Bu saptama bana sadece doğal çevreye de 
ğil ulusal değerlerimize de sahip çıkamadığımı 
zı Cumhuriyetin ve Atatürk'ün sorgulandığını 
da anımsattı...

Kısa adı GÜMÇED olan Güney Marmara Do 
ğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği Edre 
mit Şubesi Başkanı Mimar Mehmet Akif Öznal 
ise konunun önemini ve hassasiyetini ortaya 
koyan açıklamalar yaptı.

Türkiye'de mitolojideki adı İda' olarak bili
nen Kazdağlan'mn taşıdığı tarihsel, toplumsal, 
kültürel ve ekolojik değerleri ne deniyle, yeryü 
zünün önemli yaşam kaynak larının başında 
geldiğini belirten Öznal'a göre;

Son yıllarda Türkiye'yi yönetmek üzere 
görev almış hükümetler anlaşılmaz bir gayret 
keşlikle ülkemiz topraklarının önemli bir kısmı 
m altın madeni ruhsatı olarak çok uluslu altın 
şirketlerine sunuyor.Yerel direnişlere "baldırı 
çıplaklar gösterisi",yüksek yargı kararlarına 
düç-beş hakimin saçmalığr damgasını vuranlar 
"ülkemizin yüce menfaatleri,kalkınma" ve 
"küreselleşme" adına yeni kanunlar koyarak 
kazancı özelleştirip riski kamulaştırmaya 
çalışıyorlar.

Türkiye'de durum çok vahim.
Her cepheden emperyalist bir saldırıyla 

karşı karşıyayız. Bütün ış vatanını seven T.C 
yurttaşlarına kalıyor. Her zeminde ve fırsatta 
üzerimize düşen ödevi tam anlamıyla yerine 
getirmek zorundayız.

Toplumsal refleksi harekete geçirme girişim
leri için; Cumhuriyet Okurları Üstün Sayın, Tay 
fun Aytaç ve Ayşe Dural'a gösterdikleri konuk
severlik ve gerçekleştirdikleri organizasyon 
için teşekkürler.

Gemlik KErfez Sayfa 2

Umurbey Köprülü ’ 
Kavşak tam gaz ilerliyor

1
I fCCÜC.

baytaİ www.baytasmsaat.com

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçkiğimiz hafta 
temeli atılarak 
yapımına başlanan 
Gemlik Otobüs 
Terminali'ne 
Umurbey yönünden 
ulaşımın kısaltılması 
için yapılan 
köprünün kiriş 
ayaklarına beton 
dökülmeye başlandı. 
Umurbey yönünden 
gelen araçların 
anayol üzerine 
yapılmakta olan 
köprüden geçerek 
direk olarak 
Terminalin içine 
girebilecek ve aynı 
şekilde Terminalden 
çıkış yapacak 
araçlarında aynı 
yolu takip ederek 
Umurbey 
yoluna çıkabilecek. 
12 metre genişliğinde 
yapılmakta olan 
köprüde yayalar 
içinde geçiş yerleri 
yapılacağı bildiri 
lirken, yaklaşık 
100 metrelik yolun 
önümüzdeki Kasım 
ayının sonuna kadar 
bitirileceği öğrenildi.
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Karayolları müteah
hidi Göçay İnşaatın 
taşeron firma MSN 
inşaat'a yaptırmakta 
olan ulaşım 
köprüsünün yol 
üzerindeki üç adet 
direk ve üzerine 
yapılacak yolun 
Karayolları tarafın
dan, Terminal 
kısmındaki 
düzenleme ise 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılıyor.

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 Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

www.baytasinsaat.com Tel: 513 42 21 -Eax±5l3'17 94
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S Doğalgaz Kombi Sistemi, 
yf Otoparklı, Asansörlü, 

Hazır Mutfak, 
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Hakkari’nin Dağlıca Beldesi’nde seyir halindeki askeri birliğe saldırı düzenlendi

Hain saldırı:12 şehit
Dün saat 00.20 sıralarında Hakkari’nin Yüksekova ilçe

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

Diş Hekimi
Özcan VURAL

Palavra!...

si Dağlıca Beldesi’ndeki komando taburundan sınır böl
gesindeki Yeşiltaş Karakolu’na sevkiyat yapan 12 araçlık 
konvoya Avaşin Çayı üzerindeki Şehri Köprüsü’nde PKK’lı 
teröristlerce saldırı düzenlendi. Köprü havaya uçuruldu. 
Saldırıda 12 askerimiz şehit olurken, 16 askerimiz de yara
landı. Olay, tüm yurtta büyük tepkilere neden oldu.

YaaYORUM

Hakkari’nin Yüksek 
ova ilçesi Dağlıca 
beldesindeki 
komando taburundan 
sınır bölgesindeki 
Yeşiltaş Karakolu’na 
sevkiyat yapan 
12 araçlık konvoya 
Avaşin Çayı 
üzerindeki Şehri 
Köprüsü’nden 
geçişi sırasında 
saldırı düzenlendi. 
Saldırı sırasında 
konvoyun 
ortasındaki aracı 
hedef alan PKK’lı 
teröristler, köprüyü 
havaya uçurduktan 
sonra, askerlere 
l/Ztffî namlulu 
silahlarla ateş açtı.x 
Açılan ilk ateşte 
12 askerimiz şehit 
oldu, 16 asker yara
landı. Saldırıda 
10 askerin de 
kayıp olduğu 
gelen haberler 
arasında yer alıyor. 
Şehit olan askerlerin 
Yüksekova 21. Sınır 
Jandarma Tattik 
Tugay Komutan- 
lığı’n da görev 
yaptığı öğrenildi. 
Yaralı askerler, 
helikopterle hasta
neye kaldırıldı. 
Bazı yaralıların 
durumunun ağır 
olduğu belirtildi. 
Olayın dün 00.20 
sıralarında gerçek
leştiği öğrenildi. 
Olaydan sonra 
bölgeye çok sayıda 
askeri birlik ve 
hava birlikleri 
gönderilerek, 
bölgede operasyon 
başlatıldı.
GENELKURMAYIN 
AÇIKLAMASI 
Öte yandan, hain 
saldırı üzerine Genel 
Kurmay Başkanlığı 
internet sitesinden 
yapılan basın 
açıklamasında şu 
görüşlere yer verildi: 
"21 Ekim 2007 günü 
saat 00.20 sıralarında 
Irak’ın kuzeyinden 
topraklarımıza sızan 
PKK terör örgütü 
mensupları tarafından 
Hakkari Dağlıca 'da

Uzman Çavuş 
Mustafa Uysal,

Konuşlu Piyade 
Taburu’nun emniyet
unsuru olan bir 
bölüğümüze kalabalık 
bir grupla üç ayrı 
bölgeden silahlı 
saldırıda bulunul
muştur. Çıkan çatış
mada 12 şehit, 16 
yaralı verilmiştir. 
Saldırıya anında 
misli ile karşılık 
verilmiş, teröristler 
silahlı helikopterler 
tarafından görerek 
mevcut ateş destek 
vasıtaları ile görme 
yerek ateş altına 
alınmıştır. Şu ana 
kadar 23 terörist 
etkisiz hale geti 
ri İm iştir. Ayrıca, 
olay bölgesinin 
güneyinde teröristler 
ile yeniden temas 
sağlanmış olup, 
çatışmalar devam 
etmektedir. Terörist 
terin kaçış istikamet
leri manevra birlikleri 
ile takip edilmektedir. 
Birliklerin harekatı ile 
koordi neli olarak, 63 
adet muhtemel hedef 
ağır silahlarla ateş 
altına alınmıştır.” 
Genel Kurmay 
Başkanlığı’ndan 
yapılan başka 
bir açıklamada ise 
Dağlıca’da öldürülen 
şehit askerlerin 
isimleri açıklandı. 
Şehit olan askerle 
rimizin isimleri 
ise şöyle:
Piyade Astsubay 
Mehmet Bozkurt, 
Astsubay Çavuş 
Soner özübek,

Çavuş Selçuk Gürdal, 
Er Lokman Eker, 
Er Yavuz Öztürk, 
Er Zekeriya Yatı, 
Er Abdurrahman 
Doğan, 
Er İrfan Beyaz, 
Er Vedat Kutluca, 
Er Samet Saraç, 
Er Mehmet Cücük. 
Anayasa halk oyla
masının başladığı 
saatlerde Hakkari’den 
12 askerimizin ölüm 
haberinin gelmesi 
ülkeyi yasa boğdu. 
Yurdun bir çok 
bölgesinde teröre 
lanet okundu.
Edirne, Manisa, 
Muğla, Bilecik, 
Kocaeli, Mersin, 
Ankara, Elazığ, 
Bursa, Gaziantep, 
Trabzon, Kütahya, 
Samsun, Yalova ve 
İstanbul’da halk 
sokağa dökülerek, 
PKK’h teröristlere 
lanet okurken, 
vatandaşlar 
ellerinde Türk 
Bayrakları ile 
protesto yürüyüşleri 
yaptılar.
HEDEF 
ÖNCE ASKER 
SONRA SİVİL 
Hakkari Dağhca'daki 
saldırının ardından 
Yüksekova'dan 
Topağaç Köyü’ne 
giden bir düğün 
konvoyundaki 
minibüsün geçişi 
sırasında patlama 
meydana geldi. 
İlk belirlemelere

göre, 14 sivil 
yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Hakkari'nin Yüksek 
ova ilçesi Dağlıca 
yolu üzerinde •.
seyir halinde olan 
12 araçlık düğün 
konvoyundaki 
Hamza Savaş 
yönetiminde 
minibüsün geçişi 
sırasında, terör 
örgütü PKK üyeleri 
tarafından döşenen 
mayın patladı.
Saldırıda ilk 
gelen bilgilere 7'si 
ağır 14 kişi yaralandı. 
Yaralılar Yüksekova . 
Devlet Hastanesi'ne 
getirildi. Yaralılardan 
6'sının Van'a sevk edi 
leceği kaydedildi. 
14 yaralıdan 5'inin 
ise çocuk 
olduğu bildirildi. 
PATLAMADA 
YARALI SAYISI 14 
Hakkari'nin Yüksek 
ova ilçesinde 
meydana gelen patla
mada, yaralı sayısı 
14'e yükseldi.
Alınan bilgiye göre, 
Yüksekova'dan 
Yeşiltaş köyüne giden 
düğün konvoyunda 
bulunan Hamza 
Savaşan yönetimin
deki 30 YC 173 
plakalı minibüsün, 
Dağlıca yolu üzerinde 
bulunan Tokağaç 
Köyü yakınlarından 
geçişi sırasında, 
terör örgütü PKK 
üyeleri tarafından 
döşenen mayın 
patladı. Patlamada, 
minibüste bulunan 
Zelreban Çakmak, 
Nursen Çakmak, 
İsmet Tire, Çiğdem 
Kameri, Nedime 
Kameri, Tülay 
Kameri, Abdülselam 
Kameri, Isa Güneş, 
Engin Temelli, Metin 
Temelli, Ersin Temelli, 
Savaş Kameri ve 
Can Metin ile sürücü 
Hamza Savaşan 
yaralandı.
Yaralılardan, 
7'sinin Van Devlet 
Hastanesine sevk 
edildi.

Hani "düşünce ve ifade özgürlüğü" filan 
deniyor ya;

Hani kimimiz bunu sadece birtakım anti
demokratik kanunların kısıtlamasından 
ibaret, 301 denen bir "felaket" sayıyor ya; 
hakikaten hikâye!

Milyonlarca ama milyonlarca insan, 
aklından, vicdanından geçeni;

İçini acıtanı, canını yakanı;
Gördüğünü, bildiğini;
Esas söylemek istediğini;
Bir haykırabilsem dediğini;
Yüreğinde patlayan feryadı;
Tamamen kendisini, kendi halini duyura

bilmekten, ifade etmekten dahi men edil 
miş durumda.

Kimi zorla kabullenmiş.
Kimi gönüllü.
Kimi yutkunuyor, hıçkırıyor, diş gıcırdat! 

yor.
Kimi gülüyor, oynuyor; zaten ne diyebi 

leceğini dahi unutmuş.
Kimler derseniz;
Çevrenizde yaşayan aklı başında insan

lardan, "Basın özgürlüğü" kalesi medyada 
sesi zaten çıkamayandan, sesi yüksek 
gözüktüğü halde içinden geldiği gibi asıl 
sözleri unutana, unuttuğunu umursama 
yana kadar.

Mesleğiniz ne, ne iş yapıyorsunuz bilmi 
yorum.

İşiniz, durumunuz gereği, belki 
dilediğiniz gibi konuşuyorsunuzdur.

Haklısınız o zaman; yazı size göre değil. 
Okumayın..

Lâkin, belki altınızda, belki yanınızda, 
belki karşınızda, belki de siz, bizzat kendi
niz, "gör düğünü, düşündüğünü, yaşadığı 
nı, mağduriyetini, başına geleni, uğradığı 
haksızlığı, gördüğü baskıyı" ifade ederse, 
etmeye yeltenirse;

Hayatın, sistemin, ekonominin, işin, 
kurumun, şirketin "bin bir 301" inden biri 
tepesine iniveriyor.

Buna "Mafya düzeni" denmiyor;
Demokrasi denmeye çalışılıyor..
Konuşmaya devam edersen, susturul

maya çalışılıyorsun,
Adı sivil veya askeri disiplin oluyor, iş 

yeri düzeni, ast üst ilişkisi, "burası baba 
nın malı mı", "çek git" deniyor..

Bir yerde iki dudak arası üç hafta oda 
hapsi, bir yerde iki parmak arası işten 
kovma oluyor.

Giderek daha çok inanıyorum:
Hakiki ve samimi demokratikleşme; 

demok rasi mücadelesi; vicdan, düşünce, 
ifade öz gürlükleri ile insan hakları ;

Milyonlarca insanı "susturan", can 
acısını konuşsa dahi cezalandıran sivil ve 
askeri düzenler; özel sektör, piyasa ve 
devlet zincirleri; geleneksel ile, köleci zih
niyetler mesele edilmeden, bunlar ortadan 
kalkmadan bize gelmez..

Çünkü geriye çok eksik, çok palavra kalı 
yor.

At atabildiğin, bindiğim ata verilen yem 
kadar..

ABONE OLDUNUZ MU?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ABONE OLUN
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Vergi Dairesi çalışanları 
veda yemeğinde buluştu

Başkan Şahin, 
Ispanya yolcusu

Ercüment ESEN

Gemlik Vergi Dairesi 
çalışanları önceki 
gün arkadaşlarının 
başka yerlere 
atanması nedeniyle 
veda yemeğinde 
biraraya geldiler. 
İlçemiz Vergi 
Dairesi’nde 12 yıl 
Müdür Yardımcılığı 
görevini yürüten 
Nezihe Dönmez'in 
Tekirdağ ili 
Hayranbolu ilçesi 
Vergi Dairesi’ne 
Müdür Yardımcısı 
olarak atanması, 
yine Gemlik 
Vergi Dairesi’nde 
24 yıl görev 
yapan Cezmi

Nezihe Dönmez'e hediyesini Gemlik Vergi
Dairesi Müdürü

Tüfekçibaşı'nın da 
Yalova Vergi 
Dairesi’ne atanması 
nedeniyle Yıkıntı 
2 Resturant'ta

Mehmet Sade verdi.
bir araya geldiler. 
Hüzün dolu vedanın 
yaşandığı yemeğe 
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü

Mehmet Sade ile 
Gemlik Mal Müdürü 
İbrahim Birnı ile 
çok sayıda 
Gemlik Vergi Dairesi 
çalışanları katıldı. 
Yemekte, Tekirdağ 
ili Hayranbolu ilçesi 
Vergi Dairesi Müdür 
Yardımcılığına atanan 
Nezihe Dönmez ile 
yine Yalova Vergi 
Dairesine tayin 
olan Cezmi 
Tüfekçibaşı'na 
mesai arkadaşları 
günün anısına 
hediyeler vererek 
tayin oldukları 
yeni yerlerinde 
başarılarının 
devamını dileyerek 
uğurladılar.

Bursa Buyukşehır 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Bar 
selona'daki dünyada 
örnek gösterilen 
kentsel dönüşüm 
projesi ile çamur 
kurutma tesisinde 
yapacağı inceleme 
nin yanı sıra 9. 
Avrupa Kültürü 
Konferansı'na katıl* 
mak üzere bugün 
Ispanya'ya gidiyor. 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin üyesi 
olduğu Avrupa 
Şehirler Birliği'nin 
Barselona'da 
düzenlediği 9. 
Avrupa Kültürü 
Konferansı'na katıla
cak olan Başkan 
Şahin'e meclis 
üyeleri İdris Uysal, 
Süleyman Taşar ve 
Ali Haşan Yoluç'ta 
eşlik edecek. 43 
ülkeden yaklaşık 
400 konuğun davet 
edildiği, göç, 
küreselleşme, çok 
kültürlülük ve 
kültürlerarası 
diyalog konuları 
ele alınacağı 
konferansta Türki 
ye'den Yeditepe

Üniversitesi'nden 1 
Prof. Dr. Nedret | 
Kuan Burçoğlu'nun 
da Avrupa kültürü I 
nün Türkiye'nin ’ 
modernleşme süre 
cine etkisi ve Avru I 
pa mirası konusun
da bir bildiri 
sunacağı belirtildi. 
Dünyaya örnek t 
gösterilen 
çalışmalar yerinde j 
incelenecek 
Şahin ve 
beraberindekiler 1 
Ispanya'da ayrıca ı 
Barselona'da 
gerçekleştirilen j 
dünya çapında J 
ses getiren Ciutat 
Vella Kentsel 
Dönüşüm Projesini 
de yerinde inceleye
cek. Başkan Şahin, 
27 Ekim tarihine 
kadar sürecek 
İspanya 
programında 
El Prat del 
Llobregat böl- 1 
gesinde faaliyet a| 
gösteren dünyada 
örnek gösterilen 
çamur kurutma 
tesislerinde de V 
incelemelerde * 
bulunacak.
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Referandum ve şehitler..
AKP iktidarı halkı sandığa ça

ğırırken acı haber Hakkari’den 
geliyor.

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi 
Dağlıca beldesinde göreve giden 
12 araçlık askeri birliğimize saldırı 
düzenleniyor. 12 erimizin şehit 
edildiğini Genelkurmay Başkanlı 
ğınca açıklanıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanını halk 
seçsin mi seçmesin mi diye 
önüne konan sandıkta oy kullan
maya zorlanıyor.

Öbür yanda bir ayda 45 erimiz 
PKK’lı teröristlerce kahpece öldü 
rülüyor.

Ülke bir savaş halinde ama 
karşında savaşan bir düşman 
yok.

Düşman kahpece gelip saldırı 
yor ve kaçıyor.

Gece dağda, gündüz halkın 
arasında olabiliyor.

Veya sınır ötesine kaçabiliyor.
Türkiye 30 yıldır korunan bir 

PKK terörüyle savaşıyor.
Dün, şehit düşen askerlerimi 

zin haberine batı televizyonları 
PKK teröristlerine ‘kürt direnişçi
leri’ diyor.

Dikkat edilmeli, uluslararası 
sta tüde bir terör örgütü olarak 
tescil edilmiş olan PKK’ya ‘kürt 
dire nişçileri’ diyorlar.

Güne Bakış I
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Türkiye’nin mücadelesi askeri 
mizi kahpece vuran PKK'lılar 
olduğu kadar, bugüne dek onlara 
destek veren, barındıran, 
koruyan, silah ve yiyecek temin 
eden güçlerle de savaşmak 
zorundadır.

TBMM geçtiğimiz hafta askeri 
mizin sınır ötesi harekete olanak 
veren tezkerenin geçmesi ardın
dan yaşananlar dikkat çekicidir.

PKK stratejisini çok iyi irdele
mek gerekir.

Tüm PKK inlerine topyekün 
saldırı düzenlense acaba bu terö 
rün sonu gelir mi?

PKK giderek ülke içinde Türk 
Kürt halklarını karşı karşıya 
getirecek nefret tohumları ekiyor.

Yazımı yazdığım sırada inter
netten şehit tepkilerini okuyorum.

Yurdun dört bir yanında halk 
sokaklara PKK’yı lanetliyor.

Bursa da DTP il binasına saldırı 
düzenleniyor ve eşyalar tahrip 

ediliyor.
Soğukkanlı olmanın yerini şid

det almaya başlıyor.
Bu olayların öncülerine bakar 

siniz hep aynı partinin gençlik 
gruplarını görürsünüz.

Kendilerini devletin silahlı kuv 
vetleri yerine sayan bu grup, dün 
solculara karşı da aynı davranış 
içindeydi..

Dikkatli olmak zorundayız.
Türkiye çok önemli günlerden 

geçiyor. Ülke içinde kargaşa 
yaratılmak isteniyor.

Bunun için PKK saldırıları yeti 
yor da artıyor bile..

Türkiye, Orta Doğu’nun en 
güçlü ülkesi..

Bu güç ekonomik olarak da 
siyahlı küvetler gücü olarak da 
biliniyor.

Türkiye’de yaşayan kürtler 
sorunlarını demokratik yollarla 
temsilcileri yoluyla parlementoda 
dile getirmeli.

Getiriyorlar da.
Onların atacakları yanlış adım

lar, bu mücadeleyi yanlış yönlere 
götürür..

Türkiye’deki kürtler, kimlikleri
ni sorun yapıp, ülkeyi bölmeye yö 
nelik girişimlere giderlerse, istek
leri daha da çıkmaza girer.

Güvendikleri ABD ve AB ülke 
teri onlara bizim kadar yakın ola
mazlar.

İçeride içimiz kan ağlarken, 
yanıbaşımızda Irak Cumhurbaş 
kanı Talabani’nin yaptığı son açık
lama var:

"Türkiye bizden PKK yetkilileri
ni istiyor. PKK'nın burada büroları 
yoktur. Dağlarda bulunuyorlar. 
Orası çok güç bir yerdir. Türkiye 
büyük gücüne rağmen onları 
yakalayamıyorsa biz nasıl yaka 
layahm. ”

En yakın komşumuz Irak’ın 
terör örgüt konusunda görüşü 
buysa, Türk Silahlı Kuvvetleri de 
bu ülkenin topraklarında meşru 
müdafaa hakkını kullanır.

Talabani ve Barzani ahkam 
kesmesin.

Türkiye’nin dostuysalar yanı 
mızda olsunlar.

Bu sular bir gün durulursa 
yüzümüze bakacak yüzleri olsun.

Ulusumuzun başı sağolsun.

Halk oylamasında Gemlik ‘Evet* dedi
Yurt genelinde dün yapılan halk oylamasının ilçemiz sonuçları saat 19.30 

sıralarında alındı. Anayasa değişiklik paketine Gemlikli seçmenin yüzde 66.3 
katılırken, 25 bin 503 kişi değişikliğe ‘Evet’,16 bin 487 kişi ise ‘Hayır’ oyu kullandı

Seçim torbalan görevliler 
: tarafindan İlçe Seçim 

Kurulu’na getirildi

I Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP hükümetinin 11. 
Cumhurbaşkanını

I TBMM seçtirememe-
I si sonrası aldığı
I kararla Anayasa da 

। Cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilmesi, milletveki 

। seçimlerinin 4 yılda 
I bir yapılması,

Cumhurbaşkanının 5 
J yılda bir seçilmesi 

ve meclisin toplan
ma sayısının 184 kişi 
olması gibi değişik

likleri içeren 
Anayasa maddeleri 
nin değiştirilmesi 
için dün tüm yurtta 
halk sandık başına 
gitti. Halk oylaması 
ilçe merkezin de, 
beldelerde ve köyler 
de saat 08.00 de 
başladı.
64 bin 792 seçmenin 
42 bin 948’inin 
oy kullandığı halk 
oylamasında vatan
daşlar 174 sandıkta 
oylarını kullandı.
Sakin geçen

Anayasa değişikliği 
oylaması nedeniyle 
vatandaşlar oylarını 
Hakkari’deki 12 
askerimizin şehit 
edilmesi nedeniyle 
buruk kullandı. 
“EVET” OYLARI 
YÜZDE 60.74 
Dün akşam saat 
17.oo de sona eren 
oy kullanımından 
sonra sandık kurul 
larında sonuçlar 
erken satte alındı. 
Tek oy pusulasının 
kullanıldığı referan

dumda vatandaşlar 
beyaz bölümde evet, 
kahverengi bölümde 
hayır yazan 
bölüme “Tercih” 
mühürünü basarak 
tercihini yaptı. 
Gemlik merkez, 
belde ve köylerinde 
oy kullanan 42 bin 
948 seçmenin oyu
nun 958’inin geçer- 
siz'olduğu görüldü. 
Oylamada 25 bin 
503 kişi anayasa 
değişikliğine 
“Evet” oyu kul*

lanırken, 16 bin 
487 vatandaşımız da 
‘Hayır’ oyu kullandı. 
İlçe Seçim 
Kurulu’ndan yapılan 
açıklamada gayrı 
resmi olan sonuçlara 
göre “evet” oylarının 
kullanılan oylara 
göre oranının yüzde 
60.74 olduğu, 
‘Hayır’ oylarının 
ise yüzde 39.26 
olduğu açıklandı. 
GEMLİK 
MERKEZİNDEKİ 
DURUM

Öte yandan 
Gemlik Merkezinde 
oy kullanılan 122 
sandıktan alınan 
referandum 
sonuçları ise 
şöyle oldu:
“Evet” oyu 
18 bin 957, “Hayır” 
oyu 11.540. 
İlçemizdeki 
Halk Oylaması 
sonuçları
Yüksek seçim 
Kuruluna internet 
aracılığıyla anında 
bildirildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Referandum ilgi görmedi
Türkiye, üç aylık 
aradan sonra dün 
yine sandık başına 
gitti. Parlamenter sis
temde köklü değişik
ler öngören anayasa 
değişikliği paketi için 
yapılan referanduma 
dün öğleye kadarki 
sürede katılımın 
düşük oldu ğu 
görüldü
İzmir'de referanduma 
katılım düşük oldu 
Rferanduma katılımın 
İzmir'de düşük 
olduğu gözlendi.
Sandık başında genç 
lerden çok bastonla 
oy kullanmaya gelen 
yaşlılar vardı. Kimi 
neye oy verdiğinin 
bilinciydeyken, çoğu 
yeteri kadar bilgilen 

dirilmemekten 
yakındı.
Parmaklarına üç ay 
önce sürülen seçim 
mürekkebi daha yeni 
geçen vatandaşlar, bu 
kez temkinliydi. Özel
likle kadınlar sandık 
görevlilerinden par
maklarına az 
mürekkep damlat
malarını rica etti, son
rasında da kağıt 
mendille hemen sildi. 
Denizli'de de referan
duma katılım düşük 
Denizli'de referandu
ma halk ilgi göster
medi. Sabah erken 
saatlerde başlayan ve 
10.30 kadar süren 
yağmurun da etkisiyle 
oy kullanma oranı 
milletvekili genel 

seçimine göre düşük 
kaldı. 576 bin 662 
seçmenin kayıtlı 
olduğu Denizli'de oy 
kullanmaya başlan
masından iki saat 
sonra kullanılan oy 
oranı yüzde 5-10 ara 
sında seyretti. Sandık 
kurulu görevlileri 
zaman zaman oy kul
lanacak seçmen bek
ledi. Yağmur nede 
niyle bazı görevliler 
saat 08.00'de sandık 
başında olamadığı 
için oy kullanılamadı. 
Oy kullanan bazı seç
menler, referandumun 
neden yapıldığının hal 
ka tam anlatılamadı 
ğını, bu nedenle katilı 
mın düşük olduğunu 
söylerken, bazı seç

menler de referandu
mun gereksiz oldu 
ğunu, para cezası 
vermemek için oy 
kullandıklarını dile 
getirdi.
SİVAS -
Sivas'ta sabahın 
erken saatlerinde 
başlayan referandum
da oy kullanma işlemi 
için vatandaşlar 
sandık başına gitti.
Ancak oy kullanılacak 
salonların boş kaldığı, 
salon görevlilerinin 
oy kullanacakları bek
lediği görüldü. Refe 
randum için oy kul
lanma işlemi, saat 
08.00'de başladı.
Vatandaşlar seçmen 
kütüğünde yer alan 
binalara giderek 

oylarını kullandı. 
Ancak il genelinde 
salonların boş olması 
ve salon görevlile 
rinin oy kullanacak 
vatandaş beklemesi 
referanduma ilginin 
az olduğunu gösterdi. 
VAN, HAKKARİ, 
BİTLİS
Van, Hakkari ve 
Bitlis’te sabah saat 
07.00’den itibaren 
referandum için oy 
kullanma işlemi baş 
ladı. Herhangi bir ak 
saklığın olmadığı Van, 
Hakkari ve Bitlis’te 
vatandaşın, sandığa 
22 Temmuz seçim
lerinde gösterdiği 
ilgiyi, bu kez göster
mediği gözlendi.
Van’da bin 373,

Hakkari’de 348, 
Bitlis’te ise 680 
sandıkta saat 
07.00’den itibaren 
oy kullanımı başladı. 
Ancak vatandaşın 
referanduma fazla 
ilgi göstermediği 
gözlendi. Sandık 
görevlileri tüm 
hazırlıklarını tamamla* 
yarak seçmenleri 
beklerken, vatan
daşlar evinden 
çıkmamayı tercih etti. 
Sabahın erken saat- | 
terinde sandık başına 
az sayıda vatandaş | 
gelirken, sandık 
görevlileri günün 
ilerleyen saatlerinde 
ilginin artacağı 
düşündüklerini 
söyledi.■
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TBMM’nin bütçe maratonu başlıyor
Anayasa değişikliği 
ve tezkere nedeniyle 
geçen haftayı yoğun 
geçiren TBMM Genel 
Kurulu, denetim 
konularını görüşerek 
haftaya başlayacak. 
Genel Kurulda, 23 
Ekim Salı günü, su 
kaynakları ile küresel 
ısınmaya ilişkin 

araştırma önergeleri 
birleştirilerek görüşü 
lecek. Önergeler 
arasında AKPUşak 
Milletvekili Nuri Uslu 
ve 20 milletvekilinin, 
"Küresel ısınma ve 
iklim değişikliği" için 
Mecliste araştırma 
komisyonu kurulması 
da bulunuyor.

TBMM Genel Kurulu, 
önergelerin bitimine 
kadar çalışacak.Genel 
Kurulda, 24 Ekim 
Çarşamba ve 25 Ekim 
Perşembe günü ise 
Türkiye ile çeşitli 
ülkeler arasında 
imzalanan ulus
lararası anlaşmaların 
uygun bulunduğuna 

dair yasa tasarıları ile 
İstanbul 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti 
Hakkında Yasa 
Tasarısı görüşülecek. 
Genel Kurul, Çarşam
ba ve Perşembe günü 
saat 19.00'a kadar 
çalışacak.
Meclisin yaklaşık 2 ay 
sürecek bütçe mara

tonu da bu hafta 
başlıyor.
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
bütçeyi, 25 Ekim 
Perşembe günü 
TBMM Plan ve 
E?s$ço Komisyonuna 
sunacak.
TBMM Adalet 
Komisyonu ise 24

Ekim Çarşamba günü 
toplanacak.Nükleer 
güç santralleri ile 
ilgili yasa tasarısının 
görüşülmesine, 
TBMM Sanayi, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji 4 
Komisyonunda 24 
Ekim Çarşamba günü 
devam edilecek
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j^edliner.

liiranr: 
ârsra:c 
sraaıern 
taşra it. 
Ksarnır

■asnnscnr 
Rta i sac 
taşra Jİiü;

tarerır ı 
®rsıa;iT I

L @

BA

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Getr

Ge

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

D A V E T İ BİZİM İŞİMİZ ...

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

Muit
!«rvis'

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ



22 Ekini 2007 Pazartesi Gemlik KHrffez Sayfa 7

Askeri birlikler
sınıra kaydırılıyor

Türk Ordusu köyleri bombalıyor

Şırnak 23. Sınır 
Tümen Komutanlı 
ğı'na bağlı birlikler 
ve çok sayıda askeri 
araç, helikopterler 
eşliğinde sınıra 
kaydırılıyor.
Hakkari'nin 
Yüksekova ilçesinde 
16 askerin şehit 
edilmesinin ardından 
bölgede tansiyon 
yükseldi.
Terör örgütünün 
hain saldırısından 
sonra,terör 
örgütüne yönelik 
operasyon kapsamı 
genişledikken, 
Şırnak'ta-ki askeri 
birliklerde de 
hareketlilik yaşandı. 
Dün sabah 
saat 06.00 sıraların
dan itibaren sınıra 
doğru askeri 
araçlar ve birlikler 
kaydedilirken,

PKK saldırısı dünya basınında
Ingiliz yayın kuru
luşu, BBC, Hakka 
ri'de yaşanan terör 
saldırısında çok 
sayıda askerin şehit 
olduğunu duyurdu 
BBC, saldırının 
tezke renin onaylan
masından sonra 
yapılan ilk saldırı 
olduğuna dikkat 
çekti. BBC, Türk 
askerlerinir Yak 
sınırına yakın Hakka 
ri ilinde PKK'nın kur- 
duğu pusuda şehit

Şırnak-Uludere ve 
Şırnak -Hakkari 
karayollarında ise 
denetimler sıklaş 
tırıldı. Şüphelenilen 
bazı araçlar 
güvenlik güçleri 
tarafından durduru

edildiğini duyurdu. 
BBC şunları söyledi: 
“Saldırı, Türk Parla 
mentosu'nun asker
lere, asileri kovala
mak için Irak’a sınır 
ötesi operasyonu 
düzenlemeye izin 
vermesinden sonra 
ilk saldırıdır” dedi. 
Tezkereye ilişkin 
oylamanın, 30'ya 
yakın asker ve sivilin 
öldürüldüğü saldırı 
ların arkasında ger 
çekleştiğine dikkat 

larak arama yapıldı. 
Bölgede askeri 
hareketlilik artarken, 
terör örgütüne 
yönelik olarak 
sürdürülen 
operasyon 
devam ediyor.

çeken BBC, Kuzey 
Irak'ın sınıra yakın 
bölgesinde 3 bin ka 
dar “PKK savaş 
çısı”nın üslendiği 
sanıldığını da 
kaydetti. BBC, 
“Hükümet, Irak'tan 
kaynak lanan 
Kürt ayrılıkçı 
saldırılarına karşı 
bir şeyler yapması 
için kamuoyunun 
ve askerlerin 
baskıların altında” 
yorumunu yaptı.

Kürt Sınır Muhafız 
güçlerinin sorumlusu 
Hüseyin Temer, Türk 
ordusunun dün 
sabah Kuzey Irak’taki 
Zaho ve Amediye’ye 
bağlı köylerini top 
ateşine tuttuğunu 
öne sürdü.
PKK’nın son saldırı 
sonucunda ölen as 
kerlerin sayısı artar 
ken Türk ordusunun 
dün sabah saatlerin 
de Kuzey Irak’taki

ATO’dan ulusal yas çağrısı
Ankara Ticaret 
Odası Başkanı 
(ATO) Sinan Aygün, 
Hakkari'de 16 askerin 
şehit edilmesinin 
ardından ulusal yas 
çağrısı yaparak, 
“Bütün şehitlerimiz 
için bugün ulusal 
yas ilan edilsin, 
bayraklar yarıya 
indirilsin” dedi. 
ATO Başkanı Aygün 
yaptığı açıklamada, 
Hakkari'de güvenlik 
güçlerine yönelik 
gerçekleşen hain 
saldırının tahammül 
sınırlarını aştığını 
kaydetti. Türk 
ordusu ve Türkiye 
Cumhuriyeti 
Hükümeti'nin gerekli 
cevabı en kısa 
sürede vereceğine 
inandıklarını belirten 
Aygün , “Ancak 
bugüne kadar vatanı 
için hayatını feda 
eden şehitlerimiz 
için bugünün ulusal 
yas ilan edilmesini 
öneriyorum.
Şehitlerimizin acısını 

Zaho ve Amediye 
ilçelerine bağlı köy
leri top ateşine tut
tuğu öne sürüldü. 
Kürt Sınır Muhafız 
güçlerinin sorumlusu 
Hüseyin Temer, 
"Türk topçularının 
Zaho’ya bağlı Kare, 
Baloka, Zozanıt Ava 
Sarke ve Pişti Hırorı 
köylerini, Amediye’ye 
bağlı Nızordı, Şaca, 
Çemki, Kokeri, Reşa 
ba ve Zıh köylerini

ulus olarak içimizde 
hissetmemiz ve 
şehit ailelerinin acı 
larını paylaşmamız 
için bu 1 günü acı 
mızı paylaşmaya ayı 
rahm ve bayraklarî 
mızı yarıya indirelim” 
dedi.
-BAŞBAKANLIK 
YETKİLI-
Yas günü ilan etme 
ve bayrakları yarıya 
indirme yetkisinin 

ağır bir biçimde top 
ateşine tuttuğunu" 
iddia etti.
Temer, olayda herhan 
gi bir can kaybının 
meydana gelmediği
ni, ancak "Bir top 
mermisinin Nızordı 
köyündeki köprüye 
isabet ettiğini, köprü 
nün tamamen yıkıldı 
ğını ve köy sakinleri 
nin arasında büyük 
bir korku" oluştuğu 
nu kaydetti

Bayrak Kanunu'na 
göre, Başbakanlık 
tarafından yapıldığı
na dikkat çeken Ay 
gün, “Sayın Başba 
kanım gelin şehit aile 
lerimizin acısını Türk 
ulusu olarak hep 
birlikte paylaşalım. 
1 günlük yas 
ilan edelim ve 
bayraklarımızı 
yarıya indirelim” 
diye konuştu.

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.

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOLü

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

YURTICIKARGO’DA 

- İSTERMİSİNİZ?^
En az ilkokul mezunu, 

askerliğini yapmış, 
dağıtım ve alım işlerinde 

çalıştırılmak üzere 
BAY PERSONELLER 

alınacaktır.
Müracaatlar, 1 adet fotoğraf ile 

şahsen yapılacaktır
YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş. 

GEMLİK SÜSESİ
TEL: 513 20 71 -513 55 05
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■rdogan; “Giin H, beraberlik günüdür” Saykal; “Ortiilii bir savaşın hedefiyiz”
Başbakan Erdoğan, 
Yüksekova'daki hain 
saldırı ile ilgili ilk 
açıklamayı yaptı.
Erdoğan, "Gün birlik, 
beraberlik günüdür" 
dedi, basındaki açık
lamalar konusunda 
uyardı:
Başbakan Erdoğan, 
İstanbul'da halk oyla
ması için oyunu kul
landıktan sonra terö 
rist saldırıya ilişkin 
açıklama yaptı.
Erdoğan, şunları 
söyledi: "Bildiğiniz 
gibi gece yarısı başla 
yan ve şu anda da 
devam eden çatış
malar süreci içinde 
saat 12.15 itibariyle 
Genelkurmay 2. Baş 
kanımızdan aldığım 
habere göre 12 şehi 
dimiz var ve öfkemiz 
çok fazla. Ben bura 
dan basınımıza bir 
şey hatırlatmak isti 
yorum. Bu sabahtan 
itibaren yayınlarda 
ajitatif bazı değerlen 
dirmelerin, yorumla 
rın olması hakikaten 
bizleri üzmektedir. Ve 
süratle bazı yorum
cuların rastgele çıkar

f

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

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

AÇİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİHtiZİARAYINE
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, Kaşko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Macîde ÖZALP

Tel :513 24 74 Fax: 51410 21

tılıp hemen bir suçlu 
arama gayreti içine 
girmeleri bizler için 
önem arz etmektedir. 
Bu, birlik, beraberlik, 
dayanışma günüdür. 
Birbirimize yardımımı 
zın olması gereken 
bir günde bu tür ya 
yınların içine girmek, 
ülkemize, aklıselime 
hiçbir şey kazandır
maz. Soğukkanlı 
şekilde bu olayların 
üzerine gitme 
kararlılığımız var. " 
Başbakan Erdoğan, 
sınır ötesi operas 
yona ilişkin de şöyle 
konuştu: "Sınır ötesi 

operasyonla ilgili 
atılmış olan adım, bir 
yasal süreç ki sağol- 
sun meclisimiz bize 
bu yetkiyi vermiştir. 
Bu yetkinin çerçeve 
si içerisinde de yapıl
ması gereken neyse 
bunların hepsi de 
yapılacaktır. Bunun 
için de 'acaba şurası 
ne der, burası ne der* 
diye bir düşüncemiz 
yok. Tekrar başımız 
sağolsun diyorum. 
Tüm şehitlerimize 
Allah'tan rahmet 
dilerken, yakınlarına 
ve milletimize sabır
lar diliyorum."

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, Hak 
kari'deki çatışmayla 
ilgili olarak, PKK 
aracılığıyla Türki 
ye'ye karşı örtülü 
savaş yürütüldüğünü 
belirterek, "Türkiye, 
terörle mücadelesini 
bu anlayış içinde 
belirlemelidir" dedi. 
Baykal, Hakkari'deki 
çatışmayla ilgili 
olarak değerlendir 
melerde bulundu. 
Terörün, içine girdiği 
çok tehlikeli tırmanışı 
sürdürdüğünü 
belirten Baykal, 
yükselen terör olay
ları karşısında 
Türkiye'nin etkili, 
caydırıcı bir terör 
politikasına ihti 
yacının her geçen 
gün daha ağır bir 
biçimde ortaya çık
tığını söyledi.
"Terör, artık hükü 
meti aşmıştır" diyen 
Baykal, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Hükümetin terörle 
mücadele konusun

"optan; “İçimizi kanatan bir saldırı11
TBMM Başkanı Kök 
sal Toptan, Hakkari' 
deki çatışmayla ilgili 
olarak, "Milletimiz; 
hükümetimizin, 
devletimizin atacağı 
adımları dikkatle 
izlesin. Öyle ümit 
ediyorum ki çok kısa 
zamanda çok vakit 
geçmeden bu şehit
lerimizin acısını 
dindirecek, hafiflete
cek karşılıklar mutla
ka verilecektir. O 
nedenle tahriklere 
kapılmadan, dikkatli, 
sağduyulu, devlet 
gelişmelerini, devlet 
kararlarını beklemek

Çelik; “Elleri kırılsın’’
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Faruk Çelik, 
"Bu konuyla ilgili 
artık söylenecek 
sözlerin bir 
anlamı olmadığı 
düşüncesindeyim. 
Elleri kırılsın 
diyorum" dedi. 
Bakan Çelik, 
referandumla ilgili 
oy kullanmak için 
geldiği Bursa 
Yıldırım İlköğretim 
Okulu'nda yaptığı 
açıklamada, "Elleri 
kırılsın diyorum. 
Yine güzel ve anlamlı 
bir günü ze hir ettiler. 
Öyle tahmin ediyo

da izlediği politikalar 
ve o politikaların 
varsayımları artık 
geçerliliğini kaybet
miştir. Türkiye'nin 
yeni, kapsamlı bir 
terör politikasına 
acilen, şiddetle 
ihtiyacı var. Bu, 
milli terör politikası 
olmalıdır. Hükümet'in 
halen kendi başına, 
kendi iç organlarında 
bu konuyu konuşa 
rak terör tehdidine 
karşı etkili, caydırıcı 
bir tutum geliştirme

lazım" dedi.
"Kendisine 17 şehit 
haberi geldiğini" 
belirten Toptan,

"Doğrusunu ister 
şeniz içimizi acıtan, 
sızlatan, kanatan bir 
saldın" dedi.

rum ki, son gelişen 
olaylar, tezkere olay
ları çerçevesinde 
umarım bir pro_____ 

şansı ne yazık ki 
kaybolmuştur.
Derhbl, yeni bir milli1 
platform oluşturul
masını ve milli bir 
terörle mücadele 
politikasının acilen 
iktidar, muhalefet, 
asker, sivil birlikte 
kararlaştırılmasını 
zorunlu görüyorum.
Bunu günlerdir 
söylüyorum ancak 
bugün bir kez daha 
bu yaşanan olaylar
dan sonra hatırlat
mak istiyorum." d 

vokasyon ve 
başka amaca 
dönük değildir. 
Klasik terör çatış 1 
ması neticesinde 
olan bir hadisedir. 1 
Ama yine yüreklere 
kor düştü.
Analar ağlıyor, 
milletimiz ağlıyor. 
Tüm bu son 
gelişmeler öyle 
tahmin ediyorum 
ki, çok daha 
keskin tedbirler 
uygulamamızı 
ortaya koyacaktır.

Milletimizin 
başı sağolsun" 
diye konuştu.
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Yeter Artık!
Yazıklar olsun. Öfke ve nefreti barındı 

ran hainler içimizdeyken nasıl da bu 
kadar rahat hareket ettik yıllarca?

Biz evlatlarımızı vatan millet sevgisiyle 
büyütüyoruz. Bu ulusun haklı başkaldırı 
sini ve ne eziyet çektiğini özümseyerek 
yaşıyoruz. Ancak, içimizdeki ve dıştaki 
hainler boşlukları fırsat bilip, güle oynaya 
yolladığımız Mehmetçiklerimizi hain 
pusularda gözünü kırpmadan öldürüyor
lar.

YETER ARTIK!
Ne bekliyoruz ki, daha kaç tane aile 

yanacak? Biz, Türk Milleti olarak bamte- 
line basılmadan asla kimse nin üzerine 
gitmeyiz. Mustafa Kemal'in yüksek Türk 
ahlâkından bahsettiği özellik artık su 
yüzüne çıkmalıdır.

Yok ABD ne der? Yok AB nasıl yön
lendirir? Askeri kanatla olmuyor işte 
sadece. Bunu yıllarca korkak dış poli
tikalarımızda gördük. Sırtımızda koskoca 
bir borç yüküj.yuları vermişiz dış güçlerin 
eline onurumuzu, gururumuzu hiçe sayı 
yorlar. Askerimize çuval bile giydirdiler 
Kuzey Irak'ta, ki o asker bizim can 
damarımızdır.

Ama geçen yazımda da belirttiğim gibi 
herkes birlik olacak. Zaman şapkayı 
önümüze koyup düşünme ve el ele 
verme zamanıdır. Daha fazla ciğerlerimiz 
yanmadan yasal tepkimizi ortaya koymak 
zorundayız

Yüce mecliste bu kanlı örgütü terörist 
bile kabul etmeyen sahte yüzlerin söyle 
meleri bir yanda, dışarıdan ülke milletve 
killeri, Talabani ve Barzani tiplemelerin 
küstahlıkları bir yanda. Önüne gelen 
ülkemiz hakkında ileri geri konuştu yıllar
ca ye konuşmaya devam ediyor.

Önemli olan yaptırım. Ama haklısınız 
kırmızı pasaportları verirken, onları 
muhatap alırken düşünecektik bunları. 
Hangi ülkede var kanlı terörist başının 
posterlerini açarak propaganda yapan 
hem de bunlar ülke göbeğinde (İstanbul).

Medya da artık duyarlı olmalı. Ispanya'
da bir futbolcu öldü yas ilan edildi. Bizde 
tık yok. Vur patlasın çal oynasın program
lar, anlamsız diziler. Ekranları karartın. 
Halkı beraber olmaya çağırın. Bir çırpının 
millet bilincini yayın çünkü en büyük güç 
siz de.

Siyasetçilerde laf kalabalığından 
sıyrılıp basiretli siyaset yapmalı. Ulusal 
dayanışma için düğmeye basmalıdır.

Türk Milletinin başı sağ olsun!..

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

Gemlik KHrffez

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

Büyük mağazalar için kanun taslağı hazırlandı

8 YAŞ

Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfede 
rasyonu (TESK), 
uzun süre önce 
Meclise gelen, ancak 
bir türlü çıkarıla
mayan ve kamuoyun
da "Hiper market

Yasası" olarak bilinen 
tasarıya paralel bir 
yasa taslağı hazırladı. 
Edinilen bilgiye göre, 
"Perakende Ticaret 
ile Esnaf ve 
Sanatkarlık 
Hizmetlerinin Düzen

KUflMNLIK ve ADAKLIK
Kendi özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESMİZDEÛMZMHİZMEIİMİZVffll!
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

lenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı Tasla 
ğı" adlı çalışma, özel
likle büyük 
mağazalarla esnaf ve 
sanatkar işletmeleri 
nin kuruluş, faaliyet 
ve denetlenmelerine 
ilişkin usul ve 
esasları düzenliyor. 
Taslağa göre büyük 
mağazaların kuru
luşu, Büyük 
Mağazalar izin 
Kurulunun iznine 
bağlı olacak.
Büyük mağazaların 
kurulabilmesi için 
öncelikle imar plan
larında ticaret 
merkezi olarak 
ayrılmış alanların 
belirlenmiş olması ve 
bu alanların büyük 
mağaza kurulmasına 
müsait bulunması 
şartı aranacak. . 
Ayrıca; faaliyet gös
terilecek yerdeki 
nüfus ve trafik 
yoğunluğu, faaliyet 
gösterilecek yerdeki 
esnaf ve sanatkarlar
la küçük ve orta boy 
işletme yoğunluğu, 
satış alanları büyük

lüklerine göre büyük 
mağazaların şehir yer 
leşim merkezlerine ve 
birbirlerine olan uzak
lıkları, büyük mağa 
zaların ulaşım, oto 
park, sosyal tesisleri 
ile şehir alt yapısına 
getireceği yükler 
dikkate alınacak. 
Esnaf ve sanatkar 
işletmelerinin 
kuruluşuna ise 
Belediyeler izin 
verecek.
TESK Genel
Başkanı Bendevi 
Palandöken, son 
şeklini verecekleri 
taslağı önümüzdeki 
ay hükümete 
sunacaklarını 
söyleyerek, 
"Türkiye'nin her 
yeri alışveriş 
merkezi oldu. 
Alışveriş merkezi 
çılgınlığı var. Bu 
pazar 150 milyon 
dolarlık bir pazar. 
Yabancının 
iştahı kabarıyor.
Yapılacak tek şey 
haksız rekabetin 
önünü kesmek" 
dedi.

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Afet Arşiv Sistemi 
2008’de hizmete girecek

SBS sistemi hakkında bilmek istedikleriniz

Türkiye'de meydana 
gelen afetler hakkın
da verilerin elektro 
nik ortamda hizmete 
sunulmasını öngören 
Ulusal Afet Arşiv 
Sistemi, 2008 yılı 
başında uygulamaya 
konulacak.
Afet İşleri Genel 
Müdürü Mustafa 
Taymaz, yaptığı açık
lamada, proje çerçe 
vesinde Türkiye'nin 
deprem, sel, heyelan, 
çığ düşmesi gibi sık 
görülen doğal afetler 
konusundaki dene
yimleri, sonuçları, 
ulaşılabilen belgeleri, 
görüntüleri ve analiz 
yapmaya yönelik 
istatistiksel bilgileri 
web ortamına aktar

Küresel ısınma yeni sektörler oluşturuyor
Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) 
Marmara Araştırma 
Merkezi Öğretim Üye 
si Doç. Dr. Mustafa 
Tırıs, küresel ısın
manın getirdiği olum
suz etkilerin yanı sıra 
yeni pazarlar oluştur
duğunu belirterek, 
Türkiye ve özellikle 
Konya bölgesinin bu 
pazardan yararlan
ması için gerekli 
çalışmalara taşla
ması gerektiğini 
söyledi.
Konya Büyükşehir 
Belediyesi Kanalı 
zasyon ve Sular İda 
resi (KOSKİ) Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
Uluslararası Küresel 
İklim Değişikliği ve 
Çevresel Etkileri 
Konferansı'na 

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

löfa1 internette mplfefajiazetesi.cııııı T MA “SUYUNU BOŞA HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

dıklarını belirtti.
Veri girişinin 
yüzde 80 oranında 
tamamlandığını 
bildiren Taymaz, 
Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca olmak 
üzere 3 dilde hizmet 
verecek sistemin, 
yerli ve yabancı tüm 
araştırmacılara ve 
vatandaşlara açık 
olacağını söyledi. 
Taymaz, herhangi 
bir bölgeden 
ev almak veya 
kiralamak isteyen 
vatandaşın, 
sistemden o bölgeye 
ilişkin arama yapıp, 
yerleşim bölgesini 
tehdit eden afet 
risklerini görebile
ceğini kaydetti.

(UKİDEK) katılan 
TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Mustafa Tırıs, 
küresel ısınmanın 
birçok olumsuz 
etkisinin yanı sıra 
beraberinde olumlu 
etkiler de getirdiğini 
belirterek, "Küresel 
ısınmayla birlikte 
yepyeni pazarlar 
oluştu. Konya 
bölgesi insanı 
girişimci insanlar 
ve bu pazardan yeni 
fırsatlar oluşturabile
cek kabiliyete 
sahipler. Örneği bi 
yolojik olarak çevre 
dostu bir ortamda 
üretilen ve herhangi 
bir katkı maddesi 
konulmadığı zaman 
1 liralık bir domatese 
insanlar 5 lira vere
biliyor. Ayrıca dün

Mustafa Taymaz, 
varsa etüd rapor
larından da zemin 
hakkında bilgi 
sahibi olunabileceği
ni ifade ederek, 
mevcut etüd rapor
larını sisteme 
yüklediklerini 
ancak bu alanda 
eksiklikler 
bulunduğunu 
belirtti. Taymaz, 
"Bilgi, elimizdeki 
verilerle sınırlı. 
Etüd raporlarını, 
verileri, artırmaya 
çalışacağız.
Bunlar, Afet 
Tehlike Haritaları 
için de 
bilgi bankası 
oluşturacak" 
dedi.

pahalı olan enerji 
kaynakları yarın 
çok ucuz olabilir, 
ya da dün sudan 
ucuza satılan 
benzin bugün 
varili 100 dolara 
satılabiliyor. 
Türkiye’nin bu 
değişimi kaçırma
ması gerekir" dedi. 
Konya'nın sadece 
bir tarım kenti 
olmadığını da 
dile getiren Doç. Dr. 
Mustafa Tırıs, 
"Konya sadece bir 
tarım kenti değil 
aynı zamanda bir 
sanayi kenti de. 
Bu nedenle hem 
değişen tarımdan, 
hem de gelişen 
sanayiden geri 
kalmamalı ve yeni 
oluşan bu pazardan 
mutlaka pay almalı" 
şeklinde konuştu

tıııii'iı iıı ciııiı ılnıl ıııııııl

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN
OKUYUN 
OKUTUN

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), OKS yerine 
uygulanmaya baş 
lanacak yeni sistem 
kapsamındaki Seviye 
Belirleme Sınavı'nın 
(SBS) hazırlıklarında 
son aşamaya geldi. 
SBS, 2008'den itiba 
ren haziran ayı içinde 
ders yılı bitiminden 
sonra gerçekleştirile
cek. Bu eğitim-öğre- 
tim yılında son kez 
uygulanacak OKS ise 
8 Haziran 2008*de 
yapılacak.
SBS'nin uygulanma 
sıyla ilgili hazırlanan 
yönerge onaylandık
tan sonra yürürlüğe 
girecek.
Taslak yönergeye 
göre, ilköğretim 6. ve 
7. sınıflar için uygu
lanacak SBS, 2008 
yılından itibaren uy 
gulanmaya başla 
nacak. Sınav, eğitim- 
öğretim yılı sonunda 
gerçekleştirilecek. 
Öngörülen takvime 
göre, ilköğretim 6. 
sınıflar 22 Haziran 
2008, ilköğretim 7. 
sınıf öğrenciler 29 
Haziran 2008 tarihin 
de SBS'ye girecek. 
SORULAR
SBS'de yöneltilecek 
soruların "bilgiyi 
değil, bilgiyi kullan
mayı ölçen" sorular
dan oluşması 
hedefleniyor. Sorular, 
öğrenci hangi sınıfta 
okuyorsa o yılın 
müfredatından hazır
lanacak. İlköğretim 
6. sınıflarda 80 soru, 
7. sınıflarda 90 
soru yöneltilecek. 
Bu eğitim-öğretim 
yılında ilköğretim 
8. sınıf öğrencileri 
için son kez 
yapılacak OKS ise 
8 Haziran 2008 
Pazar günü gerçek
leştirilecek ve yine

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
" ■

VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
HARRYP0TTER5
CUMHURBAŞKANI
MERYEM ANA

100 soru sorulacak. 
"SINIF PUANI" 
NASIL 
HESAPLANACAK? 
Değerlendirme, 
ilköğretim 6. 7. ve 8. 
sınıf öğrencileri için 
"sınavın yüzde 70'i, 
yıl sonu başarı 
puanının yüzde 25'i 
ve yöneltme ve 
davranış puanının 
yüzde 5'i" alınarak 
yapılacak. 
Bu şekilde 
hesaplanacak 
puanlardan ilköğre
tim 6. sınıflar için 
yüzde 25'i, ilköğretim 
7. sınıflar için 
yüzde 35'i ve 
ilköğretim 8. sınıflar 
için de yüzde 4O'ı 
alınarak toplam bir 
puan ortaya çıkacak. 
"Sınıf puanı" olarak 
isimlendirilecek bu 
puan, fen, anadolu 
ve diğer liselere 
yerleştirmede 
esas alınacak.
Tercih başvuruları 
OKS'de olduğu gibi 
sonuçlar açıklandık
tan sonra alınacak. 
Yeni sistemde, 
OKS'de hesaplanan 
Matematik-Fen ile 
Türkçe-Matematik 
puan türleri yerine 
tek bir puan türü 
getirilecek.
Öğrenciler Sosyal 
Bilimler liselerine de 

14.00
14.15 -21.00-16.15
12.00 - 14.00 -20.45

Fen liselerine de 
Anadolu liselerine de 
tek puan türünden I 
girecek.
BAŞVURULAR
MEB, SBS'ye başvu
rular için yeni bir 4 
uygulama da başlata^ 
cak. 2008 yılında 
yapılacak SBS'nin ■ 
başvuru takviminin 1 
2008 Nisan ayında 1 
uyurulması plan- ı 
lanıyor.
Sınava girecek 
öğrenciler bankaya ! 
para yatıracak. Para 
yatıran öğrenciler | 
sınava başvurmuş 1 
sayılacak. Başvuru I 
ücretleri Ziraat 
Bankası, Halk 
Bankası ve
Vakıfbank'a yatırıla
cak.SBS'ye isteyen 
öğrenciler katılacak, 
tüm öğrencilere katıl
maları tavsiye edile
cek. SBS'ye girecek! 
öğrencilerin yaşları I 
nın küçük olmasın
dan dolayı bu 
öğrencilere sınava 1 
giriş yerleriyle 
ilgili olarak kolaylık | 
sağlanacak.
Öğrencilerin uzak 1 
mesafelerde sınava 1 
katılmamaları 
için SBS'ler il 
merkezlerinin 
yanı sıra 
ilçelerde de 
gerçekleştirilecek. ]
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CRN MCRİDVCN
nuşvCHİŞ MERKEZİ

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI! 

GEZİP GÖRECEĞİNİZ KALİTELİ VE UCUZ
ALİSVERİSYAPACAĞINIZ 

gBİRCAZİBEMERKEZİOLUŞTURDUK.
^SAYIU MİKTARDA 

I KİRALIK YERİMİZ
İ mevcuttur, 

İstiklal Cad. No:26 
?S^S10I»BİİTEL: 513 10 80
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Gemlikspor: 43 Soğukkuyu: 49^

gerek-

K&»

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlk kez bir araya 
gelen gençlerden 
oluşan Gemlikspor 
Basketbol Takımı 
kendi gibi lige yeni 
başlayan Soğukkuyu 
karşısında zevkli 
geçen maçı 
43-49 kaybetti. 
İlçe Spor salonunda 
az sayıda sporseve 
rin izlediği maçta 
sürekli skorbord arı 
zası yaşanınca durak
lamalar sonucu takım 
ların performansı da 
düştü. İlk periyotta 
takımlar fazla sayı 
üretemezken bu 
periyodu

w»
। fvA, larıs- 
HîÇLit uçır- 
bîsırım 
tar str

periyodu 38-34 
yenik kapadı. 
Son periyodda 
ise Gemlikspor

rakibin uzunîarıni 
durduramayanca 
maçı 49-43 
kaybetti

oyunu izleyenlere 
zevk verirken bu 
periyodu Gemlikspor 
28-25 önde kapadı.

Soğukkuyu 12-7 
önde kapadı. 
İkinci periyoda iyi 
başlayan takımların

Üçüncü periyodda 
ise pota altında sayı 
üretemeyen 
Gemlikspor, bu

Iznikspor: 1 Yolspor: 3

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Sahasının bakımda 
olması nedeniyle maç 
larını Gemlik Atatürk 
stadında oynayan 
Iznikspor, 
Yolspor'a 2-1 yenildi. 
Bursa Süper Amatör 
Kümede hedefini üçün 
cü lig olarak belirleyen 
Iznikspor, 4 maçta 
aldığı bir beraberlikle 
hedefinden oldukça 
uzaklaştı.

Maça hızlı başlayan 
Yolspor, henüz beşinci 
dakikada Sedat'la 1-0 
öne geçti. İlerleyen 
dakikalarda başka gol 
olmayınca ilk yarı bu 
skorla bitti. İkinci yarı
da beraberliği kova 
layan Iznikspor, 70 
dakikada Muhammet'in 
ayağından yediği golle 
2-0 yenik duruma 
düştü. Maçı bırak
mayan Iznikspor 77 
dakikada Serkan

Çiftçi'nin attığı golle 
durumu 2-1'e 
getirerek umutlandı. 
Maçın son dakikaların
da yakaladığı fırsatları 
gole çeviremeyen 
Iznikspor sahadan 
2-1 yenik ayrıldı. 
SAHA : Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : Bora 
Aladağ (7) Özgür Uçak 
(7) Ömer Güney (7) 
IZNİKSPOR : Semih (5) 
Olcay (4) Ahmet (4) 
Serkan Çelik (4) (Latif

3) Ümit (5) Şaban (4) 
Kenan (5) Onur (5) 
Ömer (3) (Necati (4) 
Serkan Çiftçi (6) 
Recep (5) (Mehmet 3) 

YOLSPOR : Caner (5) 
Naim (4) Emre (4) Ve 
dat (4) Merter (5) Sedat 
(7) Metin (5) Kora*y (5) 
(Emir 3) Salih (3) 
(Muhammet 5) 
Turgay (5) Bertan 
(5) (Barış 3) 
GOLLER : Dk. 5 Sedat 
Dk. 70 Muhammet (Yol spor) Dk. 77 Serkan Çiftçi (Iznikspor)
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Çocukların goz sağlığını ihmal etmeyin
gocuklardaki görme 
(usurlarının erken 
(aşta tedavisinin 
büyük önem taşıdığı, 
bulanık görmeye 
neden olan göz has 
talıkları ilk 4 yaş 
içinde tedavi edil 
mediği takdirde, bu 
kusurların göz tem
belliğine yol açtığı 
bildirildi.
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. 
Nuray Akyol, çocuk
ların küçük yaşlardan 
itibaren göz sağlık
larının takip edilme 
sinin çok önemli 
olduğuna dikkati 
çekti. Akyol, herhangi 
bir görme kusuru 
göze çarpmayan 
miniklerin dahi belirli 
aralıklarla kontrolden

geçirilmesi gerektiği
ni belirtti. Bebeklerin 
6-12 ay, büyüyünce 
de 4-6 yaş arasında 
belirli aralıklarla göz 
muayenesi olmaları 
nın gerekli olduğunu 
anlatan Akyol, "Çün 
kü bu muayeneler 
sırasında şaşılık ile 
kırma kusurlarının

yanı sıra katarakt, 
göz tümörü ve göz 
tansiyonu gibi göz içi 
hastalıklar erken 
teşhis edilebilir. 
Böyle bir göz kusuru 
saptanan çocuğa, 
gözlük ya da cerrahi 
müdahale 
önerilir" dedi. 
Görmenin

olgunlaşmasının 4 
yaşında tamam
landığını ifade eden 
Akyol, "Bulanık 
görmeye neden olan 
göz hastalıkları ilk 4 
yaş içinde tedavi edil 
mezse, bu kusurlar 
göz tembelliğine yol 
açtıkları için hiçbir 
zaman tam olarak 
giderilemez" 
diye konuştu. 
Görme kusurlarının 
çocukların okuldaki 
başarılarını 
olumsuz etkilediğine 
işaret eden 
Akyol, bunların 
büyük bölümünün 
aileler, öğretmenler 
hatta çocuklar 
tarafından fark 
edilmediğini 
bildirdi.

Öksürük ilaçları çocuklarda işe yaramıyor
ABD Gıda ve liaç İda 
resi'nin (FDA) danış
manları, soğuk algın
lığı ve öksürük ilaç 
larının 6 yaşın altın
daki çocuklarda işe 
yaramadığını ve kul
lanılmaması gerek
tiğini bildirdi.
FDA'nın kendi bünye
si dışındaki^ uzman
lardan oluşan danış
ma komisyonunun 
üyelerinden Pennsy 
Ivania Üniversitesi

öğretim üyesi Sean 
Henry, "şu anda elim
izdeki verilere göre, 
bu ilaçlar işe yaramı 
yor görünüyor" dedi. 
Uzmanların 6 yaşın 
altındaki çocuklarda 
etkili olmadığı için 
kullanılmamasını iste 
diği ilaçlar dekonjes- 
tanlar, balgam sökü 
cüler (ekspektoran- 
lar), antihistaminikler 
ve öksürük kesenler
den (anti-tussifler-

den) birini ya da 
birden fazlasını 
içeren ilaçlar. 
Bu ilaçların büyük 
kısmı reçetesiz 
olarak eczanelerde 
satılıyor.Komisyonun 
aldığı başka bir 
kararla bu etken 
maddeleri içeren 
ilaçlarla ilgili daha 
fazla inceleme yapıl
ması da istendi. 
İlaç şirketlerinin 2 

yaş altındakilere

reçetesiz satılan bu 
tür ilaçların satışını 
durdurmak için 
harekete geçtiği 
belirtildi. 
Uzmanlar bu tür 
ilaçların daha büyük 
çocuklarda işe 
yaradığını gösteren 
veriler de olmadığını 
belirtiyorlar, ancak 
bu ilaçların kullanımı
na karşı bir tavsiyede 
bulunmaktan 
kaçınıyorlar.

■ VI

biliyor musunuz?

M

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

51310 55
51318 79
51312 06

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 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 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 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
Yalnyz 185

256 77 84
544 30 60 

(212) 516 1212

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 5400
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 51417 00

AKCAN PETROL 51310 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Ondokuz Mayıs ~ 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Özcan Yılmaz, kalp 
yetmezliğinin tipik 
ama zararsız olan 
belirtilerinin yorgun
luk, çabuk yorulma 
ve kesik kesik 
soluma olduğunu 
belirterek, kalp yet
mezliğinin bazı 
hastalarda ani ölüm
lere yol sebep ola
bileceğini söyledi. 
OMÜ Tıp Fakültesi 
Şehir Polikliniği'nde 
düzenlenen '2007- 
2008 Eğitim Semine 
ri'nin açılışında bir 
konuşma yapan 
OMÜ Tıp Fakültesi 
Şehir Polikliği 
Başhekimi Prof. Dr. 
Sabri Acar, her yıl 
olduğu gibi bu yılda 
akademik eğitim 
süresi içinde, 2008 
Mayıs ayı sonunda 
kadar devam edecek 
olan Hasta Eğitim 
Seminerleri'ne 
başladıklarını kay
detti. Şehir poliklin
iğinin Kuruluş 
amaçlarının başında; 
halkın sağlık sorun
larına, halkın ayağın
da yardımcı olmak 
olduğunu ifade eden 
Acar, polikliniğe 
gelen acil hastaların 
aynı gün muayene, 
tetkik ve tedavi
lerinin yapıldığını 
açıkladı.
Seminere konuşmacı 
olarak katılan OMÜ 
Tıp Fakültesi Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Özcan Yılmaz ise 
'Kalp Yetmezliği 
Belirtileri ve Tedavi 
si* konusunda geniş 
bilgi verdi. Kalp yet
mezliğinin genel 
anlamıyla kalp kas 
larındaki kronik yet
mezlik olduğunu dile 
getiren Yılmaz, kalp

yetmezliğinde kanın 
yeterli miktarda 
damarlara, organlara 
ve kaslara pom
palanmadığını anlat
tı. Sağlıklı bir kalp 
dinlenme halindeki 
bir insanda dakikada 
5 ila 6 litre kan pom
palarken, yetersiz 
kalbin ise dakikada 
ancak 2 litre kan 
pompalayabildiğine 
dikkat çeken Prof. 
Dr. Özcan Yılmaz, 
"Vücuda yeterli mik
tarda oksijen ve 
besin gönder
ilemediği için vücut 
fonksiyonları gittikçe 
zayıflar. Tipik ama 
henüz zararsız olan 
belirtileri yorgunluk, 
çabuk yorulma ve 
kesik kesik 
solumadır. İlerlemiş 
vakalarda hasta 
yatağa mahkum olur 
ve günlük faaliyet
lerini sürdüremez bir 
duruma gelir. 
Sorunun kaynağı 
sağ kalp karıncığı 
olduğunda vücutta, 
özellikle de bacak
larda şişme mey
dana gelir. Kalp yet
mezliğinde daha çok 
kalbin sol karıncığını 
etkilediği durumlar
da ise akciğerlerde 
su göllenmeleri 
görülebilmekte ve 
nefes darlığına 
neden olmaktadır. 
Kalp yetmezliği bazı 
hastalarda ani ölüm
lere neden olmak
tadır" dedi.
Kronik kalp y 
zliğinin gun 
yaygın bir halk 
sağlığı sorunu 
olarak tanımlan
masının hiçte yanlış 
olmayacağını vurgu
layan Yılmaz, dünya 
çapında yaklaşık 
22.5 milyon kalp yet
mezliği hastası bu 
lunduğunu söyledi.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2884 

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

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

İstiklal Cad. Bora Sök. No:3/B 
Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
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Çocuk Korusu çalışmalarına başladı

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Çocuk 
Korosu çalışma
larına başladı. 
Müzik Öğretmeni 
Mehmet Taşpınar’ın 
çalıştırdığı 
Çocuk Korosu’na 
dün 50 ye 
yakın küçük

öğrenci katıldı. 
Velileri ile birlikte 
çalışmaların 
yapıldığı Belediye 
Kültür Merkezi 
altındaki salonda 
toplanan çocuklar 
ilk derslerini 
yaptılar.
Müziğin de 
Türkçe, İngilizce,

Fransızca gibi 
bir dili olduğunu 
söyleyen Mehmet 
Taşpınar, Müziğin 
sözlerinin portre 
denen beş çizgi 
ve dört aralıktan 
meydana gelen 
yerlere yazıldığını 
belirtti.
Taşpınar,

A DİKKAT!!
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

i ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
AĞUSTOS AYf FATURASI

O
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YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA 
KAPASÎTÎF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASÎTÎF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL) 

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR;
BUNUN SEBEBİ; YENİ UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARİÇ 15 KVA VE ÜZERİ 
TESİSLERDE KAPASÎTÎF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR.
AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN ÎTÎBAREN ENDÜKTÎF REAKTÎF ORANI %20, 
KAPASÎTÎF REAKTÎF ORANI İSE %15 OLARAK UYGULANACAKTIR.
MEVCUT SİSTEMLERİNİZ ÎLE BU ORANLARI TUTTURMANIZ MÜMKÜN DEĞÎLDÎR.
BUNLARIN ANLAMI; BU ANDAN İTİBAREN MEVCUT KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİZ 
İLE CEZA ÖDEMEKTEN KURTULAMAYACAKSINIZ.
ELEKTRİK FATURALARINIZDA CEZA ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ KOMPANZASYON 
SİSTEMLERİNİZİ YENİLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.

UMELSAN, UZMAN KADROLARI VE YENİ TEKNOLOJİLERİ İLE 
BU KONUDAKİ SORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR. 

BİLGİ İÇİN... 0226 81218 29 - 0226 812 23 66

UIII'tO'HII
(LEKÎROMAftKfcV

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 
0226 812 18 29 - 0226 812 23 66 

www.umelsan.com.tr 
lnfo@umelsan.com.tr

düşündüklerini 
söyledi.

M

önümüzdeki hafta 
kutlanacak olan 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 
84. yıldönümü 
nedeniyle “Cumhu 
riyet, Cumhuriyet” 
adlı marşı öğre
neceklerini söyledi. 
Birbirleri ile de 
tanışan küçük

müzisyenler, daha 
sonra öğretmenleri 
eşliğinde ders 
boyunca “Cum 
huriyet, Cumhuriyet 
marşını öğrendiler. 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür

23 Nisan Çocuk 
Bayramı’na hazır
landığını, koronun 
geçtiğimiz yıllarda 
birinci ve ikinci 
dönem olarak iki yıl 
yürütüldüğünü, 
bu yıl bunu üç

Derneği Başkanı Edip yıla çıkarmayı
Özer, Çocuk 
Korosu’nun

Festival çocukları?
tiyatroya doyurdu^
Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından 
düzenlenen 12. 
Uluslararası Çocuk 
ve Gençlik Tiyatroları 
Festivali'nde yabancı 
konukların kentin 
dört bir yanında 
sergiledikleri oyunlar 
ilgiyle izleniyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin 
Uluslararası 
Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Birliği 
(ASSITEJ) işbirliğiyle 
gerçekleştirdiği 
festival kapsamında 
Tayyare Kültür 
Merkezi, 'Pamuk 
Prenses ve Yedi 
Cüceler', 'Rapunzel', 
'Kurbağa Prens' ve 
'Parmak Çocuk' 
gibi ünlü masalların 
kahramanı Grimm 
Kardeşler'in 'Çirkin 
Ördek Yavrusu' 
adlı eserine ev 
sahipliği yaptı. 
Festivale Sırbistan 
dan katılan Subotica 
Çocuk Tiyatrosu'nun, 
oyunu büyük 
alkış aldı.

Subotica Çocuk 
Tiyatrosu’nun 
başarıyla

Kadri

$<

yorumladığı oyun, 
Emilija Mrdakovic'in 
yönetmenliğinde 
sahnelendi.
El kuklalarıyla 
sahneye çıkan ve 
45 dakika

boyunca çirkin 
bir ördek yavrusu
nun yaşama tutunma 
çabasını anlatan 
eyıencel; oyun, 
küçük seyircilerine 
neşeli anlar yaşattı; |

http://www.umelsan.com.tr
mailto:lnfo@umelsan.com.tr
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operasyon yapacağız”
Başbakan Erdoğan, İngiliz The 
Times gazetesine verdiği demeç 
te, kuzey Irak’ta yuvalanan PKK’lı 
teröristlere yönelik operasyon 
yapılacağını söyledi. Haberi 7’de

Ahmet Dural Meydanı’nda toplanan kadın, erkek, çoluk, çocuk PKK’ya kin kustuâl

Gemlikliler terörü lanetledi
Hakkari'nin 

Yüksekova ilçesi 
Dağlıca beldesinde 
hain pusuda 12 
askerimizi daha 
şehit eden PKK'ya 
Gemlik’te de tepki 
çığ gibi büyürken, 
ilçe halkı ellerindeki 
Türk bayrakları ile 
caddelerde PKK’ya 
lanet yağdırdılar. 
Askerlik Şubesi’ne 
yürüyen gençler 
askere gitmek için 
dilekçe verdi. 
Haberi sayfa 3’de

। Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tepkiler büyüyor
■' 12 askerimizin şehit edilmesi nedeniyle dün 
yurt genelinde kınama mitingleri yapıldı.
l Her gün birkaç şehidin verildiğinde, ateş 
düştüğü yeri yakarken hep “Kanınız yerde 
kalmayacak” sözleri söylenirken, şehit sayıları 
son günlerde 12’lere çıkınca, ulusal öfke de 
kabardı.

Halk son şehitlerden sonra sokağa dökül 
m üş vaziyette..

Dün, Gemlik’te düzenlenen kınama mitingini 
dikkatli izledim.

Düzensiz kalabalık her an bir bomba gibi pat
layabilir nitelikteydi. Devamı sayfa 5'de

GOODYEAR
[PHILIPS CD140İ

2 lastik al, telsiz telefonun olsun
15 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında, Goodyear’dan iki adet 

kamyon lastiği alan herkese anında Philips CD 140 telsiz telefon

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

Tel : 0.224 513 11 75

Afet 2007 
Tatbikatı 

bugün 
başlıyor

Bursa’da ve ilçemiz 
de 23-24-25 Ekim 
2007 tarihlerinde 
24 saat esasına 
göre yapılacak olan 
Afet 2007 tatbikatı 
için dün ilgili birim
lere yönelik bilgilen 
dirme toplantısı 
yapıldı. Sayfa 4’de

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

Türkiye yanıyor..
Başbakan İngiltere'ye gidiyor..

Dün AS TV'de Necati Kartal dile getirdi. 
Bugün Türkiye'nin miladı diye..
Dış politika vites değiştirecek.
Umuyorum ve diliyorum.
Gerçi bugün duyulanlar hiç de umut vermiy

or ama..
Önceki gün

Bursa'ya...Eskişehir'e..Trabzon'a..Adana'ya..An 
talya'ya.. Ülkemin her yanına ateş düştü..

Son on beş günde 50'y i aşkın şehit..
Ve aynı gün referandum.
Sonuç:Yüzde 70 evet oyu.
Siyasi iradenin yaptıklarını onaylamasına.. 
Sanki..
Türk dış politikasını temelinden sarsan 

şimdiki siyasal otorite değilmiş gibi..
Barzani'yi.Talabani'yi adam yerine koyanlar 

bunlar değilmiş gibi.
ABD'den.AB'den icazetle dış politikayı 

belirleyenler bunlar değilmiş gibi.
Bugün Cumhurbaşkanı Çankaya'da toplantı 

yapıyor.
Atatürk'ün,Cumhuriyeti kanla canla kuran

ların yaşadığı yüce mabetde..
Aralarında arka bahçesinde teröristleri 

besleyenlerinde olduğu siyasi parti liderleriyle 
durum değerlendirmesi yapacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütün
lüğüne kastedenlerle ne konuşacaklar?

Durumu çok ciddiye almıyorlar.
Ya da bilerek davranıyorlar..
T.C.sınırları ciddi bir saldırıya maruz kalmış. 
Başbakan İngiltere'ye gidiyor.
Türk insanı ayakta..
Bursa ayakta..
Gemlik ayakta..
Gemlik dün tarihsel bir gün yaşadı.
Bunca yıldır Gemlik'de yaşıyorum.
Dün Gemlik'te yaşıyor olmaktan bir kez 

daha gurur duydum.
Öyle görünüyor ki...
Gemlik insanı duyarlılığını en üst noktada 

hissetti ve elllerinde Türk bayraklarıyla 
.araçlarıyla caddeleri doldurdular.

Yazımızın bundan sonraki bölümünü 
.Kanaltürk Televizyonu'nun internet sitesinde 
bir Cumhuriyet kadınının "Hakkari'de Hain 
Pusu" haberine verdiği tepkiye bırakalım :

"Vatan uğruna şehitler verilirken padişah 
düğünü yapanlar,içimiz kan ağlarken sabah 
sabah,akşam akşam sazlı danslı eğlenenler, 

Nemaları,rantları,paraları için,vatan satan 
hain kuklalara oy veren,vicdanı 
çürük,bencil,fırsatçı,dini-imanı para olan onur
suz işbirlikçiler..

Vatan için canını veren,şehit evlatlarımızın 
kanının günahından s-i-z-i hangi hoca-din- 
iman-para-vakıf-güç kurtaracak bakalım!

Mustafa Kemal'in kızlarının -çocuklarının 
elinden kurtulamayacaksınız..Şanh tarihimizde 
yüreğindeki gerçek imandan .katışıksız vatan 
sevgisinden aldığı eşsiz ilahi güçle,benzeriniz 
işbirlikçi hainlerin hakkından gelen büyük 
babalarımız-büyükannelerimiz gibi biz de sizin 
hakkınızdan geleceğiz...

Satmaya,bölmeye,kul-köle-kukla 
eyaletler,devletçikler yapmaya çalıştığınız 
cumhuriyetimizden -memleket topraklarımız
dan d-e-f-o-l-u-p gideceksiniz,beslendiğiniz,kul
luk ettiğiniz yerlere..

Nasıl ki,yıl 1919'du..Şimdi yıl 2007.
Seçim.referandum falan derken hain plan

larınızı Bizans oyunlarınızı yutmadık.
Bu tarihlerin ,şehitlerimizin,rabbimize olan 

inancımızla nemalanmanızın, sattıklarınızın 
hesabını size soracağız."

Emekli Sandığı’ndan aldığım 
emeklilik cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Halis BELGE

İşçi emeklisine müjde
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Hüseyin Yener, 
2000 yılından önce 
emekliye ayrılan ve 
kendileriyle eşit 
hizmet süresine 
sahip olanlardan 
düşük maaş alan 2 
milyona yakın işçi 
emeklisinin maaşının 
kademeli olarak 
aktırılacağım söyledi. 
Çalışma ve sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
ğı'nın emeklilik siste
mindeki değişiklik 
nedeniyle kendileri 
ile eşit hizmet sahip 
olanlardan düşük 
maaş alan, 2000'den 
önce emekliye 
ayrılan işçilere yöne
lik radikal bir çalışma 
başlattığını bildiren 
Yener, Bakanlığın, 
hazırlanması öngö 
rülen İntibak Yasası 
kapsamına giren 2 
milyona yakın işçi 
emeklisinin maaşını, 
kademeli olarak artır
mayı hedeflediğini 
söyledi.
MAAŞ FARKI 
MASAYA YATTI 
Çalışma Bakanlı 
ğı'nın işçi emeklile 
rinin yıllardır

çözülmesini talep 
ettiği maaş farkı 
sorununu masaya 
yatırdığını söyleyen 
Yener, "Emeklilere 
aylık bağlanmasına 
ilişkin yapılan yasal 
düzenleme değişik
likleri nedeniyle 
2000 öncesi ve son
rası emekliye ayrılan 
işçilerin maaşlarında 
oluşan ortalama 
200 YTL fark 
İntibak Yasası ile 
giderilecek.
Buna göre öncelikle 
yasa kapsamına gire
cek işçilerin sayısı 
belirlendi. Bakanlık 
yetkilileri söz konusu 
düzenlemenin, tavan
dan prim ödeyen 
ancak benzer

koşullardaki işçi 
emeklilerinden düşük 
maaş alanlara dönük 
bir iyileştirmeyi 
içermesinin 
planlandığı, buna 
karşın iyileştirme 
miktarının ve 
zamanının netleşme 
diği, söz konusu 
iyileştirmenin en 
az 4.5 milyar YTL'lik 
bir kaynak ihtiyacı 
doğurduğunu 
hesaplayan yetkililer 
kademeli bir sistem 
üzerinde duruyorlar" 
dedi.
10-15 YILA 
YAYILACAK 
Çalışmaya göre 
intibak hakkına 
sahip olan işçi 
emeklilerinin

gj SATILIK-KİRALIK IÜX DAİRELER ve İŞVERLERİ
baytaİ 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 

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

şehit 
Knd!n sor
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ta^iseli fe'?kul 
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maaşlarında 
yapılacak 10 yılı 
bulan bir zamana 
yayılarak gerçek
leştirilecek. 
Yetkililer söz 
konusu düzenle
menin ilgili sivil 
toplum kuruluşları 
ile birlikte değer
lendirileceğini 
belirtirlerken, 
tarafların kademeli 
iyileştirme sistemine 
sıcak baktığı 
ifade edildi. 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği I 
(TİED) ise Çalıma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın söz ? 
konusu düzenlemeye 
ilişkin kaynağı 
SSK hastanelerinin 1 
Sağlık Bakanlığı'na 
devredilmesiyle elde 
edilen gelirden 
sağlayabileceğini 
bildirdi.
TİED, söz konusu 4 
gelirin 4 milyar 
YTL civarında 
olduğunu 
belirtirken, 
bakanlık yetkilileri, 1 
"Ödemenin tek 
kalemde yapılması 
mümkün değil, 
ortaya çok büyük 
bir yük çıkıyor" 
değerlendirmesinde 
bulundu.

/ Hakkar
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teenge'
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Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
yf Otoparklı, V'Asansörlü, 
V Hazır Mutfak, 
v Dış kapı çelik kapı, 
'Çİç kapılar amerikan kapı, 

Salon ve odalar laminant parke, 
v Islak zeminler seramik
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t Ahmet Dural Meydam’nda toplanan kadın, erkek, çocuk, çocuk PKK’ya kin kustu

(Gemlikliler terörü lanetledi YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca beldesinde hain 
pusuda 12 askerimizi daha şehit eden PKK'ya Gemlik’te de 
tepki çığ gibi büyürken, ilçe halkı ellerindeki Türk bayrakları 
ile caddelerde PKK’ya lanet yağdırdılar. Askerlik Şubesi’ne 
yürüyen gençler askere gitmek için dilekçe verdi.

I» EV£ E* 4*' \İ*^Wî

Seyfettin ŞEKERSOZ 
Ercüment ESEN 
Yelda BAYKIZ

Önceki gün 
Hakkari'nin Yüksek 
ova ilçesi Dağlıca 
beldesindeki koman
do taburundan sınır 
bölgesindeki Yeşiltaş 
Karakolu'na sevkiyat 
yapan 12 araçlık kon
voya Avaşin Çayı 
üzerindeki Şehri 
Köprüsü'nden geçişi 
sırasında PKK'nın 
düzenlediği hain 
pusuda 12 askerimizi 
daha şehit eden 
PKK'ya ülke gene 
ünde olduğu gibi 
Gemlik'te öfke 
çığ gibi büyüyor. 
12 askerimizin daha 
şehit olduğu haberini 
duyar duymaz önceki 
akşam ilçemiz Ahmet 
Dural Meydam’nda 
toplanan Gemlikliler, 
attıkları sloganlarla 
hain saldırıyı kınar 
ken, PKK'ya ve 
imralı Adası’nda 
hapis yatan terörist 
başı Abdullah 
Öcalan’a da lanetler 
yağdırdılar, terörü 
lanetledi.
KADIN ERKEK 
ÇOLUK ÇOCUK 
YÜRÜDÜ 
12 erimizin şehit 

i edilmesinden sonra 
tüm yurtta başlayan 
yürüyüş ve mitingler 
dün de devam etti. 
Dün okullarına 
gitmeyen Endüstri 
Meslek Liseli 
öğrenciler, okul 
önünde toplandıktan

sonra sloganlar 
atarak yürüdüler. 
Ellerinde bayraklarla 
Orhangazi 
Caddesi’nden ilçe 
merkezine yürüyen 
öğrenciler terörü 
lanetleyen sloganlar 
atarak İskele 
Meydam’na gittiler. 
Festival Alanında 
toplanan öğrenciler 
PKK’yı ve Abdullah 
Öcalan’ı lanetleyerek, 
“Şehitler Ölmez” 
diye sloganlar attılar. 
Öğrenciler daha 
sonra sonra Ahmet 
Dural Meydam’ndaki 
havuzun çevresinde 
toplanarak slogan 
atmaya devam etti.

Bu arada eline 
bayrak alan kadın 
erkek meydanda 
toplanmaya başla 
dılar. Bu arada 
ilçemizdeki 145 Nolu 
Taşıyıcılar Kooperati 
fi, G. Güzel Nakliyat, 
Körfez Nakliyat’a ait 
TIR’lar ve bazı özel 
araçlar İstiklal 
Caddesi’nden 
korna çalarak PKK 
terörünü lanetlemek 
için geçiş yapınca 
trafik kilitlendi.
Hakkari'de 12 askerin 
şehit edilmesinin 
ardından Ahmet 
Dural Meydam’nda 
toplanan kalabalık 
topluluk şehitlerler 
için gıyabında 
cenaze namazı 
kıldılar, bir dakikalık 
saygı duruşunun 
ardından İstiklal 
Marşı söylediler. 
Kalabalık daha 
sonra sloganlar 
atarak İstiklal 
Caddesi’nden 
kınama yürüyüşünü 
sürdürdü.
İlçe Jandarma 
Bölük Komutanlığı’na 

kadar yürüyen 
kalabalık Bölük 
Komutanıyla görüştü. 
İlçe Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzb. 
Şefik Ünal yaptığı 
konuşmasında, “Haklı 
tepkinizi galeyana 
gelmeden en iyi 
şekilde ortaya 
koyup bize destek 
çıkanlara teşekkür 
ediyoruz. ” dedi.
Yürüyüş sırasında ve 
miting alanı çevresin 
de polis geniş güven
lik önlemi alınırken, 
Ahmet Dural 
Meydam’ndaki bir 
grup genç de 
Askerlik Şubesine 
ellerinde bayraklarla 
yürüdü.
Mitinge katılan 
gençler, askere 
gitmek için 
komutanlara 
dilekçe verdiler. 
Yeniden Ahmet 
Dural Meydam’na 
dönen kalabalık, 
ellerindeki Türk 
bayraklarla slogan 
atarak olaysız 
şekilde dağıldı. 
Teröre İane mitin 
ginde, İlçe Jandarma 
Bölük Komutanlığı’n 
dan İmralı Adasına 
her Çarşamba günü 
hareket eden 
bölücübaşı Abdullah 
Öcalan'nın 
avukatlarını protesto 
etmek amacıyla, 
24 Ekim sabahı 
saat 08.00'de İlçe 
Jandarma Bölük Ko
mutanlığında buluş
ma kararı alındı.

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

Bir belgesel....
Geçenlerde yayınlanan televizyon belge

selini izlediniz mi bilmiyorum ?
İzlemediniz ise biraz beni dinleyin..
Düne kadar iktidardaki düşünceye 

muhalif kalan Can Dündar’ın ağzından bal 
damlıyor...

Rüzgara göre yön değiştirmek bu 
olmalı...

Sesi mi daha hüzünlü?... Yazdıkları mı?..
Onu bu kadar hüzünlü yapan ne sahi?..
Bilemedim... Ama okuyordum yazdık

larını...
Mühimseyerek... Alkışlayarak...
Hatta bir dönem yazılarını kesip sakla

yarak...
En çok onun yazıları dolaşırdı inter

nette...
“Can Dündar’dan” yazıyordu e-posta 

başlıklarında...
Ciddi ve sessiz bir kitlesi olduğu 

muhakkaktı...
Belgeselleri muazzamdı...
İlgi ile izliyorduk..
Bir diktatör bile, insan olabiliyordu onun 

sesinde...
Ve bazen masum... Sevecen.
Ev de bol zamanın var, seyredebilece 

ğim bir şeyler arıyorum...
Aksi gibi, seyre değer yapım bulamıyo

rum...
Can Dündar’ın Abdullah Gül’ü anlattığı 

belgeseli yayında...
Ne zaman hazırladı, eli ne çabuk değil 

mi ?
Değiştirmek istiyorum kanalı...
Ama o hüzünlü ses fena halde çekiyor 

beni...
Dayanamıyorum. Seyrediyorum...
Abdullah Gül, meğer ne masummuş...
Can Dündar anlatıyor... Anlatıyor, 

anlatıyor...
Fırlayıp, televizyon ekranındaki yeni 

Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’e sarıl
mak istiyorum bir an...

“Affet beni n’olur... Ön yargılı 
davrandım sana karşı” diyesim geliyor....

Abdullah Gül’ü sevecenlik yarışı 
şampiyonu yapmak için aceleyle hazırlan
mış, bir belgesel...

Düne kadar iktidardaki düşünceye 
muhalif kalan Can Dündar’ın ağzından bal 
damlıyor...

Rüzgara göre yön değiştirmek bu 
olmalı...

Ve Can bunu gayet iyi başarıyor...
... Şaşırmıyorum...
O da zamana uymuş diyorum.
Geçmiş olsun...
Kaçıyorum tüm iyi niyetlerimden ..
Küfrediyorum çok çabuk insan benim

seyen tavrıma...

IJ€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

MfSAATTE TESLİM EDİLİR 
Körfez Ofset

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

Tel ; (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Afet 2007 Tatbikatı bugün başlıyor
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa’da ve ilçemizde 
23-24-25 Ekim 2007 
tarihlerinde 24 saat 
esasına göre yapıla
cak olan Afet 2007 tat
bikatı için dün ilgili 
birimlere yönelik bil
gilendirme toplantısı 
yapıldı.
Gemlik Kaymakamlığı 
ve Belediye Başkanlı 
ğı koordinatörlüğünde 
belirlenen, toplanma 
alanındaki kriz merke 
zi çadırında yapılan 
toplantıya Kaymakam 
Mehmet Baygül, Bele 
diye Başkan Yardım 
cısı Menderes Bingül, 
İlçe Sivil Savunma 
Müdürü Mustafa 
Emirkaya, Sakarya, 
Bolu, İstanbul 
Beşiktaş ve Kadıköy 
gibi çeşitli illerden 
gelen arama kurtarma 
ve ilk yardım ekipleri, 
Garnizon ve İlçe 
Emniyet Müdürlüğü, 
Sağlık kuru'uşları, 
İtfaiye gurubu, kamu 
kurum ve özel kuruluş 
temsilcileri katıldı. 
Toplantıya katılan ve 
tatbikat esnasında 
görevli kurum ve 
kuruluş yetkililerine 
bilgi veren Kaymakam 
Mehmet Baygül, 13 
operasyon alanında 
güvenlik güçlerinin 
yanı sıra ilçe dışından 
gelen 125 personel, 

45 araç ve iş makinesi 
nin, Gemlik'ten kriz 
merkezi üyeleri, İlçe 
Kurtarma ve Yardım 
Komitesinin 13 üyesi, 
9 hizmet grup başkan
lığı personelinin 
katılacaklarını söyledi. 
Mevcut ilçe kriz mer 
kezinin kullanılmaya
cağını da söyleyen 
Kaymakam Baygül, 
tatbikatın EML önün
deki boş alanda kuru
lan kriz merkezi 
çadırından yönetile
ceğini bildirdi.
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Komutanlığının 
bu tatbikata DAFYAR 
ekibi ile 1 köpekli 
arama timi (4 köpek 
ve personeli) ile 
katılacağı belirtildi. 
Her türlü haberleş
menin üç gün süreyle 
gece ve gündüz 
olmak kaydıyla uydu 
batlarıyla sağlanacağı 
tatbikatta görev ala
cak ekiplerin yemek

Gemlik Karfez

Engellilerin Depremden Korunması" konulu panel yapılı]
II V“Depremle yasamayı ijreıeB 
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ihtiyaçlarını ise 
Gemlik Belediyesi 
karşılayacak.
İlçe Sivil Savunma 
Müdürü Mustafa 
Emirkaya'da tatbikata 
katılacaklara 13 ope 
rasyon bölgesinde 
yapılacak tatbikatlar 
hakkında bilgi verdi. 
Üç gün sürecek ve 
ilçenin muhtelif böl
gelerinde gerçekleşe
cek tatbikatın başlan 
gıcı ise bugün saat 
10.55 de start alacak. 
Belediye hoparlör
leriyle halka duyurula
cak olan tatbikatta 
vatandaşların duyarlı 
olmaları ve panik 
yaşamamaları 
yönünde yayınlar 
yapılıyor.
Tatbikatın ilk günü 
olan bugün saat 10.55 
de Lale Kemal Kılıç 
ilköğretim Okulu 
bahçesinde manken
lerin kullanılacağı tat
bikatla başlayacak.

Seyfettin ŞEKERSOZ

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
olarak organize 
edilen "Engellilerin 
Depremden 
Korunması" konulu 
panele katılan 
konuşmacılar 
"Depremle yaşamayı 
öğrenelim" 
mesajı verdiler. 
Çocukların deprem 
dede olarak 
tanıdıkları Prof. 
Dr. Ahmet Mete 
Işıkara'nın işleri 
nedeniyle katılamadığı 
panele AHDER 
(Afete Hazırlık 
Derneği) kurucusu 
ve eski Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi 
Başkanı Fikret 
Gökçe ile AHDER 
Başkanı Ersin 
Satı katılırken 
Gemlik Sivil Savunma 
Müdürü Mustafa 
Emirkaya'da 
Gemlik'te yapılacak 
olan tatbikatla ilgili 
izleyenlere kısa 
bilgiler verdi.
Tatbikat uyarılarında 
öğrencilerin panik 
yapmamaları 
konusunda onları
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uyaran Emirkaya, 
olası yaşanacak 
afetin dünyanın sonu 
olmadığını, aksine 
afetten sağ 
çıkacaklar içen 
yaşamsal önlemlerin 
alınması için 
çalışmaların yapılması 
gerektiğini söyledi. 
Emirkaya, verdiği 
kısa bilgiler içinde 
fay hattı üzerine yük
sek katlı yapılaş
madan kaçınılması 
gerektiğinin 
altını çizdi. 
Konuşmacılar Fikret 
Gökçe ile Ersin Satı, 
Özürlü Çocukların 
deprem yada afet 
anında neler yap
maları gerektiğini 
anlattılar.
Depremde nelerin 
olacağı, nasıl

önlemlerin alınması 
gerektiği, 
büyüklükleri ile 
şiddeti arasında 
nasıl fark oluşacağı 
yönünde 
bilgilerinde 
aktarıldığı panelde 
konuşmacılar ayrıca 
Türkiye’de 
1900 ile 2005 
yılları arasında 
5 ve 5.9 şiddetinde 
752, 6 ve 6.9 
şiddetinde 99, 7 ve 
7.9 şiddetinde 23 । 

olmak üzere 
toplam 871 adet 
deprem olduğunu ’ 
söyleyerek 
Türkiye'de depremle 
birlikte yaşamayı ** 
öğrenmemiz 
gerektiğini 
hatırlattılar.

Hakkari’ni) 
hain sairi

Hdtafınn
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Tepkiler büyüyor
Meydanlarda toplanan halk 

adeta burnundan soluyor.
Ahmet Dural Meydam’nda öğle 

saatlerinde elinde bayraklı yirmi 
yirmibeş kadınla başlayan kala
balık ilerleyen saatlerde bin kişiyi 
buldu.

Bu tür mitinglerin organizatörü 
siyasi partinin sağladığı büyük 
bayraklar, pankartlar da yavaş 
yavaş meydanı doldurunca me 
raklı kalabalık giderek çoğaldı.

Bu arada 145 Nolu Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatif ve diğer 
taşıyıcı kooperatif ve şahıslara ait 
büyük TIR lar özel araçlar da kor
nalar çalarak ilçe merkezine gel 
meye başlayınca kalabalık 
psikolojisi yanında merak ve he 
yacanı da getirdi.

Kimi ne oluyor diye kalabalığa 
yaklaşırken, kimi de evindeki 
bayrağını kapıp, yanını çocu- 
luğunu çocuğunu alıp ulusal tep
kisini dile getirmek için oradaydı.

Okuluna gitmeyip yürüyüşe 
katılan öğrenciler, -ki bunların 
arasında çok sayıda ilkokul 
öğrencisi de vardı- kadınlar, yaşlı 
nineler, dedeler, gençler, esnaf 
herkesimden insan 12 erimizin 
öldürülmesi üzerine PKK’ya karşı 
dop doluydu.

Yürüyüşün koordinatörlüğünü

İtSüne‘Bakış
Kadri GÜLER 

kadrljguler@hotmail.com

Ülkü Ocakları ile ön saftaki MHP 
İlçe yöneticileri yapıyordu sanki.

Arada Anavatan Partisi ilçe 
başkanı ve yöneticilerini göre
bildim.

Siyasi kadro alarak ortalıkta 
görebildiğim bunlardı.

Toplanan halk gerçekten PKK’ 
ya karşı büyük nefret duygusuyla 
doluydu.

Gemlik halkı askerinin yanında 
olduğunu net bir şekilde gösterdi.

Korkum, bu topluluğun, her an 
bir provakasyonla farklı yöne 
kaydırılabilir olmasındandı.

Ama sağduyu egemen oldu ve 
gösteriler olaysız dağıldı.

Bu tür ulusal tepkiler daha 
sağlıklı bir şekilde organize 
edilmeli.

Biri derneğin, bir siyasi par
tinin damgasını taşımamalı.

Öyle olursa aynı kalabalıkları 
bulmak güçleşir.

Acı hepimizin acısı.

Böyle olunca tepkimizi daha 
büyük bir şekilde ortaya koymak 
için ilçedeki tüm siyasi partiler, 
demokratik kitle örgütleri elini 
taşın altına koymalı ve biraraya 
gelerek bir platform oluşturmalıy
dı.

Bu platformda oluşturulacak 
ortak bir tertip komitesi ile miting 
gerçekleşirdi.

En azından provakatörlere kar 
şı da önlem olurdu.

Dün herkes kendi bildiğine bir 
tarafa çekti tepkilerini...

Lise çağındaki öğrenciler 
kendi başlarına hareket ettiler. Bir 
o yana bir bu yana ellerinde bay 
raklar dolanıp durdular.

Koca TIR’ların ilçe merkezine 
korna çalarak girmesine ne 
demeli.

Kooperatif yöneticileri tepki
lerini keşke böyle koymasalardı.

Bir yandan tepki koyarlarken 
bir yandan da rahatsızlık verdiler.

Güvenlik güderi ise buna hiç 
tepki göstermedi.

Bir karmaşa ortamı doğdu ki 
sormayın.

Doğacak bir taşkınlık nasıl önle 
nirdi merak ediyorum.

Düzensiz topluluklar her 
zaman sorun olabilir.

Halk askerimizin öldürülme 
sinin önünün alınmasını istiyor.

Bu iş lafla da olmuyor.
PKK terörü yaklaşık 25 yıldır 

devam ediyor.
Türkiye bir iç savaş veriyor 

ama farkında değiliz.
Terörle mücadelenin yöntem

leri akılla yapılır.
Terörün nedenleri ortadan 

kaldırılmadan terör bitmez.
İngiltere gibi gelişmiş ülkeler 

İra ile uzun yıllar savaştı.
İspanya ve Almanya da..
Hala da bu terör ile uğraşıyor

lar.
Türkiye’nin sorunu içte ve 

dışta teröre destek bulmasından 
kaynaklanıyor.

Karşımızdaki PKK’lı katiller 
güney doğunun zor doğasından 
yararlanıyor.

Türkiye terörü duygusal değil, 
akılcı bir şekilde, kendi gücüyle 
yenecek.

Başka yolu yok.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde düzenlenen 
hain saldırıda şehit düşen Samet Saraç’ın evine kor düştü Hain saldırıdan 

Orhangazili er 
yaralı kurtuldu

Hakkari'nin 
Yüksekova ilçesi 
Dağlıca bölgesinde 
teröristler tarafından 
düzenlenen saldırıda 
şehit düşen BursalI 
er Samet Saraç'ın 
evinde yas var. 
Bursa'daki şehit 
ve gazi aileleri, 
Hakkari'de şehit 
düşen BursalI er 
Samet Saraç'ın 
ailesini ziyaret ederek 
taziyede bulundu. 
Yüreği yanık şehit 
ailelerinin sloganları, 
mahalle sakinlerini 
göz yaşlarına boğdu. 
Bursa'daki çok sayı
da şehit ve gazi aile
si, Hakkari'nin Yük 
sekova ilçesinde 
şehit düşen BursalI 
Samet Saraç'ın 
Soğanlı Mahallesi'n 
deki evine giderek 
ailesini ziyaret etti. 
Şehit ve gazi aileleri
ni temsilen seçilen iki 
kişi aile ile görüşe 
rek, "Yanınızdayız" 
mesajı verdi. Şehit 
ailelerinin "Samet 
hakkını helal et bize", 
"Şehidin annesi yal
nız değilsin" şeklinde 
slogan atması

mahalle sakinlerini 
üzüntüye boğdu. Göz 
yaşlarına boğulan 
mahalleli, "Şehitler 
ölmez, vatan bölün
mez" sloganlarına 
eşlik etti. Slogan 
atan şehit aileleri, 
"Askerini koruyamı 
yorsa ben bu vatanı 
ne yapayım? Kan 
dökülecekse vatanı 
mız için, bayrağımız 
için, milletimiz için 
dökülsün. Bunun için 
değil; bunun için 
vatan sağ olmasın. 
Biz bu kadar ürkek 
miyiz, bu kadar 
korkak mıyız? Sınır 
ötesi operasyon için 
illa ABD'nin iznini mi 

almamız lazım?" 
dediler.
Yaşlı bir şehit anne 
sinin, "Bu yaşımda 
gerekirse vatan için 
evlat doğururum" de 
mesi herkesi duygu
landı. Türk bayrağıyla 
başına örten diğer bir 
şehit yakının, "Bugün 
askere çağırsalar he 
men giderim. Vatanım 
için, toprağım için, 
bayrağım için gide 
rim. Namazlarımın 
ardından Rabbim'e 
yalvarıyorum.
Artık bıçak kemiğe 
dayandı. Evde dura
maz oldum, kendimi 
dışarı attım.
Dayanamıyoruz" 

diye konuştu. 
Bu arada şehit 
ailelerinden biri 
kişinin, "Önce 
İmralı'daki terörist 
başını asın. Sonra 
kanları yerde kalmadı 
deyin" yazılı pankart 
açması dikkat çekti. 
Alkış tutan şehit 
ailelerini Saraç'ın 
yakınları, "Lütfen 
onu burada yap
mayın" diye ikaz etti. 
Şehidin amcası, 
"Onları kedisiyle, 
köpeğiyle dağlara 
gömmezsek, bize de 
Osmanhnın, Cumhu 
riyetin çocukları 
demesinler" dedi. 
Taziye ziyaretleri se 
bebiyle dolup taşan 
şehit ailesinin evine 
AKP Bursa Milletve 
kili Ali Kul, Emniyet 
Müdürü Tahsin 
Demir ve Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey de 
ziyarette bulundu. 
Şehit Samet Saraç 
bugün Ulucami’de 
düzenlenecek 
törenden sonra 
Bursa’da Pınarbaşı 
Şehitliğinde 
toprağa verilecek

Hakkari'deki hain 
saldırıda, 
Orhangazi’den 
bir asker yaralandı. 
Hakkari'nin 
Yüksekova ilçesinin 
Dağlıca bölgesinde 
teröristlerin düzen
lediği saldırıda, 
ailesi Orhangazi'nin 
Yeniköy beldesinde 
yaşayan er Ufuk 
Çelik'in yaralandığı 
haberi geldi. Hava 
yolu ile Ankara 
GATA'ya kaldırılan 
Çelik, burada 
ameliyata alındı. 
Bu arada Çelik'in 
yakınları da GATA'ya 
çağırıldı. Edinilen 
bilgilere göre, Ufuk 
Çelik, Bursa ve 
Orhangazi'ye bağlı 
Yeniköy beldesin- 
dekindeki yakınlarını 
telefonla kendisi 
aradı. Durumunun iyi 
olduğunu söyleyen 
Çelik'in yakınları 
Ankara'ya akın etti. 
Vücudunun çeşitli 
yerlerinden hafif 
yaralanan Çelik'in 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi.
1999 Marmara depre
minden sonra ailesi

ile birlikte 
Yalova'dan ayrılan 
Çelik, Bursa ve 
Yeniköy'de ikamet 
ediyordu.
2006 yılının Kasım 
ayında vatani 
görevine başlayan 
27 yaşındaki Çelik, 
tezkeresini almaya 
100 gün kala gazi 
oldu. Ankara 
Sigorta'nın eski
Orhangazi acentesi 
Abdullah ince'nin 
torunu olan ve 
karikatüristtik 
yapan Çelik'in 
babası Şemsettin 
Çelik, annesi 
Tülay Çelik ve 
yakınlarının 
Ankara GATA'daki 
bekleyişi sürüyor.

mailto:kadrljguler@hotmail.com
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Hakkari’de şehitler
için son görev

Hakkari'nin Yüksek 
ova ilçesinde şehit 
olan 12 askerin 
cenazesi düzenlenen 
törenin ardından 
Van'a gönderildi. 
Şehitler için 
Hakkari Dağ ve 
Komando Tugay 
Komutanlığı'nda 
tören düzenlendi. 
Törenin ardından 
şehitlerin Türk 
bayrağına sarılı 
naaşları, 
helikopterle 
Van'a gönderildi. 
Şehitlerin cenazeleri, 
Van Jandarma 
Filo Komutanlığı'nda 
bekletilen iki 
askeri uçakla 
memleketlerine 
gönderilmeye 
başlandı 
Asteğmen Mehmet 
Bozkuş Uşak'da,
Astsubay Soner

• Özübek Eskişehir'de, 
Ûzman Çavuş 
Mustafa Uysal

Antalya'nın 
Manavgat ilçesinde, 
Uzman Çavuş 
Selçuk Gürdal 
Afyon'un Dinar 
İlçesine bağlı 
Durkaya köyünde, 
Er Yavuz Öztürk 
Afyon'un Dinar 
ilçesine bağlı 
Göçerli köyünde, 
Er Lokman 
Eker Yozgat 
Buzacıoğlu 
kövünde.
Er Zekeriya Yatı 
Ordu'nun Kumru

ilçesine bağlı 
Fizme Beldesinde, 
Er Abdurrahman 
Doğan Adıyaman'ın 
Çemberlitaş 
köyünde, Er Tarık 
Emeket Kars'ta 
Er Mehmet Cücük 
Gaziantep'in 
Şehit Kamil 
ilçesinde, 
Er Vedat Kutluca 
Kırıkkale'nin 
Keskin ilçesinde,. 
Er Samet Sarac'ın 
cenazesi Bursa'da, 
toprağa verilecek.

ADD’den hain W
saldırıya kınama!
Seyfettin SEKERSÖZ lememizin durdurul- Halk olarak, sivil I
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi adına 
yapılan açıklamada 
"Ulusumuzun 
birliğine ve bütün
lüğüne yönelik 
hain saldırılar daha 
bir hız kazanarak 
devam etmektedir" 
denilerek 
saldırı kınandı. 
Bu saldırıların iç 
ve dış tehdit güçleri 
tarafından organize 
edilmekte olduğunun 
hatırlatıldığı ADD 
Gemlik Şubesi 
Yönetim Kurulu 
adına Selim Şahin 
tarafından yapılan 
basın açıklamasında 
"Amaçları ülkemizin 
üniter yapısını boz
mak, huzur ve güven 
ortamının sarsıl
masını sağlamaktır, 
âöyiece ülkemizin 
kalkınmasını ve der

lememizin durdurul-
ması, ülkemizin 
güçsüz kalıp tama
men kapitalizmin 
kölesi haline 
getirilmesidir.
Amaçlarına ulaşmak 
için kanlı terör 
örgütü PKK'yı bir 
kez daha devreye 
sokmuşlardır. 21 
Ekim 2007 Pazar 
günü Hakkari 
Dağlıca'da 12 
askerimizin şehit 
edildiği bu hain ve 
kanlı saldırıyı ADD 
Gemlik Şubesi 
olarak bir kez 
daha nefret ve 
şiddetle kınıyoruz. 
Şehitlerimize 
rahmet, şehit 
ailelerine, TSK’ya 
ve tüm ulusumuza 
başsağlığı diliyoruz. 
Terörle mücadeleyi 
yalnızca güvenlik 
Güçlerinden bekle
menin doğru olma 
dığı bilincindeyiz.

Halk olarak, sivil
toptum örgütleri 
olarak onların 
yanında ve onların I 
moral kaynağı 
olmalıyız.
ADD Gemlik 
Şubesi olarak bir 
önerimiz var.
29 Ekim Cumhuriyeti 
bayramında tüm 
Gemlik halkı olarak j 
hem Cumhuriyete 1 
sahip çıkmak 
hem de terörü 
lanetlemek için 
geçit töreni arkasın-1 
da ellerimizde 
Türk Bayrakları ile ] 
bir halk korteji 
oluşturarak teröre 
lanet yağdıralım. 
Ulusumuzun bolüne- 
meyeceği kararlılığın^ 
gösterelim. Bu amaç 
la tüm sivil toplum ' 
örgütlerini ve tüm 
Gemlik halkını 
ADD Gemlik Şubesi 
ile iletişime davet 
ediyoruz" denildi.
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Erdoğan; “Irak’a operasyon yapacağız”
Başbakan Erdoğan, 
Ingiliz The Times 
gazetesine verdiği 
demeçte, kuzey 
Irak’ta yuvalanan 
PKK’lı teröristlere 
yönelik operasyon 
yapılacağını söyledi 
ve ekledi:
Times’ın, Erdoğan ile 
Ingiltere ziyareti 
öncesinde yaptığı 
röportajın tamamı, 
gazetenin internet 
sitesinde yayımlandı. 
Başbakan Erdoğan’ın 
iki günlük İngiltere 
ziyareti öncesinde 
yayımlanan haberde, 
Erdoğan’ın Amerika 
ve NATO’dan gelen 
bütün durdurma 
çabalarına rağmen 
operasyonun yapıla
cağı yolunda açıkla

mada bulunduğuna 
dikkat çekilirken, bu 
açıklamanın terör 
örgütü PKK’nın 
ortaya çıkan son eyle 
minden önce yapıl 
dığına da işaret edildi 
Erdoğan’ın, ABD ve 
Irak yönetiminin 
defalarca uyarılmış 

olmasına rağmen 
terör örgütü PKK 
mensuplarını kuzey 
Irak’tan atmak için 
hiçbir girişimde 
bulunmadıklarından 
yakındığına işaret 
edilen haberde, 
Erdoğan’ın 
Türkiye’nin sabrının 

taştığını söylediği ve 
her ülkenin kendisini 
savunma hakkı 
bulunduğunu hatırlat
tığına işaret edildi. 
Times, Başbakan 
Erdoğan’ın, "Ne 
gerekiyorsa yapıla
cak. Kimseden izin 
almak zorunda 
değiliz" dediğini de 
duyururken, 
Erdoğan’ın ayrıca 
Türkiye-ABD ilişkileri 
konusunda değer
lendirmelerde bulun
duğunu belirtti. 
Haberde, Erdoğan’ın 
Türkiye’de giderek 
yükselen Amerikan 
karşıtlığına dikkat 
çekerken, Ameri 
ka’nın Irak’ta yürüt
tüğü askeri harekatın 
başarısız olduğu 

değerlendirmesinde 
bulunduğu ve 
ABD Kongresi’nin 
Ermeni tasarısını 
onaylaması halinde 
söz konusu ülkenin 
"çok önemli 
bir dostunu 
kaybedeceği" uyarısı 
yaptığı kaydedildi. 
"SIĞINAK İŞLEVİ" 
Hedefte masum 
siviller ve Irak’ın 
toprak bütünlüğünün 
bulunmadığı, 
sadece PKK’nın 
bulunduğunu da 
belirten Erdoğan’ın, 
PKK’nın sürekli 
Türk hedefle 
rine yönelik saldırılar 
yaptığının altını 
çizdiği kaydedildi. 
Başbakan Erdoğan’ın 
"eğer komşu bir ülke 

terörizm için güvenli 
bir sığınak işlevi 
görüyorsa bizim 
uluslararası 
yasalara göre 
haklarımız vardır 
ve bunları kullanırız, 
bunun için de 
kimseden izin 
almayız" dediği 
bildirildi.
Erdoğan’ın, 
TBMM’de tezkerenin 
büyük çoğunlukla 
kabul edilmesinin 
Türkiye’nin sabrının 
taştığının göstergesi 
olduğunu söylediğini 
de yazan gazete, 
Başbakan’ın 
olası operasyonun 
zamanı ya da 
ölçeği konusunda 
bilgi vermediğini 
bildirdi.

TSK; “8 askerle irtibat kurulamadı”
Genelkurmay, kayıp olan 8 askerle irtibat kurulamadığını açıkladı.

Genelkurmay Başkan 
lığı, Hakkari'de askeri 
birliğe düzenlenen 
saldırının ardından 
kaybolan 8 askerle 
halen irtibat kurula
madığını bildirdi. 
Genelkurmay 
Başkanlığı'ndan 
yapılan açıklamada, 
saldırının ardından 
başlayan operasyon
ların devam ettiği, 
PKK terör örgütü 
mensuplarıyla çatış
maların aralıklarla 
sürdüğü belirtildi. 
Açıklamada, çatış

malarda saat 13.00 
itibariyle etkisiz 
hale getirilen terörist 
sayısının 34'e 
ulaştığı bildirildi. 
Açıklamada ayrıca, 
"Birliğe silahlı 
saldırının başla
masından bir süre 
sonra kendileriyle 
irtibat kesilen 8 
personelimizle 
yapılan tüm ara
malara rağmen 
halen irtibat kurula
mamıştır." denildi. 
Dağlıca'da kanlı 
pusunun ardından

PKK, kendisine 
yakın haber ajansları 
ve internet siteleri 
aracılığıyla 
Hakkari'deki saldırıda 
rehin aldığı ileri 
sürülen askerlerin 
isimlerini açıkladı. 
Genelkurmay 
Başkanlığı 8 askerin 
kayıp olduğunu 
doğruladı.
Asker İrfan Beyaz'ın 
ailesi bekliyor 
7 askerin kimliği 
verilen bilgilerde 
bir askerin kimliğinin 
ise daha sonra 

açıklanacağı 
belirtildi.
Rehin alındığı ileri 
sürülen erlerin 
isimleri şöyle: 
Piyade er Ramazan 
Yüce -Mardin, 
Er İrfan Beyaz-Antep, 
Çavuş Mehmet 
Şenkul-Niğde, 
Er Nihat Başova- 
Konya/Cihanbeyli, 
Er İlhami Demir, 
Ağrı/Patnos, 
Er Fatih Atakul- 
Denizli, Uzman 
Çavuş Halis Tan- 

Adana.

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. 

Gemlik / BURSA

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

YURTİÇİ KARGO’DA 
ÇALIŞMAK 

İSTER MİSİNİZ?
En az ilkokul mezunu, 

askerliğini yapmış, 
dağıtım ve alım işlerinde 

çalıştırılmak üzere 
BAY PERSONELLER 

alınacaktır.
Müracaatlar, 1 adet fotoğraf ile 

şahsen yapılacaktır
YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş. 

GEMLİK SüBESİ
TEL: 513 20 71 -513 55 05
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Wm karşısına çeçerken iMii
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 
48 yaşındaki kadın, 
otomobilin çarpması 
sonucu hayatını 
kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 
Geçit Mahallesi 
Çevre Yolou köprüsü

Kem Manıııı aldılar hem de idi
Bursa'da 4 kişinin 
saldırısına uğrayan 
bir kişinin cüzdanı 
gasp edildi.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Osmangazi ilçe
si Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 

T MA A “SUYUNU BOŞA HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 

| kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

İ BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım. Satım Vfe Kiralâma Hizmetleri

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

ACILSATILIKveKIRALIKLARINIZIÇINBIZlARAYINIZ i
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

s

İ 
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

Macîde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

İ 
i

altında meydana 
gelne kazada yolun 
sağından soluna 
geçmek isteyen 
Cemile Uysal'a, 
Ömer Rasim (28) 
idaresindeki 16 V 
6347 plakalı otomobil 
çarptı. Arkadan gelen 
Gökhan Ç.'un (39) 
kullandığı 16 CKC

Cadde üzerinde 
yürüyen Ümit Y.'nin 
(22) yanına yaklaşan 
4 kişi kendisini 
döverek darp etmeye 
başladı. Ümit Y'yi 
darp eden 4 zanlı, 
içerisinde 100 YTL 
para, nüfus

52 plakalı kamyonet 
de Ömer Rasim S.'un 
kullandığı otomobile 
çarptı. Kazada 
Cemile Uysal ha 
yatını kaybederken 
kazaya karışan 
sürücüler polis 
tarafnıdang özaltına 
alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

cüzdanı ve,banka
matik kartlarının 
bulunduğu cüzdanı 
da alarak olay 
yerinden kaçtı.
Polis kaçan zanlıların 
yakalanması için 
çevrede geniş çaplı 
araştırma başlattı.

TT

Oymen’den teröre ltaf;ı birlik ^ajıısı
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Genel 
Başkan Yardımcısı 
Onur Öymen, iktidar 
ve muhalefetin tek 
yumruk olup, terörle 
milli mücadele 
politikası etrafında 
birleşmesi 
gerektiğini söyledi. 
Hakkari'deki terör 
saldırısının ardından 
CHP Bursa İl 
Başkanlığı'nda 
bir basın toplantısı 
düzenleyen Onur 
Öymen, "Ana 
muhalefet partisi 
olarak bu şehitlerin 
hesabının sorulması 
gerekiyor. Tek yum
ruk halinde hareket 
etmemiz gerekiyor. 
Bu kayıplara bir an 
önce son verebilmek 
için devlet ve millet 
olarak birlik içinde 
hareket ederek 
bu acılara son 
vermeliyiz" dedi. 
Bursa'da ve bir çok 
ilde meydana gelen 
protesto olaylarının 
halkın konuya ne 
kadar duyarlı 
olduğunu gösterdiği
ni belirten Öymen, 
"Çok sayıda şehit 
verdik. Çok vahim 
haberler alıyoruz. 
Artık hayıflanmanın 
zamanı değildir. Artık 
bu konuda gereksiz 
tartışamalarla vakit 
geçirmenin zamanı 
değildir. İktidarı ile 
muhalefeti ile tek

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

KAYIP
Askeri 

kimliğimi 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
MUHAMMED

EROL 
DİNAR

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

yumruk gibi olacağız. 
Tek bir terörle milli 
mücadele etrafında 
birleşeceğiz. Ülkem
ize yönelik bu 
saldırıları bertaraf 
etmeliyiz. Bunun 
başka yolu yoktur. 
Şimdiye kadar izle
nen politikalar, 
maalesef başarısı
zlığa uğradı. 
Başından beri 
hükümete gerekli 
cesareti gösterip 
Kuzey Irak'a asker 
gönderilmesi için 
defalarca çağrıda 
bulunduk. şimdi 
gördüğünüz man
zara, 2002 yılından 
beri izlenen çekingen 
politikaların feci 
sonuçlarını veriyor. 
Bu yanlış politikalar
la insanlarımız 
canlarını veriyor. 
Alınan bu yetkinin 

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 
görevlendirilmek üzere 

BAY/BAYAN
ÇAYCI - GARSON 

alınacaktır.
GEMLİK GÜNEŞ NAKLİYAT 
PET. OTOM. TAH. LTD. ŞTİ.

AZOT Yolu Koca çukur 
Mevkii No : 1 GEMLİK 

Tel : 224 524 75 OO

gereği yerine getir
ilmelidir. Bu yetkiyi 
alır almaz derhal 
silahlı kuvvetlere 
gerekli talimatı vere
cektiniz. Çünkü 
meclis 
yetkiyi hükümete 
veriyor. 'Zamanı, 
kapsamı hükümetin 
takdirinde olacaktır' 
diyor. Sadece 
meclisten karar 
çıkması, silahlı 
kuvvette direktif 
anlamına gelmiyor" 
diye konuştu. 
Hükümetin aldığı 
tezkere kararının 
bir an önce uygula
maya geçirilmesini 
tekrarlayan 
Öymen, terörle 
milli mücadele 
politikası etrafında 
birleşilmesi gerek
tiğini sözlerine 
ekledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İMKB yeni haftaya 
sert satışlarla 
başlarken, dolar 
1,2110 YTL'ye yük
seldi. İMKB Bileşik 
Endeksi birinci 
seansta, Cuma 
günkü birinci seans 
kapanışına göre 
2.831 puan azalarak 
52.655 puan 
seviyesinde açıldı. 
Hisse senetleri, bu 
seviyede ortalama 
yüzde 5,10 oranında 
değer kaybetti. 
İstanbul serbest 
piyasada dolar 
1,2110 YTL, avro 
1,7300 YTL'den 
haftaya başladı. 
Bankalararası 
piyasada ise dolar 
1.2370-1.2470 YTL 
aralığında işlem 
görüyor.
Kapalıçarşı'da 
1,2090 YTL'den ah- 

| nan dolar 1,2110
YTL'den satılıyor. 
1,7280 YTL'den alı
nan avronun satış 
fiyatı ise 1,7300 YTL 
olarak belirlendi. 
TSKB Araştırma 
Bölümü tarafından 
hazırlanan günlük 
bültende piyasalara 
ilişkin şu yorum 
yapıldı: "Artan terör 
saldırıları ve 
sınırötesi operasyon 
tedirginliği finansal 
piyasalardaki olum
suzluğu arttırabilir. 
Bu hafta teör tedir
ginliğinin yanı sıra

İMM ABONE OLDUNUZ MU?
«■Udi lıı «iııiı «İnil lutnıl

SATILIK^DAIRE
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

ABD'de 3.çeyrek 
bilançoları izlen 
meye devam edecek. 
Çarşamba günü 
Merrill Lynch ve 
Boeing, Perşembe 
günü Microsoft ve 
Motorola'nın karları 
gelecek. Bunlar 
içinde Merrill 
Lynch'İn rakamları 
daha önemli olacak. 
Bu hafta ayrıca 
AB'de Türkiye 
Raporu oylaması, 
ABD konut verileri 
izlenecek.
Fedtoplantısı 
31 Ekim'de 
gerçekleşecek. 
Yeni bir faiz indirimi 
isteyenpiyasalar 
bu tarihe kadar 
dalgalı olmaya 
devam edebilir. 
Global satış dal
gasının 87 krizini 
anımsatmasına 
rağmen, aradafarklar | 
bulunuyor, bunlar 
arasında piyasa 
çarpanlarının hala 
düşükolması, 
gelişmekte olan ülke 
ekonomilerinin 
güçlü durumda 
olması yeralıyor. 
Ancak Türkiye'deki 
terör olayları, 
yüksek cari açık 
gibi nedenler 
Türkiye'nin olası 
bir global satış dal
gasından daha 
olumsuz etkilen- 
mesineneden 
olabilir."

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ÇİZİYORUM
Barış Güler’ın kaleminden

8 YAŞ

Vatandaş ekonomiden umutsuz
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ile 
Merkez Bankası'nın 
ortaklaşa gerçek
leştirdiği Tüketici 
Eğilim Anketi, yurt
taşların satın alma 
gücünün 6 ay önceye 
göre daha kötü 

KURÛflNlIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

*TESKİM^ÛCREİSİZKESİMHİZMEIİMİZVMDR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.
BERKAY ET

Tel'.5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

durumda olduğunu, 
gelecek 6 aylık 
dönemde ise daha da 
kötüleşeceği beklen
tisini ortaya koydu. 
Söz konusu anket 
sonuçlarına göre 
oluşturulan Tüketici 
Güven Endeksi, 

ekonomik durumu 
kötüleşen yurttaşların 
ve izleyen dönemde 
kötüleşme bekleyen
lerin oranının arttığını 
gösterdi. Ankete 
yanıt verenlerin sade 
ce yüzde 0.8'i 6 ay 
önceye göre satın 
alma gücünün çok 
daha iyi, yüzde 13.1'i 
de biraz daha iyi oldu 
ğunu söylerken, yüz 
de 33.2'lik bir kesim 
biraz daha kötü, yüz 
de 3'lük kesim ise 
çok daha kötü 
olduğunu dile getirdi. 
Yüzde 49.8'lik kesim 
ise satın alma gücün 
de değişiklik olmadı 
ğını bildirdi.
Gelecek 6 aylık 
dönemde satın alma 
gücüyle ilgili beklen
tiler de benzer bir 
tablo ortaya koydu. 
Bu dönemde satın 
alma gücünün çok 
daha iyi olacağını 
bekleyenlerin oranı 
yüzde 1, biraz daha 
iyi olacağı beklen- 
tisindekilerin oranı 
da yüzde 14.1'de 
kalırken, yüzde 
27.8'lik kesimin satın 

alma gücünün biraz 
daha, yüzde 3'lük 
kesimin ise çok 
daha kötüleşeceğini 
düşündüğü saptandı. 
-“EKONOMİ ÜÇ AY 
ÖNCEYE GÖRE 
DAHA KÖTÜ” 
Üç ay öncesine göre 
Türkiye'nin şu andaki 
genel ekonomik duru
muna ilişkin değerlen 
dirmelerde “çok daha 
iyi” diyenler yüzde 
1.7, “biraz daha iyi” 
diyenler yüzde 21.3, 
“aynı” diyenler yüzde 
35.4, “biraz daha 
kötü” diyenler yüzde 
29.9, “çök daha kötü” 
diyenler yüzde 
2.9 çıktı.
Gelecek üç ayda 
genel ekonomik duru
mun çok daha iyi 
olacağını bekleyenler 
yüzde 2.2, biraz 
daha iyi olacağı 
beklentisinde olanlar 
yüzde 21.4 olurken, 
biraz daha kötü ola
cağını bekleyenler 
yüzde 24, çok daha 
kötü olmasını 
bekleyenler yüzde 
3.2 düzeyinde 
gerçekleşti.
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Terminal üst geçidine 
sanayici desteği

Yaz saati uygulaması 
28 Ekim’de sona eriyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, her gün 
yüzlerce kişinin 
karşıdan karşıya 
geçtiği Yalova 
Yolu'nun Terminal 
girişine modern bir 
üst geçit yapmak için 
düğmeye bastı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, terminal 
önüne kurulması 
planlanan üstgeçidin 
yapım işini kendileri 
talep etmeden Harput 
Grup'un üstlendiğini 
belirterek, bu 
konudaki 
duyarlılığından 
dolayı şirketin 
yöneticilerini tebrik 
etti. Terminalin 
girişine planlanan 
üst geçitin yapımını 
üstlenen Harput 
Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Muhammed 
Etkesen ile bir araya 
gelen Başkan Şahin, 
"Terminale üst geçit 
yapımı bizim pro
gramımız arasında 
yer alıyordu. Bunu 
açıklamamızdan 
sonra Harput Grup, 
terminale üst geçi- 
tinin yapımını 
üstlenebileceğini 
iletti. Bursa'ya 
hizmetlerinden dolayı 
şirketin tüm yönetici
lerine teşekkür 
ediyorum" dedi.
Bursa'nın en 
uzun üstgeçidi 
Bu arada şehrin en 
yoğun ana arter
lerinden biri olan

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazam 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

GEMİİK SİNEMA GÜNÜIÖÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
IIARRY POTTER 5 
CUMHURBAŞKANI 
MERYEM ANA

(Rezervasyon Tel: 513 33 2I) 
Seanslar
14.00
14.15 -21.00 -İ6.15
12.00 -14.00 -20.45

Yalova Yolu'ndaki 
yaya trafiğini önemli 
ölçüde rahatlatacak 
olan üstgeçit, 
modernliği ile de 
Bursa'da ilk olacak. 
Terminalin giriş 
yolundan karşıya 
uzanacak olan 
toplam 44 metre 
uzunluğundaki 
üstgeçit bugüne 
kadar yapılan en 
uzun üstgeçit 
olacak. 4 metrelik 

genişliği ve engelli 
asansörü ile kullanım 
konforu da sağlayan 
üstgeçidin üstü ise 
güvenlik sebebiyle 
özellikle açık 
bırakılacak.
Terminalden çıkan 
ya da terminale 
giden yolcular 
90 günde tamamlan
ması planlanan 
üstgeçit ile Yalova 
Yolu'nu daha güvenli 
geçebilecekler.

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

Yaz saati uygulaması 
haftasonu bitiyor. 
28 Ekim Pazar 
günü , saatler 1 saat 
geri alınacak.
Yaz saati 
uygulamasına 25 
Mart 2007 Pazar 
günü geçilirken, 
saatler 03.00'de bir 
saat ileri alınmıştı. 
Gün ışığından daha 
fazla yararlanmak 
amacıyla yapılan 
uygulamaya İlişkin 
Bakanlar Kurulu 
kararı, 7 Mart tarihli 
Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştı.
İleri saat 
uygulaması,

Su geleceğin altını olacak
Danimarka'nın 
Aarhus Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Erik Jeppesen, 
Türkiye'nin içinde 
bulunduğu 
coğrafyanın, küresel 
ısınmadan en fazla 
etkilenen bölgelerin 
başında geldiğini, bu 
bölgede gelecekte 
çok ciddi su sıkın
tıları yaşanacağını 
söyledi.
Küresel İklim 
Değişikliği ve 
Çevresel Etkileri 
Konferansı kap
samında Meke 
Gölü'nü gezen 
119 bilim adamı ve 
uzmandan birisi olan 
Erik Jeppesen, Meke 
Gölü'nü bu yılın 
haziran ayında da 
gezdiğini, o döneme 
göre suyun daha da 
azaldığını gördüğünü 
belirtti.
Türkiye'nin içinde 
bulunduğu 
coğrafyanın, küresel 
ısınmadan en fazla 
etkilenen bölgelerin 
başında geldiğini 
vurgulayan 
Jeppesen, şunları 
kaydetti: "Bu 
bölgede gelecekte

28 Ekim Pazar günü lerin 1 saat geri alın* 
saat 04.00'de saat- masıyla sona erecek.

çok ciddi su sıkın
tıları yaşanacak. Şu 
anda Anadolu kurak 
bir bölge. Tarım, 
toplam kullanılan 
suyun yüzde 
75'inden fazlasını 
harcıyor. Bu çok 
ciddi bir rakam. Özel
likle Anadolu'da 
suyu en fazla tüketen 
şeker pancarı üretimi 
yapılıyor. Türkiye'de 
yaşanan bu sorunlar 
yurt dışından takip 
ediliyor. Türkiye'deki 
su kaynakları yavaş 
yavaş tükeniyor." 
Jeppesen, önceden 

dünyada tuzun altın . 
olduğunu, sonra 
petrolün öne çıktığını 
ve bu yüzden 
savaşlar yaşandığını 
ifade ederek, 
"10 bin yıl önce 
sulak alanlarla 
kaplı Anadolu'da 
şimdi bu alanların J 
kalıntıları kaldı.
Bu coğrafyada su, J 
geleceğin altını 
olacak. Su yüzünden 
savaşlar çıkar 
mı? Bunu bilemem J 
ama suyun altın 
değerinde olacağı 1 
kesin"dedi

‘Gemlik Körfez’ internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com
T MA A “SUYUNU BOSA HARCAMA” ggl

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın

ww.gemlikkorfezgazetesi.com


CAN MCRİDYCN
ALIŞVERİŞ MERKEZİ 

G€MLİKUL€RİN HİZMETİNE AÇILDI! 

GEZİPGÖRECEĞİNİZKALİTELİVEUCUZ 
ALIŞVERİŞYAPACAĞINIZ 

t BİRCAZİBEMERKEZİ OLUŞTURDUK.
■ SAYILI MİKTARDA 

KİRALIK YERİMİZ 
MEVCUTTUR.
İstiklal Cad. No:26 

TEL: 513 10 80
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Ziya Doğan istifa etti Avrupa'da haftanın görünümü
Trabzonspor Teknik 
Direktörü Ziya Doğan, 
görevinden istifa etti. 
Mehmet Ali Yılmaz 
Tesisleri'nde basın 
toplantısı düzenleyen 
Doğan, 3-2 mağlup 
oldukları Beşiktaş 
maçının ardından 
yönetim ile biraraya 
geldiklerini belirterek, 
"Karşılıklı olarak aynı 
niyette olduk ve 
yollarımızı ayırmaya 
karar verdik" dedi. 
Doğan, bugün itibarıy
la Trabzonspor teknik 
direktörlüğü görevin
den ayrıldığını söyledi. 
ZİYA DOĞAN: 
"BAŞKAN VE 
YÖNETİMLE 
GÖRÜŞEREK YOL
LARIMIZI AYIRDIK" 
Ziya Doğan, 
Mehmet Ali Yılmaz 
Tesisleri'nde Kulüp 
Basın Sözcüsü Zeyyat 
Kafkas ile birlikte 
düzenlediği basın 
toplantısında istifa 
kararını açıkladı. 
Geldiği dönemde 
Trabzonspor'da birçok 
oyuncu değişikliği 
olduğunu hatırlatan 
Doğan. "Ama o dö 
nemde 2. yarıda kur
duğumuz iskelet kad 
royla başarılı olduğu
muza inanıyorum. Bu 
sezona başlarken iddi
alı başladık ve çok 
zorluklar yaşadık.
Trabzonspor hala iddi
ası bulunan bir takım 
ve bu iddiasının da 
devam ettiği kanaatin 
deyim. Oyuncularla 
yaptığım toplantıda 
'Bu takımın hedefe 
götürürsünüz, Karam 
sadığa kapılmanıza 
gerek yok* dedim. Biz 
çok büyük kaoslardan 
çıktık. Sivasspor maçı 
bizim lehimize olsaydı

liderin 5 puan 
gerisinde olacaktık. 
Burada olduğum 
sürede çok sıkıntılar 
yaşadık. Önce 
başkanla daha 
sonra da yönetimle 
konuştuk. Birlikte 
aynı fikre vardık. 
Yollarımızı ayırdık. 
Trabzonspor'un men
faatleri doğrultusunda 
hareket ederek ortak 
bir karar verdik" dedi. 
"VİCDANIM RAHAT 
BİR ŞEKİLDE 
GİDİYORUM" 
"Trabzonspor ile ilgili 
benim ağzımdan bun
dan sonra hiçbir şey 
duyamayacaksınız" 
diyen Doğan "Trabzon 
spor camiasına başarı 
lar diliyorum. Buraya 
Trabzon halkının 
büyük desteğini alarak 
geldiğimi biliyorum. 
Hala o güven var. 
Vicdanım rahat bir 
şekilde gidiyorum. 
Yeni gelen hocaya 
başarılar diliyorum" 
şeklinde konuştu. 
Tazminatıyla ilgili bir 
soruya Ziya Doğan, 
"Tazminat diye bir şey 
söz konusu değil" 
karşılığını verdi. 
ZEYYAT KAFKAS: 
"KAN DEĞİŞİKLİĞİNİN 
TRABZONSPOR'UN

FAYDASINA 
OLACAĞINI 
DÜŞÜNDÜK" 
Trabzonspor Kulübü 
Basın Sözcüsü 
Zeyyat Kafkas ise, 
"Hocamız ile yap
tığımız toplantıda 
Trabzonspor'un daha 
ileriye gitmesi için 
yeni bir kan değişik
liğinin yeni bir heye
canının gelmesini 
uygun gördük. 
Ziya Doğan burada 
olduğu müddetçe 
olumlu işler yapmıştır. 
Çalışkan bir teknik 
adamdır. Hocamızın 
önünü açtık.
Trabzonspor'da 
iyi izler bırakarak 
ayrılıyor. Hiçbir sorun 
olmadan birlikte 
bir karara vardık. 
Gelinen şartlar bunu 
gerektirdi. Yeni bir 
kan değişikliğinin 
Trabzonspor için 
faydalı olacağını 
düşündük" dedi. 
Kafkas, Doğan'ın 
tazminatının söz 
konusu olmadığını 
ifade ederek, 
"Kendisi içerde 
birikmiş primim 
varsa bunun 
kulüp personeline 
dağıtılmasını istedi" 
dedi

Avrupa futbolunda 
2008 Avrupa Futbol 
Şampiyonası 
Elemeleri nedeniyle 
ulusal liglere verilen 
aranın sona ermesiyle 
ulusal liglerdeki 
heyecan yeniden 
başladı.
PREMİER LİG'DE 
ARSENAL 
LİDERLİĞİNİ 
SÜRDÜRDÜ 
Ingiltere Premier 
Ligi'nde sezona 10. 
hafta maçlarıyla 
devam edilirken, lider 
Arsenal, bir maçı 
eksik olmasına karşın 
zirvedeki yerini bu 
haftada korumayı 
başardı. Arsenal, 
kendi sahasında ağır
ladığı Nicolas Anel 
ka'nın takımı Bolton 
VVanderers'ı 2-0 yene 
rek 9 maçta topladığı 
25 puanla zirveyi kim
seye kaptırmadı. 
Geçtiğimiz sezonun 
şampiyonu 
Manchester United, 
Aston Villa'yı deplas
manda 4-1 gibi farklı 
bir skorla yenerek 
çıkışını sürdürdü ve 
ikinci sıraya yerleşti. 
Teknik direktörlüğe 
Sven-Goran 
Eriksson'u getirdikten 
sonra büyük bir çıkış 
yakalayan ve zirveye 
oynamaya başlayan 
Manchester City, bu 
haftayı da kayıpsız 
atlatarak iddiasını 
sürdürdü. Manchester 
City, evinde konuk 
ettiği Birmingham 
City'i 1-0'la geçerek 22 
puanla 3. sırada yer 
aldı.
Beşiktaş'ın hafta 
içinde Şampiyonlar 
Ligi maçında 
karşılaşacağı 
Üverpool, oldukça 
ilginç anların yaşan 
dığı Merseyside der-

bisinde Everton'ı 2-1 
yendi ve maç eksiği 
olmasına rağmen 4. 
sıraya kadar yükseldi 
Premier Lig'de top 
koşturan temsilciler
imizden eski milli fut
bolcu Tugay 
Kerimoğlu'nun for
masını giydiği 
Blackburn Rovers, 
kendi sahasında 
Reading'i 4-2 mağlup 
ederken, Tugay attığı 
şık golle takımının gal
ibiyetine katkı sağladı 
ve İngiliz futbol 
otoritelerinden yine 
tam not aldı.
Milli futbolcu Tuncay 
Şanlı'nın formasını 
giydiği Middlesbrough 
ise ligdeki kotu gidişi
ni sürdürdü ve kendi 
sahasında Chelsea'ye 
2-0 yenildi. 
LA LİGA’DA REAL 
MADRİD VE 
BARCELONA 
HAFTAYI 
MAĞLUBİYETLE 
KAPATTI 
İspanya La Liga'da 
sezona 8. hafta 
maçlarıyla devam 
edilirken, şampiyon
luğun güçlü aday
larının puan kayıpları 
dikkat çekti.
Lig lideri Real Madrid, 
Cumartesi günü 
deplasmanda konuk 

olduğu Espanyol'a 2-1 
yenilerek, La Liga'daki | 
ilk mağlubiyetini aldı. 
Real Madrid bu yenil
giye rağmen 19 puanla 
lidcriiğini korurken, 
milli futbolcu Nihat 
Kahveci'nin takımı 
Viiiarreai ise kendi 
evinde güçlü rakibi FC 
Barcelona'yı 3-1 
yenerek, ligde 18 
puanla ikinci sıraya 
yükseldi.
Barcelona deplasman
da aldığı bu yenilgiyle 
dördüncü sıraya geril
erken, Deportivo La 
Coruna'yı deplasman
da 4-2 yenen Valencia 
3. sıranın sahibi oldu. 
Son iki sezonun UEFA 
Kupası şampiyonu ı 
Sevilla, Levante 
karşısında 2-0'lık gali
biyete uzanarak rahat 
bir nefes aldı ve 11. 
sıraya tırmandı.
Trabzonspor'dan ayrı 
larak uzun uğraşlar 
sonunda Ispanya'ya 
giden Ersen Martin'in j 
yeni takımı Recreativo 
Huelva ise kendi evin- J 
de Real Mallorca'ya 2- 
0 yenilerek taraftar- 1 
larını hayal kırıklığına 
uğrattı. Huelva aldığı 
bu yenilgiyle 8 puanla 
20 takımlı La Liga'da I 
15. sıraya kadar 
geriledi.

Fenerbahçe’nin 135, Avrupa Sınavı Galatasaray’a Ankaraspor freni
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi G Grubu'ndaki 
üçüncü maçında 
deplasmanda 
Hollanda'nın 
PSV Eindhoven 
takımıyla 
karşılaşacak 
Fenerbahçe, 
Avrupa 
kupalarında 
135. maçına 
çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, 
Avrupa arenasında 
bugüne dek yaptığı 
134 maçta 43 
galibiyet, 21 
beraberlik ve 70 
yenilgi aldı.

Rakip filelere kalesinde ise
toplam 158 gol 229 gole engel
atan sarı-lacivertliler, olamadı.

Turkcell Süper 
Lig'in zirvesinde 
bulunan Galatasaray, 
9. haftada Ali 
Sami Yen Stadı'nda 
Ankaraspor'u 
konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, 
lig sonuncusu 
Ankaraspor ile 
golsüz berabere 
kalarak, evinde 
seyircisiz oynadığı 
son maçında 
2 puan kaybetti. 
Ankaraspor ise 
yeni teknik direktörü 
Hikmet Karaman 
ile çıktığı ilk maçta 
güçlü rakibinden

1 puan almayı 
başardı ve 
Galatasaray'ın

evindeki galibiyet 
serisine son 
verdi.
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Şişman çocuğu 
zayıflatma yöntemleri

ritmi bozuklukları, 
gelişme geriliği, saç 
dökülmesi ve safra 
kesesi taşları gibi 
önemli sorunlar 
görülüyor.
Bu nedenle bu 
tür diyetlerin çocuk
larda kullanılması 
sakıncalı bulunuyor. 
SPOR ŞART 
Çocukluk çağında 
şişmanlığın artmasıy
la hareketsizliğin 
artması arasında 
çok yakın bir ilişki 
bulunuyor.
Uzun süre televizyon 
seyretme hem 
hareketsizliğe yol 
açıyor, hem de 
atıştırma tarzınca 
yeme alışkanlığı 
nedeniyle çocuklar
daki şişmanlık için 
önemli bir hazırlayıcı 
faktör oluyor.
Fizik aktivite; 
haftada 3-5 kez, 
başlangıçta 
15 dakika sonra 
35-40 dakikaya 
çıkarılmalı, 
yürüme,koşma, 
bisiklete binme, 
tenis, dans gibi fazla 
miktarda kas gru
plarını çalıştıran 
hareketleri kap
saması gerekiyor.

Sabah şekerlemesi 
venmi düşürüyor

Şişman her 5 çocuk
tan ancak birine 
uygun tedavi 
yapılabiliyor.
Bunun nedeni de 
çocukluk çağındaki 
şişmanlığın hem 
ailelerden hem de 
sağlık çalışanlarından 
yeteri ilgiyi 
görememesi.
Şişman çocuklarda 
haftada en fazla 
yarım kilo 
verdirecek 
programların hazır
lanması gerekiyor. 
Diyetisyen Burcu 
Kara .şişman 
çocuğun sağlıklı 
zayıflatılmasın! 
anjatıyor: .
Şişman çocukların 
tedavisinde 
yetişkinlerde olduğu 
gibi 5 ana yaklaşım 
bulunuyor.
Diyet, fiziksel aktivite, 
davranış ve yaşam 
değişiklikleri ailenin 
tedaviye katılımı 
ve düzenli izlem.
Diyet şişmanlık 
tedavisinin ana 
unsurunu 
oluşturuyor. Hafif 
derecede şişman 
çocuklarda yani 
ideal ağırlığından 
yüzde 20 fazla

olanlarda kola ve 
meyve suyu gibi 
içeceklerin azaltıl
ması ve fastfood 
türü besinlerden 
kaçınma genelde 
yeterli oluyor.
Diyet uygulamasında 
iki yol bulunuyor.
Birincisi dengeli 
az kalorili diyettir. 
Bu tür diyette 
çocuğun yaşına 
göre alması gereken 
kalori yüzde 30-40 
azaltılıyor.Diyetih 
düşük yağlı 
yüksek kompleks 
karbonhidratlı ve 
yeterli protein 
içermesine dikkat 
ediliyor. Genelde

besinlerin 3 ana, 
3 de ara öğün 
şeklinde verilmesi 
öneriliyor.
Diyet uygulamasında 
ikinci yol ise çok 
düşük kalorili 
diyettir. Bu tür 
diyet 600-800 cal/gün 
1,5-2 gram/kg pro
tein, 2 litre su, 2-4kap 
sebze, multivitamin, 
kalsiyum, potasyum 
ve demir içeriyor.
Bu diyet çok ağır şiş
manlarda kullanılıyor. 
Bu şekilde haftada 
1 kg kaybediliyor. 
Çok düşük kalorili 
diyet uygulayanlarda; 
nitrogen kaybı, 
hipotansiyon, kalp

uyumak gün 
boyu verimi 
düşürdüğü gibi 
bir sonraki 
gecenin uykusunu 
bozuyor ve uzun 
dönemde kronik 
uykusuzluğa yol 
açıyor.
Genellikle sabah 
uyandıktan sonra 
biraz daha uyuma 
isteği ile birçok 
kişinin yaptığı 
uyku şekerlemeleri,

bozulmakta. 
Gündüz uyku 
halinin devam 
etmesine yol açan 
şekerlemeler, 
uzun vadede ise 
kronik uykusuzluğa 
yol açabiliyor. 
Sağlıklı bir uyku 
için gece yatma ve 
kalkma saatleri 
belirlenmeli.
Belirlenen bu 
saatlerde en fazla 
yarım saat sarkma

l tayda yerine zarar 
getiriyor. Bu kısa 
uykularda uyku 
siklüsü tamamlana
madığı için gün 
boyu verim düşmek
te, gece uykusundan 
çalındığı için bir

olmalı. Eğer 
(bu gece uyuya
madım, bunu 
telafi edeyim) 
diyerek şekerleme 
yaparsanız uyku 
düzeniniz 
altüst olur.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

<

IVI

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları . 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
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 31

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)

E

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49

,'Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H
B

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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 4521 -111
Su Arıza Yalnız 185

s

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
23 Ekim 2007 Salı 

ENGİN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 17 

Tel: 513 37 16 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2885 

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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Bursa Valiliği 
konserleri iptal etti
Bursa Valiliği, 
cumhuriyetin kuru
luşunun 84. yıl 
dönümü münase
betiyle hazırlanan 
Cumhuriyet 
Bayramı kutlama 
programında yapıl
ması planlanan 
28 Ekim 2007 
Pazar günü yapıl
ması planlanan 
konserin iptal 
edildiğini açıkladı.

Yağış etkisini arttıracak
Meteoroloji, 
yağışların hafta 
başında da devam 
edeceğini, yağış alan 
kesimlerde hava 
sıcaklığının 2-4 
derece azalacağını 
açıkladı.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlü 

1 ğü'nden yapılan 
1 açıklamaya göre,

A DİKKAT!!/?
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
EYLÜL AYI FATURASI

*5 PER. SAT. BEO. ' 
SrrK Mı ! 
B«rfca/Tip ___J
Ç«r»n 
Sm EaİMv 
İlk Eldeki

Ek Tüketin 
Trafo Kıyiı

BMm HyM___
Tüketim Titan -

AĞUSTOS AYI FATURASI

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA 
KAPASİTİF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASİTİF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL)

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

BUNUN SEBEBİ; YENİ UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARİÇ İS KVA VE ÜZERİ 
TESİSLERDE KAPASİTİF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR.
AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÜKTİF REAKTİF ORANI %20, 
KAPASİTİF REAKTİF ORANI İSE %15 OLARAK UYGULANACAKTIR.
MEVCUT SİSTEMLERİNİZ İLE BU ORANLARI TUTTURMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.
BUNLARIN ANLAMI; BU ANDAN İTİBAREN MEVCUT KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİZ 
İLE CEZA ÖDEMEKTEN KURTULAMAYACAKSINIZ.
ELEKTRİK FATURALARINIZDA CEZA ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ KOMPANZASYON 
SİSTEMLERİNİZİ YENİLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.

UMEISAN, UZMAN KADROLARI VE YENİ TEKNOLOJİLERİ İLE 
BU KONUDAKİ SORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR. 

BİLGİ İÇİN... 0226 81218 29 • 0226 812 23 66
H 4TB A istanbul Caddesi No;85/A YALOVA
U|||.| X JLJ | | 0226 812 18 29 - 0226 812 23 66

111 X. İv JF I ■ ■ ■ www.umelsan.com.tr
* ‘ ’ info@umelsan.com.tr

Valilikten yapılan 
açıklamada, 
"Pazar günü saat 
20.00'de Bursa 
Devlet Klasik Türk 
Müziği Korosu ve 
Bursa Valiliği'nce 
düzenlenen 'Adım 
Adım Zafer* konulu 
konser, 29 Ekim 2007 
Pazartesi günü saat 
15.00'de Uludağ 
Üniversitesi Halk 
Müziği Korosu'nun 

bugün Marmara'nın 
batısı ile Kıyı 
Ege'de yağmur ve 
sağanak şeklinde 
başlayacak 
yağışların, 
akşam saatlerinden 
itibaren Marmara, 
Ege ve Batı 
Akdeniz, Marmara, 
Ege, Batı Akdeniz 
ile İç Anadolu'nun 

konseri ve 
aynı gün saat 
20.30'da Yıldırım 
Belediyesi'nin 
katkılarıyla 
Bursa Türk Sanat 
Musiki Derneği'nin 
'Cumhuriyet* 
konulu konserleri 
görülen lüzum 
üzerine ileri 
bir tarihe 
ertelenmiştir." 
denildi.

batısında; 
yurdun batı kesim
lerinde aralıklarla 
devam etmesi 
bekleniyor.
Hava sıcaklığı 
yağış alan kesim
lerde 2-4 derece 
azalacak, diğer 
yerlerde önemli 
bir değişiklik 
olmayacak

«nİF EHOöıaiF I wuıı» 
90091360: 90091360' _29Ö

MS . 55___ . . .

Z2S17JJ00 
15657.000

15403.000
14658.000

6060.000 
0.12423

0.000 .6174.00C
D.059B3 0.053K

369.3*

Şehir Tiyatrosu 
“Perde” dedi

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, ‘Deli 
Dumrul’ adlı çocuk 
oyunuyla açtıkları 
yeni sanat sezonun
da sanatseverleri 
yepyeni oyunlarla 
buluşturacak. 
‘Tantanalı Temaşa’ 
isimli geleneksel 
seyirlik oyunlarıyla 
tiyatroyu yaz boyun
ca sanatseverlerin 
ayağına götüren
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, 2007 -2008 
sanat sezonunda 3 
yeni çocuk oyununu 
sahneleyecek. 2007- 
2008 sanat sezo
nunu, ilk gösterimi 
Kıbrıs’ta yapılan ve 
‘12. Uluslararası 
Bursa Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 
Festivali’nde Bursa 
prömiyeri gerçek
leştirilen ‘Deli 
Dumrul’ adlı çocuk 
oyunu ile açan Şehir 
Tiyatrosu, yeni sezon 
da Özer Tunca’nın 
Grimm kardeşlerin 
masalından sahneye 
uyarladığı :Yoi, 
Hansel ve Gretel’i 
sahneleyecek.
Yeni sezonda Nazım 
Hikmet’in unutulmaz 
masalı ‘Bir Sevdalı 
Bulut’un gölge 
oyunu uyarlamasını 
da seyircinin 
beğenisine sunacak 
olan Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu oyuncuları,

lETT’de aktarma 2 saate çıktı
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, kademeli 
fiyat sistemiyle 
tüm toplu taşıma 
araçlarında yapılan 
yolculuklarda aktar
ma süresinin 120 
dakikaya çıktığına 
değinildi. Bu süre 
şimdiye kadar 90 
dakika olduğunun 
kaydedildiği açıkla
mada, "Aynı hatta 
aktarmalara mümkün 
hale geliyor. Daha 
önce aynı hatta 
aktarmalara imkan 
tanınmıyordu ve 
tam Akbil'le 
ücretlendiriliyordu. 
Buna göre, tam 
Akbil, 1,25 YTL, 
öğrenci Akbil 0.80

geçen sezondan 
devam eden 
Margaret Mayo’nun 
‘Çocuğum’, Oktay 
Arayıcı’nın ‘Rumuz 
Goncagül’, Anton 
Çehov’un ‘Ayı ve Bir 
Evlenme Teklifi’ ile 
‘Kuşbakışı’ adlı 
oyunları da beğeniye 
sunacaklar. 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu’nun yeni 
sezonda sahnelediği 
ilk oyun Dede 
Korkut’un orijinal 
metninden Altuğ 
Görgü tarafından 
sahneye uyarlanan 
‘Deli Dumrul oldu.
*12. Uluslararası 
Bursa Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 
Festivali’nde 
Bursa’da ilk kez 
sahnelenen oyunda 
Altuğ Görgü, Murat 
Liman, Bülent Uçar 
ve Sabahattin Yakut 
rol alıyor. Usta oyun
cuların yeni sezonda 
sahneleyeceği bir 
diğer oyun, Grimm

YTL, mavi Akbil 100 
YTL (1 Aylık) fiyatları 
değişmedi. Sürekli 
Akbil'de (günlük, haf
talık, 15 günlük ve bir 
aylık) tam ve öğrenci 
fiyatları da aynen 
korundu" denildi. 
Açıklamada, sistemin 
22 Ekim'den itibaren 
şu şekilde işleyeceği 
belirtildi:
"Halen olduğu gibi, 
birinci binişler 1,25 
YTL olarak işlem 
görecektir. 120 
dakikada 5'i aktarma 
olmak üzere toplam 
6 yolculuk yapılabile
cektir. Aktarmalar 
62 kuruş olarak 
ücretlendirilecektir. 
Buna göre; şimdiye 
kadar, aktarma yap
madan tek binişle 

kardeşlerin masalın
dan Özer Tunca 
tarafından sahneye 
uyarlanan ‘Yol, 
Hansel ve Gratel’, 7 
Kasım’da çocuklarla 
buluşacak.
Oyunlarını Tayyare 
Kültür Merkezi ile 
Çocuk Sanat Evi’nin 
yanı sıra Nilüfer ve 
Yıldırım’da da sanat
severlerle buluşacak 
olan oyuncuların 
sahneleyeceği Nazım 
Hikmet’in ‘Sevdalı 
Bulut’ adlı oyunu, 
Ebru Kara tarafından 
sahneleniyor.
Prömiyeri
16 Kasım’da yapıla
cak olan oyun, 
sezon boyunca 
cuma günleri 
Karagöz Müzesi’nde 
izlenebilecek. Murat 
Liman’ın anlatıcı 
rolünü üstlendiği 
oyunda figürler de 
Didem Hun, Günay Y. 
Güney, Sabahattin 
Yakut ve M. Eren 
Topçak tarafından 
canlandırılacak.

seyahat eden yolcu
lar yine eskisi gibi 
1,25 YTL ödeyecek
lerdir. Burada her 
hangi bir değişiklik 
söz konusu değildir. 
İkisi aktarma 
biri ilk biniş olmak 
üzere toplam 3 
yolculuk 2,5 YTL'ye 
yapılırken, yeni 
düzenleme ile 
aynı yolculuk 
2,49YTL'ye 
yapılmış 
olacaktır. Yani bura
da da fiyatlar aynen 
korunmaktadır. 120 
dakika içerisinde 
toplam 5 aktarma ve 
biri de ilk biniş olmak 
üzere 6 yolculuk 
yapanlar her aktarma 
için 62 kuruş ö 
deyeceklerdir."

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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Borusan Gemlik’e
haddane kuruyor
Asım Kocabıyık’ın iftar yemeğinde 
açıkladığı yeni tesisin adı ve ortağı 
belli oldu. Borusan Gemlik Boru 
Fabri katarının yanında Borçelik’te 
ortağı olan ArcelorMittal ile kuracağı 
haddanede yılda 4.8 milyon ton ham 
çelik kütlesi eritilerek kaliteli sıcak 
saç üretilecek. Haberi sayfa 6’da

PKK tarafından uğradığı hain saldırıda şehit düşen 12 askerimiz dün düzenlenen törenlerde toprağa verildi.

Hakkari’nin Yüksek 
ova ilçesi Dağlıca'da PKK 
tarafından hain saldırıya 
uğrayarak şehit olan 12 
asker için memleketlerinde 
görülmemiş kalabalıkların 
katılımıyla törenler düzenlen 
di. Askeri uçakla Bursa ’ya 
getirilen Şehit Er Samet 
Saraç’ın cenazesi evinin 
önüne daha sonra Uluca 
mi’ye getirildi. Binlerce 
BursalInın katıldığı törende 
gözyaşları sel oldu. Saraç 
son yolculuğuna uğurlanır 
ken, PKK’ya lanet yağdırıldı, 
sloganlar atıldı. Sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sağduyu..
Dün Türkiye şehitlerini uğurladı.
12 fidan dün toprağa verildi.
Türk halkı patlayacak bomba gibi., 
insanlar öfke yüklü..
Soğukkanlı olma zamanı bugündür.
Meydanları dolduran kitlelerin bir anda yön 

değiştirebilir.
Bunlar dün olmadı.
Sağduyu egemen kılındı.
Sağduyulu olmayı sürdürmeliyiz.
Türkiye'yi tjir yerlere çekmeye çalışanların 

oyununa gelmemeliyiz. Devamı syf 5’de

| PHILIPS CD14o]

2 lastik al, telsiz telefonun olsun
15 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında, Goodyear’dan iki adet 

kamyon lastiği alan herkese anında Philips CD 140 telsiz telefon

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

. Tel : 0.224 513 11 75

“Yetkiyi her an 
kullanabiliriz11
Başbakan Recep Tay- 
yip Erdoğan, Türkiye 
ile Ingiltere'nin strate
jik ortaklık belgesi 
üzerinde anlaşmaya 
vardığını belirtti.
Türkiye'nin muhtemel 
sınır ötesi operasyo
nuna da değinen 
Başbakan Erdoğan, 
Türkiye'nin terörle 
mücadelede üzerine 
düşen görevi yaptı 
ğını ve TBMM'nln hü
kümete verdiği sınır 
ötesi operasyon yet 
kişinin gerektiğinde 

.kullanılabileceği ifade 
etti. Haberi syf 5*de

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

Tepki....
Geçenlerde bir arkadaşım ilginç bir saptamada bulun

du: "Türkiye lider yetiştirmekten aciz. Ne hikmetse top 
lum çağdaş, nitelikli, bilgili, öngörülü bir lider yetiştire 
miyor. Şimdi Cumhurbaşkanı olan Gül'ün geçmişine bir 
bakın. Çok uzağa gitmeye de gerek yok. Sop 5 yıla 
bakalım sadece. Başbakan ve Dışişleri Bakanlığı yaptı 
bu zat-ı muhterem. Onun döneminde; AB'yle ilişkiler 
geriledi. ABD'yle varılan nokta ortada.. Rusya, Çin, 
Japonya ve Uzakdoğu ile diyaloglar serin.. Ortadoğu ve 
arap ülkeleriyle bir türlü istenilen noktaya gelinemedi. 
İrak bataklığında üreyen sinekler can yakıyor..
Güneydoğuda "anlamsız"diplomasi zafiyete yol açtı. 

Bu zat Cumhurbaşkanı oldu."
Saptamanın tümüne katılıyorum. Siz de bugünü değer

lendirin, hafızanızı yoklayın. Ne yaptı Gül Dışişleri 
Bakanlığı yaptığı dönemde. Olaylar karşısında "ince bir 
diplomasi"izleyebildi mi?
Gerçi.. Şimdi tek başına Abdullah Gül'ü yargılamak ve 

olayların tek failiymiş gibi hüküm vermek yanlış.
Dışişleri Bakanlığı'nda bir çok diplomat çalışıyor. 

Onların da sorumlulukları var. Hükümetin benimsediği 
"dış politik yaklaşım"da etken.
Ancak.. Dışişleri Bakanı organizasyon ve karar meka 

nizmasını en tepeden yönlendiren ve koordine eden 
kişi.
Demek kL.Yeterli birikime sahip değil. Dış politika nın 

labirenti andıran kıvrımlarını aşıp düze çıkacak yetenek 
de değil. Burada sorun.. Seçme ve ayırt etme niteliğin
den yok sun yetiştirilen yurttaşlarda.
Eğitim sisteminin ve dahi genetik yapının dışa vurumu 

ne yazık ki bu.
Sormayan, sorgulamayan, araştırmayan, olası riskleri 

öngörmeyen bir toplulukdan ancak Gül gibi bir Dışişleri 
Bakanı ve sonrasında Cumhurbaşkanı çıkıyor.
Erdoğan gibi bir başbakan göreve geliyor. 
Diğerlerini saymaya gerek yok.
Ana etken.. Duyarsızlık ve durumu idare etme 

anlayışının toplumu bir ur gibi sarması. _ 
Ekonomi.. Eğitim.. Dış politika... Spor... Güvenlik..

Sağlık.. Aklınıza ne geliyorsa sayabilirsiniz.
Şu aşağıda yazdığım fıkra toplumsal düzeyimizin 

fotoğrafını çekiyor.
"Abdullah Gül, Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturun

ca,bürokratları çağırmış ve "Bana, ülkelerin dış politika 
anlayışları hakkında bir rapor hazırlayın" demiş. İki gün 
sonra bir dosya getirmişler önüne. Bakmış,içinde tek 
bir yaprak ve üzerinde 10-15 satır yazı. Şaşırmış önce 
ve "Bu ne?" der gibi dudaklarını büzmüş, sonra oku
muş.
"Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde, farklı ülkelerden 

gelen bir turist grubu, bir dinlenme yerine giderek buz 
gibi kola ısmarlamışlar. Kolalar gelince bardaklarında 
birer karasinek olduğunu farketmişler.
İNGİLİZ, başka bir bardakta yeni bir kola istemiş. 
İSVEÇLİ, aynı bardakta yeni bir kola istemiş. 
FİNLANDİYALI, sineği bardaktan çıkardıktan sonra 

kolayı içmiş.
RUS. kolayı sinekle birlikte içmiş. 
ÇİNLİ, sineği yemiş, kolayı içmemiş. 
YAHUDİ, sineği yakalayıp Ç inli'ye satmış. 
JAPON, değerlendirilmek üzere, sineği Tokyo'ya gön

dermiş.
YUNANLI, kolanın yarısını içtikten sonra itiraz ederek 

yeni bir kola istemiş.
NORVEÇLİ, kolayı içtikten sonra bardaktaki sineği 

balık yemi olarak kullanmış .
İRLANDALI, sineği ezip kolayla karıştırmış ve Ingiliz'e 

içirmiş.
AMERİKALI, 5 milyon dolarlık tazminat davası açmış. 

Arabistan hükümeti, özürdileyerek, 10 milyon dolar 
tazminat ödemiş.
Bakan, bıyık altından gülerek rapordan hoşlandığını 

belirtmiş. "İyi, güzel de, bu turist
grubunun içinde bizden biri yok muymuş?" diye sor

madan edememiş. "Varmış efendim" diye cevaplandır
mışlar. Bakan devam etmiş, "Peki, o zaman, O ne yap
mış?".
Bürokratlar biribirinin yüzlerine bakmışlar. İçlerinde en 

tecrübeli olanı, bir adım öne çıkıp,cevap vermiş, 'TÜRK, 
olayı şiddetle kınamış.'
Kınamak düzeyinde kalıyor tepkimiz.. Aklımızı zekamızı 

kullanmıyoruz. Türk toplUmuna düşen, ataletten kurtul
mak. Üzerindeki ölü toprağını atmak. Artık bizim de 
kınamanın ötesinde yapacağımız somut girişimler 
olmalı..
Gerçi.. Bu kez durum farklı galiba..
Uykudan uyanıyor muyuz ne? Ama devin uyanışı da 

gürültülü oluyor... Bırakın olsun canım.. Şimdiye dek 
akıllı oldukda ne oldu?
Yine de... Masum vatandaşlara zarar vermeden, yakıp 

yıkmadan tepki göstermek daha mı doğru ne?
Öfkeye yenilmek bizi haksız duruma düşürür mü 

acaba? Bakalım ne olacak?

Mete öğrencileri PKK'ya ite kustu uî
Seyfettin SEKERSÖZ U|UI
PKK'ya öfke her 
geçen gün çığ gibi * w 
büyürken, Uludağ 
Üniversitesi GemlikÜniversitesi Gemlik

II V Ope«

Yerleşkesi’nde 
okuyan öğrenciler 
dün İstiklal 
Caddesi’nde teröre 
öfke kusarken vatan
daşlar tarafından 
alkış yağmuruyla 
desteklendiler. 
Üniversite önünde 
toplanan yaklaşık 
100'ün üzerindeki 
öğrenci gurubuna 
öğretim görevlileri de 
destek vererek 
yürüyüşe katıldılar. 
Sessiz olarak İstiklal 
Caddesi üzerinden 
kaldırımlardaki vatan
daşların alkışları 
arasında İskele 
Meydanı’na gelen 
öğrenci grubu bura
da şehitler için bir 
dakikalık saygı 
duruşunun ardından 
İstiklal Marşını 
okudular.
Daha sonra yeniden 
caddeye çıkan 
öğrenciler bu kez 
"Her Türk asker 
doğar" "Askere 
uzanan eller kırılsın" 
Bu vatan bizimdir 
bizim kalacak" 
"Şehitler ölmez vatan

bölünmez" ve 
"Apo'nun piçleri 
korkutamaz bizi eri" 
gibi çeşitli sloganlar 
atarak Orhangazi

Caddesi üzerinden 
ilçe stadına 
kadar yürüdüler. 
Yeniden Orhangazi 
Caddesi üzerinden

Yerleşkeye 
dönen öğrencilerin 
yürüyüşü polisin 
gözetiminde 
son buldu.

Seyfettin

Gemlik 
Kaymakamb?

! organiasyonumî 
Bûyükşehır 
itelerinde tas* 
Afet 2007 tatoö 
Gemlik’te de b4 
İç gün geceli 

Ijündüzlû sûrece 
Ubikata il dışırd 
telen arama kurt 
İta ekipleri ie 
jfemlik’te butuna 
hmu kurum *ei 
fruluşlann sağlı 
ipleri ile arara 
otarma ekipler 
aldı.

| Lale Kemal Kjfcç 
taretim Okulu 

mdekıboşaaı 
arlanan tatcmj 
iamnda saat 11.1 
ie start verilen 

perasyonlarda 
ita altından ya 
tama, yar gır 
höndûrme. dcça.ç 
atlamasına müd;

t+ST SATILIK ■ Ulumu ilin DAİRELER ve İŞYEMEIİ
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,

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Otoparklı, vTAsansörlü, 
Hazır Mutfak, 
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"2fWMH7 94

ta ambulans 
Sşnmalan. st 
daraçta/ 
.tagıbıkı 
|®çahşmaian 
lw

"«tat han

W ile star 
Afat 200"*

çıkan 
^“lamudahafo 

17^ söndürdü, 
p® bir tarafta s. 
planında or

fi3 çıkan yanar

fandan ön 
Mnarak nüsfe

«nidi.
i vatanda;

ıl^uğu tatbiîy
kısmî

Weman"

te*

' V*Van> keL.

S’*'1"1’»»

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com


24 Ekim 2007 Çarşamba HABER
Sayfa 3

Operasyonlarda enkaz altından yaralı çıkarma, yangın söndürme, doğalgaz patlamasına müdahale, 
yaralıların ambulansa taşınmaları, su kaçağı, araçtan yaralı çıkarma gibi kurtarma çalışmaları yapılıyor.

Afet 2007 Tatbikatı başladı
YazıYORUM

Diş Hekimi
Özcan VURAL

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 
Kaymakamlığı’nın 
organizasyonunda 
Büyükşehir 
ilçelerinde başlatılan 
Afet 2007 tatbikatı 
Gemlik'te de başladı. 
Üç gün geceli 
gündüzlü sürecek 
tatbikata İl dışından 
gelen arama kurtar
ma ekipleri ile 
Gemlik'te bulunan 
kamu kurum ve özel 
kuruluşların sağlık 
ekipleri ile arama 
kurtarma ekipleri

Jcatıldı.
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu,, 
jönündeki boş alanda 
hazırlanan tatbikat 
alanında saat 11.00 
de start verilen 
operasyonlarda 
enkaz altından yaralı 
çıkarma, yangın 
söndürme, doğalgaz 
patlamasına müda
hale, yaralı öğrenci
lerin ambulansa 
taşınmaları, su 
kaçağı, araçtan yaralı 
çıkarma gibi kurtar
ma çalışmaları 
yapıldı.
VATANDAŞLAR DA 
İZLEDİ
İlk olarak hazırlanan 
boş barakada çıkarı 
lan yangın ile start 
yerilen Afet 2007 
Tatbikatı kapsamında 
Büyükşehir Belediye 
İtfaiye ekibi çıkan 
yangına müdahale 
ederek söndürdü. 
Diğer bir tarafta ise 
deprem anında zarar 
gören doğalgaz hat
tında çıkan yangın 
GEMDAŞ müdahale 
ekibi tarafından ön 
lem alınarak püskürt 
me ile etkisiz hale 
getirildi.
Çevredeki vatandaş 
ların ilgiyle izleme fır
satı bulduğu tatbika 
tın bir başka kısmın
da ise deprem anında 
bir aracın ağaca 
çarpması >sonucu 
içinde kalan yaralı 
ların kurtarılma 
operasyonu yapıldı. 
Olay yerine gelen 112 
acil ekibi yaralılara 
ilk müdahaleyi yapar 
ken içeride sıkışan 
başka bir şahsa ise 
İtfaiye ekibi basınçlı 
kesme makasıyla 
aracın tavanı kesile 
rek müdahale edi 
lerek yaralı çıkarı 
larak ambulansa 
alındı.
Diğer bir alanda ise

deprem anında 
yıkılan elektrik direk
lerinin yerine Tedaş 
tarafından yeni direk
ler kurularak elektrik 
verijerek aydınlık 
sağlandı.
BUSKİ ekipleri ise 
patlayan su boru
larını onarırken olay 
yerine yetişen çeşitli 
kuruluşlara ait ilk 
müdahale ekipleri ile 
çevre illerden gelen 
kurtarma ekipleri 
enkaz içinden gelen 
sesleri dinleyerek 
yaralı çıkarma 
operasyonu yaptılar. 

Okulda yaralanan 
öğrenciler sağlık 
ekibi tarafından sed 
ye ile ambulansa 
taşınırken öğrenci 
aileleri çocuklarını 
ilgiyle izlediler. 
Tatbikatın yapıldığı 
Lale Kemal kılıç 
İlköğretim Okulu’nun 
önündeki alanda 
kurtarma çahşmala 
rının sürdüğü sırada 
Bursa'dan gelen bir 
helikopter ise 
çalışmaları izledi. 
Bugün de devam 
edecek olan 
Afet 2007 Tatbikatı 

kapsamında 
ilçenin belirlenen 
operasyon 
bölgelerinde 
müdahale ve 
kurtarma çalışmaları 
yapılacak.
Endüstri Meslek 
Lisesi önündeki 
boş alana kurulan 
Afet Kriz Merkezi’n 
den yönetilen Afet 
2007 tatbikatı 
Perşembe günü 
öğlen saatlerinde 
sopa erecek ve 
ekipler kendi 
bölgelerine 
hareket edecekler.

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

Leyleğin ömrü...
Seçim geldi, geçti. Neredeyse iki ay ola

cak.. Rüzgarıyla başladı, fırtına ile bitti.. 
Olan oldu.. Keyiflenip göbek atanda var, 
üzüntüsünden gece uyuyamayanı da....

“Zenginin kesesi züğürdün çenesini 
yorar “ atasözü boşuna söylenmemiş. 
Günlerce şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş 
diye söylendi, yazıldı. Analizler yapıldı..

Analizde ne demeyin.. Türkçesi araştır
ma, etüt..

Bir yazar -çizer böyle dedi,öbürü hayır 
şöyle..

Neticede AKP yüzde 46 ile 340 mil
letvekili çıkararak iktidara oturdu. Birde 
üstelik kendinden biri Sayın Abdullah 
Gül’ü Cumhurbaşkanı seçti..

Gel keyfim gel.. Bir de buradan yak... 
Bunlar oldu oldu da..

Yasalara göre doğru da..Biraz kendinizi 
yorun, şöyle bir düşünün..

Büyük Millet Meclisinde kaç millet vekil 
var.. 550 yarısı 275.

AKP yüzde 46 oy aldı. Ona oy verme 
yenler demek ki yüzde 54. Yani biraz fazla.. 
Azıcık.. Ama bakıyorsunuz AKP 340, ona 
oy vermeyen yüzde 54‘in 210...

Demek ki burada bir dengesizlik ,püf 
noktası var..

Seçim yasası.. Bizim seçim yasamız.. 
Bu yasaya göre değil de oy oranlarına göre 
seçim yapılsa AKP yüzde 46 ile 270 
millet vekili çıkarması gerekirdi..

271 Bu seçim yasasına göre barajı aşa
mayan partilerin oyları, seçimde oy kullan
mayanların oyu kullanmış gibi çoğunluğa, 1

Bağımsız adaylığını koyup seçilemeyen
lerin, (Hulki Cevizoğlu - Prof. Baskın Oran 
gibi) aldıkları oylar AKP defterine yazıldı.. 
Sonunda ortada olan 340 -270 = 70 mil
letvekili cabadan AKP milletvekili oldular..

Oy çoğunluğu AKP’ye oy vermeyen 
yüzde 54 olan kesimde..

Ama görüyorsunuz netice de bu..
AKP işin helvasını yerken, onlar ellerin 

de elma şekerinin sapıyla kaldılar.. Benim 
size anlatmak istediği şu;

Bu seçim yasası kodluğu müddetçe,adil 
neticeler çıkmaz.

Kim, hangi parti biraz ileri çıkarsa 
parsayı toplar..

Benim halkım zaten böyle şeylerle 
uğraşmaz, akıl yormaz..

Kapısına konan 2 kilo yağ -pirinç aldı 
mı, gider oyunu atar..

Pilav pişer ama onu yiyenler başkaları 
olur..

Sende kebapçı dükkanında kebap 
yiyenleri camın arkasından bakan açlar 
gibi bakar durursun.. Televizyonlar daki 
televolelere takılır, maçlarda biri birine 
girer, işsiz oğluna iş bulmak için çırpınır, 
dershanelere milyarlar yatırır, sonra da “Bu 
sene kazanamadı,seneye inşallah” la 
ömrün geçer gider.

Daha da çok gidecek, bu sözümü unut
ma...

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Şehitler son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca'da PKK tarafından hain saldırıya uğrayarak şehit olan 12 asker için mem
leketlerinde görülmemiş kalabalıkların katılımıyla törenler düzenlendi. Askeri uçakla Bursa’ya getirilen Şehit Er 
Samet Saraç’ın cenazesi evinin önüne daha sonra Ulucami’ye getirildi. Binlerce BursalInın katıldığı törende 
gözyaşları sel oldu. Saraç son yolculuğuna uğurlanırken, PKK’ya lanet yağdırıldı, sloganlar atıldı.
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Yüksekova'da 
teröristlerce şehit 
edilen askerlerimiz 
dün memleketlerinde 
toprağa verildi. 
Şehitler için düzenle
nen törenlere binler 
ce vatandaş katıldı. 
Törenlerde terör 
örgütüne lanet yağdı 
Şehitlerimizden 
Şehit Atsteğmen 
Mehmet Bozkuş 
Uşak'ta, Şehit Astsu 
bay Soner Özübek 
Eskişehir'de, Şehit 
Uzmançavuş Selçuk 
Gürdal ye Şehit er 
Yavuz Öztürk Afyon 
karahisar'ın Dinar 
ilçesinde, Şehit er 
Tarık Emeket Kars'ın 
Sarıkamış ilçesinde, 
Şehit er Samet Saraç 
Bursa'da, Şehit er 
Vedat Kutluca Kırık 
kale’nin Keskin 
ilçesinde, Şehit er 
Mehmet Cücük 
Gaziantep'de, 
Şehit er Abdurrah 
man Doğan Adıya 
man'da, Şehit er 
Lokman Eker 
Yozgat’da, Şehit 
Uzman Çavuş 
Mustafa Uysal 
Antalya'nın Manavgat 
ilçesinde ve 
Şehit er Zekeriya 
Yatı Ordu'nun 
Kumru ilçesinde, 
toprağa verildiler. 
BURSALI SAMET 
SARAÇ SON 
YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI 
Hakkari'nin 
Yüksekova ilçesinde 
şehit düşen BursalI 
piyade er Samet 
Saraç, on binlerce 
kişi tarafından 
göz yaşları içinde 
dün son yolculuğuna

uğurlandı.
Şehit et Samet/ 
Saraç'ın Uluc^mi'deki 
cenaze namazına 
binlerce Burşalı 
katıldı. Şehidin öz 
annesi Filiz'Turan, 
anneannesi Ayşe 
Köylü, üvey babası 
İlhan Turan, kardeşi 
Gökhan Turan, öz 
babası Mustafa 
Saraç, üvey annesi 
Fahriye Saraç, 
kardeşi Semih Saraç 
göz yaşlarına boğul
du. Şehidin cenazesi, 
yıllar önce boşanan 
annesi Filiz Turhan ile 
babası Mustafa Sa 
raç'ı bir araya getirdi. 
Baba Mustafa Saraç, 
"Vatan sağ olsun. 
Arkasından küçük 
oğlum Semih yetişi 
yor. Samet'in yerini 
Semih dolduracak" 
dedi. Oğluna 15 sene 
sonra kavuşan, an 
cak birkaç ay sonra 
hain kurşunlar 
neticesinde kaybeden 
öz annesi Filiz Turhan 
ise metanetini koru 
du. Gazi ve şehit 
yakınları ile cenazeye 
katılan on binlerce 
vatandaş teröre lanet 
yağdırdı. Çok sayıda 
polis geniş güvenlik 
tedbiri aldı.
'Çanakkale 2 için ele 
ele", "Başbakan 
AB D'ye süre verme", 
"Gerçek katil Ameri 
ka", "Habur sınır 
kapısı derhal kapatıl
sın", "Bir ölür bin 
diriliriz", "Vatan sana 
minnettardır", "Hrant 
öldü Ermeni oldular, 
Papa öldü Hıristiyan 
oldular, 25 Türk şehit 
oldu. Hepimiz Meh 
metçiğiz", "Şehitler

ölmez vatan bölün
mez" yazılı pankartlar 
dikkati çekti.
Cenaze namazı 
öncesinde Hakkari'de 
şehit olanların isim
leri tek tek okunarak, 
yoklama yapıldı. 
BursalIlar hep bir 
ağızdan "Burada" 
diyerek şehitleri 
yad ettiler. Öfkeli 
kalabalık, "PKK'yı 
mecliste istemi-. 
yor uz", "Imrah Apo'ya 
mezar olacak", 
"Apo'hun itleri 
yıldıramaz bizleri"

"Şehitler ölmez 
vatan bölünmez", 
"Kahrolsun PKK" 
sloganları attılar/. 
Okullarından çıkan 
öğrenciler de cenaze 
namazına katıldılar. 
Cenazeyi götürecek 
askerler geldiğinde 
vatandaşlar alkışla 
dılar. Cenaze namazı 
sırasında Bursa'da 
ana caddeler trafiğe 
kapatıldı. Bursa 
Müftüsü Mahmut 
Gündüz vatandaşları 
itidale davet ederek 
cenaze namazını 

kıldırdı. Katafalka 
konulan şehidin 
naaşı, onbinlerce 
Bürsalı'nın tekbirleri 
eşliğinde şehitliğe 
kadar yürünerek götü 
rüldü. Cenaze trafiğe 
kapatılan caddede 
ters yönden taşınarak 
Ulucami'nin önünden 
Çakırhamam'a 
buradan Pınarbaşı'n 
daki Şehitliğe 
getirildi.
Cenazeye katılan AKP 
Bursa Milletvekili Ali 
Kul, "Türk'ü, Kürt'ü, 
Laz'ı, Çerkez'i, 
Arnavut'u ile hepimiz 
bir mozaiğiz. Hiç bir 
ayrılık, gayrılık yok. 
Binlerce senedir 
süren birliğimize fitne 
tohumları sokma
mamız lazım. Çeşitli 
entrikalar var. Oyun 
lar sahneleniyor. Sağ 
duyulu olup bunlara 
fırsat vermeyelim. 
Amerika'nın en büyük 
dostu menfaati. Bizi 
Irak cenderesine çek
mek istiyorlar. Miller 
olarak bu oyuna 

gelmeyeceğiz" dedi. 
AKP Bursa Milletve J 
kili Sedat Kızılcıktı, 
"Bugün vatandaşları 
mızın eylemlerinden ' 
bardağın taştığı, bıça 
ğın kemiğe dayandığı 
görülüyor. Meclisi ( 
miz, Genelkurmay 
Başkanlığı milleti 
m izin bu haykırışını « 
görüyor. 30 bini aşkın 
şehidimiz, milyarlarca 
dolar teröre harcanan 
paraya rağmen, 
Türkiye Cumhuriyeti 
devleti büyüktür. Bu 
belayı komple bitire
cek güçtedir. Bu 
kararlılık gösteriliyor" 
diye konuştu 
Milletvekilleri, Bursa 
Valisi Nihat Canpolat, 
Jandarma Alay Komu 
tanı Albay Murat 
Aslan acılı aileye 
başsağlığı diledi. 
Cenaze namazına 
siyasi parti temsilci-1 
lerinin yanısıra, çok ji 
sayıda sivil toplum 1 
kuruluşunun temsil
cisi de katıldı.
Ulucami avlusuna <| 
sığmayan kalabalık i 
Orhangazi Parkında 
bekledi. Cadde 
boyunca da
binaların bal kon ve 
pencerelerine çıkan 
vatandaşlar, bayrak ’! 
sallayarak şehidin nl 
cenazesine saygı * 
duruşunda bulundu
lar. Şehidin naaşı 1 
yaklaşık 1 kilometre j 
uzaklıktaki Pınarbaşı ? 
kabristanına izdiham 
sebebiyle yaklaşık 1 
saatlik bir sürede 
gelebildi. Samet 
Saraç'ın naaşı dualar j 

vc tekbirlerle 
Pmarbaşı'ndaki 
Şehitliğe defnedildi?,!
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Sağduyu

n 
ça

12 şehit için dünde sokaklar 
doldu..

Hükümet ise Rütük’e başvura 
rak basına sansür uygulamanın 
peşinde..

Dünkü Milliyet, “ Sekiz askerle 
irtibat kesildi” manşetini atmış.

Bu tür yayınları yapamayacak 
televizyonlar..

Yoksa sansür kurulu tarafın
dan kapatıyacak.

Ekranlar kararacak..
Bugüne kadar gazetelerde ve 

televizyonlarda yapılan yayınlar
da halkı galeyana getirecek ne 
var?

Birşey olmasına gerek yok.
Hükümet eleştiriliyor.
Bu hükümette sıkıntı yaratıyor.
Tezkere konusunda askerin ay 

lar önce isteğini geri çeviren hükü 
met eleştiriliyor.

Bu Erdoğan’ı rahatsız ediyor. 
Başbakan basın yayın kuruluşla 
rıyla uğraşıyor.

Sıkıldıkça suçlu arıyor.
Medyaya yükleniyor.
Milli Savunma Bakanı Vecdi 

Gönül, ABD’li meslektaşıyla görü 
şürken “ABD’nin birşeylar yap
ması gerek. Kamuyu baskısı çok 
büyük. Elle tutulur birşey istiyo 
ruz. Ne olursa olsun. Çocukları 
mız ölüyor. Sınırı geçmeyi düşünü 

yoruz ama hemen değil. Bu işi 
Amerikalılarla birlikte yapmak isti 
yoruz.” diyor.

Bir acizlik ifadesi.
Koca bir ulusun bakanı, asker

lerini öldüren terör odaklarına kar 
şı birşey yapacaksa onları besle 
yenle birlikte yapmak istiyor.

Ey hak! Ne günlere kaldık.
Öte yandan Başbakan ise dün 

ya kamu oyuna medya karşısında 
kafa tutuyor.

İşte sorun burada..
Hükümet bu konuda ne yapa 

cağına karar veremiyor.
Her kafadan ayrı ses çıkıyor.
Başbakan ABD’ye bile kafa 

tutarken, Milli Savunma Bakanı 
meslekdaşına, aman gelin bize 
yardım edin. Kamu oyu baskısı 
büyüyor, biz bu işin içinden yalnız 
çıkamayız, birlikte halledelim 
diyor.

Böyle devlet yönetilir mi?
Halk şehitlerine sahip çıkıyor.

Güne Bakış j
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Onları bağrına basıyor.
Gençler gönüllü askere gitmek 

istiyor..
Hükümet ise Amerikadan ica 

zet bekliyor.
Önceki günkü gazetelerde, 

Irak'ta şiilerin bölgesinde yola 
konan mayının patlamasıyla bir 
Amerikan askeri aracında Ame i 
rikan askerleri ölünce, Amerikan 
hava kuvvetlerine bağlı jetler ken 
ti bomba yağmuruna tutuyor.

Tam, 59 çoluk çocuk sivil vatan 
daş ölüyor.

Buna çok dikkat edilmeli.
Bize saldıranlara karşı sınır 

ötesi harekat için karar alan 
Meclis’in kararına tüm Avrupa 
dan veABD’den tepeki yağıyor.

“Irak bağılmsız bir ülke, sınır 
ötesi harekatınız bağımsız bir ülke 
ye savaş sayılır.” diyorlar.

Ahkam üzerine ahkam kesiyor
lar.

Irak bağımsız bir ülke değil

miydi?
Neden bu ülkeyi bugünkü hale 

getirdiniz?
Ne işiniz var Irak toprakların

da?
Irak bağımsız bir ülkeyse, önce 

sen terk et o toprakları..
Irak halkı kendi kaderini ken

disi tayin etsin.
Hayır.
Dünyanın jandarmalığına yapa 

çaksın ve istediğin ülkeyi istila 
edeceksin.

Meşru savunma yapan Türki 
ye’ye de “Aman sınır ötesi hare 
ket etme, beni bekle görüşelim." 
diyeceksin.

Evet, Türkiye bir kötü dönemeç 
ten geçiyor.

Çevremiz ateş çemberiyle çev 
rilmiş.

Canımız yanıyor.
İçimize ateş düşüyor.
Alev olup fışkırmak geliyor içi 

mizden..
Ama sağduyu olmak gerek di 

yoruz.
Sağduyulu olup, dikkatli hare 

ket etmeliz, diyoruz.
Duyguyla hereket eden, yanlış 

yapar düstûruyla dikkatli olmaya 
ve sağduyumuzu korumaya çalışı 
yoruz.

Nereye kadar?

İngiliz meslektaşı Gordon Brovvn ile bir araya gelen Başbakan Erdoğan, görüşme sonrasında ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ve

“Yetkiyi her a banabiliriz”
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Türkiye ile İngilte 
re'nin stratejik 
ortaklık belgesi 
üzerinde anlaşmaya 
vardığını belirtti. 
Dovvning Street 
10 Numara'daki 
Başbakanlık konutun
da Ingiliz meslektaşı 
Gordon Brovvn ile bir 
araya gelen Başba 
kan Erdoğan, görüş 
me sonrasında ortak 
basın toplantısında 
gazetecilere açıkla
malarda bulundu.
Türkiye'nin muhtemel 
sınır ötesi operasyo 
nuna da değinen 
Başbakan Erdoğan, 
Türkiye'nin terörle 
mücadelede üzerine 
düşen görevi yap
tığını ve TBMM'nin 
hükümete verdiği 
sınır ötesi operasyon 
yetkisinin gerekti 
ğinde kullanılabile
ceği ifade etti. 
Başbakan Erdoğan, 
"Kuzey Irak'a yerleş 
miş bulunan terör 
örgütüne karşı Irak 
merkezi hükümetin 
den beklenti içinde 
yiz. Aldığımız sınır

ötesi operasyon 
yetkisini her an kul
lanabileceğimizi Irak 
yönetiminin bilmesi 
lazım” diye konuştu. 
Başbakan Erdoğan, 
Türkiye'nin terör 
belâsından çektiği 
acıları hiçbir ülkenin 
yaşamamasını iste
diklerini belirterek, 
"Biz bu konuda üze 
rimize düşeni yapma 
ya hazır olduğumuzu 
bugüne kadarki uygu
lamalarla ortaya koy
duk. Ne yazık ki, or 
tak terörle mücadele 
deki çağrılarımız, acı 
tecrübelerden sonra 
duyulmaya başladı.
Can güvenliği konusu 

yönetimlerin, devlet 
yönetimlerinin en 
önemli konusudur. 
Unutmayalım ki bu 
sadece bir ülkenin 
sorunu değildir. 
Terörizmin çeşitli 
ülkelerde beslenme 
alanları var. Bu bes 
lenme alanlarının 
nasıl dalga dalga 
yayıldığını görüyoruz. 
Nitekim terör ülkemiz 
de, Kuzey Irak'ta, 
Suriye, Iran ve daha 
sonra Avrupa ülkele 
rinde kendine yer bul
muştur. Avrupa'da 
terör ülkelerine yatak
lık yapan, parasal kay 
naklar aktaran ülkeler 
var. Bunları da zaman 

zaman belgeleri ile 
bildiriyoruz. Bu 
yaklaşımlar bizleri 
üzmektedir. Bunlar 
terörle mücadelede 
samimiyetsiz yakla 
şunlardır. Bu çerçe 
vede TBMM tarafın
dan 17 Ekim 2007'de 
hükümetimize verilen 
sınır ötesi operasyon 
yetkisinin sadece 
PKK'yı hedef aldığını 
burada vurgulamak 
istiyorum" dedi. 
Başbakan Erdoğan, 
"Biz kardeş bildiğimiz 
Irak'ın zor günlerinde 
hep yanında olduk ve 
bundan sonra da ya 
nında olacağız. Irak’ın 
toprak bütünlüğü, 
siyasi bütünlüğü 
üzerinde bir hesabı 
mız olamaz. Tam 
aksine bunların da 
bir an önce demok 
ratik bir sürece kavuş 
ması en büyük arzu
muzdur" dedi.
Başbakan Erdoğan 
ayrıca, "Terörle 
mücadelede Sayın 
Brovvn ile pay
laştığımız bir hususu 
vurgulamak istiyo
rum. Bizi en iyi anla 
yacak ülkelerin 

başında İngiltere 
gelir. Şu an da yap
tığımız görüşmede, 
bu sürece yönelik 
terörle mücadelede 
ortak bir mücadele 
platformunun oluştu
rulmasından yana 
olduklarını ifade 
ettiler. Terörün insan
lık dışı yüzünü gayet 
iyi bilenlerin zaten 
farklı düşünmesi 
mümkün değil” dedi. 
Türkiye'nin AB 
üyelik sürecinde ise 
Türkiye'nin önceliği 
nin katılım müza 
kerelerinin hiçbir 
kısıtlama ve engelle 
me yapılmadan sür 
dürülmesi olduğunu 
söyleyen Başbakan 
Erdoğan, "İngilte 
re'nin bu konuda açık 
desteği oldu. İnanıyo
rum ki bu dönemde 
de Brovvn'dan bu 
desteği göreceğiz" 
ifadelerini kullandı. 
Ingiltere Başbakanı 
Brovvn ise, terörle 
mücadelede Türki 
ye'nin yanında olduk
larını ifade ederek, 
"Türk ve Irak 
hükümetleri ile 
birlikte bu zorlukları 

aşma konusunda 
birlikte çalışacağız. 
Türkiye'nin 
yanındayız" dedi. 
Başbakan Brovvn, 
"Türkiye'de terör 
saldırılarında ölen 
askerlerin ailelerine 
de başsağlığı 
diliyoruz. Sivillere 
gelen zarardan da 
haberdarız. 
Öncelikle şunu 
söylememiz lazım, 
PKK'yı ve onunla 
bağlantılı her türlü 
örgütü listeye almış 
durumdayız. Irak 
konusuna gelecek 
olursak, gerekli her 
türlü adım atılacak 
ve bu sayede Kuzey 
Irak'tan Türkiye'ye 
sızmaların engellen
mesi için her şey 
yapılacak.
Atacağımız adımlar 
Türkiye'ye destek 
olacaktır.
Bu konudaki karar
lılığımız Türkiye 
hükümeti ile 
çalışmamızı 
gerektirmektedir. 
Terör saldırılarına 
karşı savaşmaya 
devam edeceğiz" 
diye konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Borusan, Dünya’nın 1 numaralı çelik devi ArcelorMittal ile Gemlik Tesisleri’nde 500 milyon dolara yeni tesis kuruyor

Asım Kocabıyık’ın iftar yemeğinde açıkladığı yeni tesisin adı ve ortağı belli oldu. 
Borusan Gemlik Boru Fabrikalarının yanında Borçelik’te ortağı olan ArcelorMittal ile 
kuracağı haddanede yılda 4.8 milyon ton ham çelik kütlesi eritilerek kaliteli sıcak saç 
üretilecek. 2010 yılında üretime başlayacak olan fabrikada sıcak saç üretilecek.

toa Gemlike Mm lww
ArcelorMittal 
ve Borusan Holding, 
yüzde 50-50 ortaklık 
ve 500 milyon 
dolar yatırımla 
sıcak haddeleme 
tesisi kurma 
kararı aldı. 
Borusan’ın Gemlik 
Tesisleri’nde 
yapılacak yatırımın 
2010 ortasında 
tamamlanması ve 
üretime başlamasıyla 
Türkiye pazarında 
en yüksek kalite 
sıcak saç sunulacak. 
Tesis, yılda 4.8 
milyon ton sıcak saç 
üreterek, 3 milyar 
dolarlık bir ciro 
yaratacak.
Yatırımı açıklayan 
ArcelorMittal Grup 
İcra Kurulu Üyesi 
Michel VVurth, 
ArcelorMittal’in 
Erdemir’e son 
derece saygı 
duyduğunu ifade 
ederek, “2005’teki 
ihalede başarılı 
olamadık. Şu anda 
Erdemir’in ır ıl 
sahibi Oyak’tır. 
ArcelorMittal’in 
Erdemir’e ortak 
girişim partneri 
olma ihtimali yok" 
diye konuştu. 
VVurth, açıklanan 
yatınm kararının 
Erdemir’e karşı

Yeni yatırımı ArcelorMittal ve Borusan yöneticiler birlikte açıkladılar

alınmış bir karar 
olmadığını belirterek, 
"Tam tersi... Arcelor 
Mittal başlangıçta 
Erdemir’den aldığı 
hisselerini satmadı. 
Pay sahibi olarak 
Erdemir başarılı olur
sa biz de çok mutlu 
oluruz. Ayrıca Boru 
san’la ortaklığımız 
olan Borçelik 
bizim için çok iyi 
bir deneyim oldu" 
diye konuştu.
YÜZDE 25 PAY 
ALACAK 
Borusan Holding Üst 
Yöneticisi (CEO) 
Agah Uğur da 
yatırımın 2012’de 
de tam kapasite 
ile çalışacağını 
vurgulayarak, 
2015’te Türkiye’de 

sıcak sac pazarı 
14 milyon ton 
diye bakıldığında, 
iç piyasada yüzde 
20-25 pazar 
paylarının 
olacağını söyledi. 
"Her halükarda 
Erdemir ile 
Türkiye’nin en 
dominant oyuncusu 
olmak üzere 
yatırım yapıyoruz" 
diyen Uğur, 2 yıl 
içinde ortaklarından 
125 milyon dolarlık 
yabancı sermaye 
girişinin söz konusu 
olacağını ifade etti. 
Uğur, yatırımın 
yarısının öz kaynak, 
yansının kredi ile 
gerçekleştirileceğini, 
tesiste 450 kişilik 
nitelikli istihdam 

yaratacaklarını 
söyledi.
ÜRETİMİN 
YÜZDE 15’İ İHRAÇ 
EDİLECEK, 
Ağah Uğur, 
tesise yurt dışından 
temin edecekleri 
yüksek fırında 
işlenmiş çelik 
kütlesini sıcak 
haddelenmiş saça 
dönüştüreceklerini, 
hammaddenin 
çoğunun 
ArcelorMittal’in 
tesislerinden 
temin edeceklerini 
vurguladı.
Uğur, "Toplam 
ihtiyacın yarısını 
kendimiz kullana
biliriz. Öngörümüze 
göre üretimin 
yüzde 15’ini de 

ihraç edeceğiz" 
diye konuştu. 
NEDEN TÜRKİYE 
Michel VVurth, ise 
yaptığı konuşmasın
da, geçen yıl 
Türkiye’de ham 
çelik üretimi 
23 milyon ton ve 
Türkiye’nin dünya 
ham çelik üretimi 
sıralamasında 11., 
AB’de ise 3. sırada 
olduğunu belirterek, 
“Bu yıl sektörün 
temelini oluşturan 
sıcak saçda toplam 
pazar 8 milyon ton 
oldu. Sıcak saçta 
Türkiye’ deki tek 
üretici traemır. 
Erdemir bu yıl 
4 milyon tonluk 
üretim yapacak. 
Talebin geri kalanı 
ise ithalatla 
karşılanacak. 10 yıl 
içinde pazar yıllık 
yüzde 6 büyüyecek” 
dedi.
BU YATIRIMLA 
CARİ AÇIK 
YÜZDE 1 AZALIR 
Borusan Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet 
Kocabıyık faaliyet 
gösterdikleri her 
konuda lider 
konumda bulunmanın 
stratejik hedefleri 
olduğunu
belirterek, "Aynı 

zamanda küresel 
pazarda güçlü bir 
oyuncu olmayı 
hedefliyoruz. 
Karar verdiğimiz 
bu ortak yatırım, 
grubumuzun bu 
iki stratejik hedefi 
açısından önemli 
bir atılımdır" 
dedi.
Kuracakları 
sıcak haddeleme 
tesisinin çoğu 
zaman ithal ederek 
kullandıkları hammad
deleri kendilerinin 
Gemlik’te üretmesini 
sağlayarak ciddi 
sinerjiler yaratacağını 
irade eden Kocabıyık,' 
bu yatırımın 
istihdam yaratarak, İ 
ithal ikamesi 
yolu ile yaratılan 
katma değeri 
yükselterek ve 
cari açığı düşürerek 
Türk ekonomisine 
katkıda bulunacağını i 
söyledi.
Tesisin cari açığı 
azaltacağını 
belirten Kocabıyık, 
“Cari açığı yüzde 
1 ’lik kapata 
biliyoruz” dedi. 
Kocabıyık, 2010 yılı J 
sonuna kadar 
5 milyar dolar 
konsolide ciro 
hedefi koyduklannı 1 
bildirdi.
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Büyük buluşmaya 
davetlisiniz.

New Holland 
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PKK; “Ateşkes 
koşulları oluşmadı”

Kuzey Irak’a harekat
fıK

“22 Ekim akşamı 
PKK ateşkes ilan 
edecek” diyen Irak 
Devlet Başkanı Celal 
Talabani'ye PKK'dan 
ret yanıtı geldi. 
“Kongra-Gel” tarafın
dan yayınlanan 
bildiride “Biz 
resmen ateşkesi 
sona erdirmedik. 
Ancak, Türk devle
tinin tek taraflı 
saldırıları nedeniyle 
ateşkes için koşullar 
mevcut değil” 
denildi. 
PKK-Kongra Gel 
tarafından yapılan 
çok uzun bildiride 
Abdullah Öcalan'ın 
“çözüm önerilerini 
sunduğu ve çok 
sayıda ateşkes 
çağrısı yaptığı” 
öne sürüldü.
Son ateşkesin 
2006 yılında ilan

edildiği, o zamandan 
beri Türkiye'nin “485 
operasyon” yaptığı 
öne sürülen bildiride 
“Biz resmen ateşkesi 
sona erdirmedik.

Ancak Türk devle
tinin tek taraflı 
saldırıları nedeniyle 
ateşkes için koşullar 
mevcut değil” ifadesi 
kullanıldı

Türkiye, Kuzey 
Irak'ta PKK terör 
örgütüne karşı 
yapacağı muhtemel 
sınır ötesi operasyo 
nu ülke içindeki PKK 
örgüt mensuplarına 
da yönelik olarak eş 
zamanlı yapacak. 
Alınan bilgilere göre, 
diplomasinin yeterli 
olmaması ve Türki 
ye'nin TBMM'den 
çıkan tezkere doğrul
tusunda Kuzey 
Irak'ta PKK terör 
örgütüne karşı bir 
sınır ötesi harekat 
yapması halinde eş 
zamanlı bir operas 
yon da yurt içinde 
gerçekleştirilecek. 
Bu konuda İçişleri 
Bakanlığı ve Jandar 
ma tarafından 
gerekli hazırlıklar 
tamamlandı.
Türkiye'de özellikle 
bazı illerde nokta 
operasyonları 

düzenlenecek. 
Bu operasyonlar 
PKK ile bir şekilde 
ilişkisi olan, 
PKK terör örgütüne 
maddi kaynak 
sağlayan, bilgi 
aktaran yerlere 
düzenlenecek.
Aynı şekilde yurt 
içindeki kırsal 
alanlarda halen 
devam eden 
operasyonların 
alanı da genişletile
cek. Bu çerçevede 
İçişleri Bakanlığı ve 
Jandarma da gerekli 
bütün hazırlıkları 
tamamladı. Bazı 
nokta operasyonları 
da başladı. 
Böylece Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yurt 
içindeki terörist 
faaliyetlerin 
durdurulmasıyla 
ilgili daha önce 
söylediği sözler 

doğrultusunda 
gerçekleştirilecek 
operasyonlarda 
hem yurt içindeki 
hem de Kuzey 
Irak sınırındaki 
bölgeler geniş 
çaplı taramadan 
geçirilecek.
Yine alınan 
bilgilere göre, 
eş zamanlı 
operasyon 
çerçevesinde 
bazı ülkelerde 
terör örgütünü 
yöneten örgüt 
elebaşlarının 
yakalanması, 
Türkiye'ye verilmesi 
gibi çalışmalar 
da yapılacak. 
Böylece terör 
örgütünün 
hem sınırda, hem 
ülke içinde, hem de 
faaliyet gösterdiği 
bilinen bazı ülkelerde 
tam bir kaskaca 
alınacağı belirtiliyor.
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Emeklilikte ballı
maaşa son veren 
yasa yürürlükte

’de

2000 yılından önce 
emekli olanların 
aylıklarını kestirerek, 
Kısa süreli çalış
maların ardından 
yüksek aylıkla 
yeniden emekli 
olmalarının yaygın
laşması üzerine, 
buna engel olmak 
için çıkarılan yasa 
yürürlüğe girdi.' 
AKP Çorum Millet 
vekili Agah Kaf 
kas'ın, bu konuda 
verdiği yasa teklifi 
16 Ekim'de TBMM 
Genel Kurulu'nda 
kabul edilerek 
yasalaşmıştı. 
Cumhurbaşkam'mn 
onayının ardından 
yasa dünkü Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. Yasayla, SSK 
ve Bağ-Kur'dan 
yaşlılık, malullük 
aylığı alırken, sigor
talı olarak çalışmaya
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[Irkiye kınlgan durumda”
ABD'nin saygın gaze 
telerinden Wall Stre 
et Journal (WSJ), bu 
yıl uluslararası yatı 
rımcıların gözdesi 
olan İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası'n 
da (İMKB) PKK terör 
örgütünün saldırı 
larının ardından tır
manan gerilim nede 
niyle risklerin ön pla 
na çıktığını bildirdi. 
Pazartesi günü hisse 
senetlerinin ve Türk 
lirasının ciddi düşüş 
kaydettiğini fakat 
gün sonuna doğru 
PKK'nın tek taraflı 
ateşkes yapabileceği 
yönündeki haberler 
sonrasında 
piyasaların tekrar 
toparlandığını yazan 
gazete, tırmanan 
gerilimin Türk 
ekonomisi hakkında 
olumsuz beklenti
lerin arttığı bir 
döneme denk geldi 
ğini belirtti. Haberde 
ayrıca Tüketici Gü 
ven Endeksinin düş 

başlaması nedeniyle 
aylıkları kesilenler
den yeniden aylık 
talebinde bulunan
ların, aylıklarının 
hesabına ilişkin 
esaslar yeniden 
düzenlendi. Buna 
göre, 2000 yılında 
önce emekli olduk
tan sonra bir süre 
çalışan, ardından da 
ikinci kez emeklilik 
başvurusunda 
bulunanların kesilen 
aylığına, son çalıştık 
lan süredeki TÜFE 
artışı ile kalkınmışlık 
hızı eklenecek. Bu 
kişilere çalıştıkları 
süre içinde emeklilik 
maaşına yapılan zam 
da yansıtılacak. 
Böylece ikinci 
kez emeklilik 

başvurusu yapılarak 
maaşlarda yüzde 
30'lara varan artışın 
önüne geçilmiş 
olacak.

tüğü ve ihracatçının 
yüksek faiz oranın
dan sürekli şikayette 
bulunduğunun da 
altı çizildi.
"Son zamanlara 
kadar yerli yatırımcı 
ülkeye yatırım yap 
ma konusunda , Tür 
kiye piyasasındaki 
varlıkların yüksek 
getirisinin cezp ettiği 
yabancılardan daha 
şüpheci davrandı. 
Fakat Türk lirasında
ki toparlanma 
-Türk Lirası ay 
içerisinde ABD 
dol.arına karşı 
yüzde 8.3 değer 
kazanırken, gösterge 
niteliğindeki IMKB- 
100 endeksi yüzde 
9.4 oranında değer 
kazandı-büyük çapta 
seçim sürecinde 
yabancı para birim
lerinde güvenli liman 
arayan yerli yatırım
cının kendi para bir
imine dönmesinden 
kaynaklandı" ifade 
lerine yer verildi.

Gemlik Körfez
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Güler; “ırak'rak’a elektrik

■İlil ıt Mili

Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 9194

nuniDiinizvıııı

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, Irak'a 
elektrik satışıyla 
ilgili olarak, 
"PKK'ya değil, 
Irak'a elektrik 
veriyoruz, muha 
tabımız da merkezi 
hükümettir" dedi. 

Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 
Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin^ 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET

Güler, Irak'a ihraç 
edilen elektriğin 
kesilip kesilmeyeceği 
yönündeki sorular 
üzerine, Dışişleri 
Bakanlığı da 
dahil olmak üzere 
ilgili kurum ve 
kuruluşların 
tavsiyesiyle Irak'a 

elektrik verdiklerini 
kaydetti.
Irak'a kamu ve 
özel sektör tarafından 
toplam yıllık 
600 milyon kilovat 
saat (kWh) elektrik 
verildiğini ve 
elektrik konusunda 
Irak'taki merkezi 

Şirketimiz bünyesinde 
görevlendirilmek üzere 

BAY/BAYAN 
ÇAYCI - GARSON 

alınacaktır.
GEMLİK GÜNEŞ NAKLİYAT 
PET. OTOM. TAH. LTD. ŞTİ.

AZOT Yolu Koca çukur 
Mevkii No : 1 GEMLİK 

Tel : 224 524 75 OO

hükümetle 
muhatap olduklarını 
vurgulayadı.
Güler, gerekli 
görüldüğü zaman 
Irak'a verilen 
elektriğin 
hemen kesile 
bileceğini de 
sözlerine ekledi.
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Sayfa 10

Terör ile ilgili yayınlara 
RTÜK’ten durdurma

Hükümet, Hakkari 
Dağlıca'da 12 askerin 
şehit edilmesi ile 
ilgili haberlerin dur
durulması için 
RTÜK'e başvurdu. 
RTÜK, bu talebi 
bütün yayın kuru
luşlarına tebliğ etti. 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek 
imzasıyla RTÜK'e 
gönderilen yazıda, 
"Hakkari'nin Dağlıca 
bölgesinde meydana 
gelen terörist 
saldırılarla ilgili 
olarak; kamu 
düzenini ve halkın 
moral değerlerini 
olumsuz etkileyen, 
güvenlik güçlerine 
dönük zaaf imajı 
yayan, toplumsal 
psikolojiyi olumsuz 
etkileyen" radyo ve 
televizyon yayın
larının durdurulması 
istendi.
RTÜK, bu talebi 
bütün yayın kuru
luşlarına tebliğ etti. 
RTÜK’ten konuya 
ilişkin olarak yapılan 
açıklamada, 3984 
Sayılı Yasanın 
"Yayınların Men 
Edilmesi" başlıklı 
25. maddesinin, 
"Yargı kararları 

TEMA A “SUYUNUB°ŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

saklı kalmak kaydıyla 
yayınlar önceden 
denetlenemez ve 
durdurulamaz.
Ancak, milli güven
liğin açıkça gerekli 
kıldığı hallerde yahut 
kamu düzeninin ciddi 
şekilde bozulması 
kuvvetle ihtimal 
dahilinde ise Baş 
bakan veya görev 
lendireceği bakan 
yayını durdurabilir" 
hükmü taşıdığı 
anımsatılarak, 
şöyle denildi: 
"Söz konusu yasa 
hükmü kapsamında, 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek imza 
sıyla 23 Ekim 2007 
tarihinde Radyo ve 
Televizyon Üst 
Kurulu Başkanlığına 
gönderilen 
B.02.0.001/116 sayılı 
yazıda, 21 Ekim 2007 
tarihinde Hakkari'nin 
Dağlıca bölgesinde 
meydana gelen 
terörist saldırılarla 
ilgili radyo ve tele
vizyon yayınlarının 
durdurulması isten
miş olup, bu talep 
Üst Kurulca bütün 
yayın kuruluşlarına 
tebliğ edilmiştir.
Anılan yazıda, 

aşağıdaki ifadelere 
yer verilmiştir: 
*21/10/2007 tarihinde 
Hakkari'nin Dağlıca 
bölgesinde meydana 
gelen terörist 
saldırılarla ilgili 
olarak; kamu 
düzenini ve halkın 
moral değerlerini 
olumsuz etkileyen, 
güvenlik güçlerine 
dönük zaaf imajı 
yayan, toplumsal 
psikolojiyi olumsuz 
etkileyen radyo ve 
televizyon yayın
larının, toplumsal 
sorumluluğa 
ve duyarlılığa 
uygun yayın 
anlayışı temelinde, 
güvenlik güçlerinin 
moral değerlerinin 
yüksek tutulması, 
toplumsal psikolo
jinin olumsuz 
etkilenmemesi 
ve çocukların ruh 
sağlığının korunması 
amacıyla 3984 
Sayılı Radyo ve 
Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınları 
Hakkında Kanunun 
25. maddesi gere 
ğince durdurulması 
uygun görülmüştür.' 
Kamuoyunun ve 
ilgililerin dikkatine 
sunulur.'

CHPııM: "Hükümetin cesareti yok"
Muhalefet partileri 
CHP ve MHP, geçen 
hafta Meclis'ten 
çıkan kuzey Irak'a 
sınır ötesi harekata 
izin veren tezkereyi 
Hükümetin kullanma 
niyeti taşımadığını 
dile getirdiler. 
Gelişmeleri değer
lendiren CHP ve 
MHP'nin önde gelen 
isimleri, hem Başba 
kan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın hem de 
Milli Savunma Baka 
nı Vecdi Gönül'ün 
açıklamalarının, 
Hükümetin dışardan 
gelen baskılara 
boyun eğeceğini ve 
bir askeri harekatın 
yapılmayacağını gös
terdiğini belirttiler. 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
Öymen, "Gelişmeler, 
Türkiyelin harekete 
geçmeyi göze ala
madığını gösteriyor" 
derken, CHP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Mustafa Özyürek, 
"Hükümet her zaman 
olduğu gibi ABD'ye 
teslimiyetçi bir politi
ka görüyor” dedi. 
MHP İstanbul Millet 
vekili Gündüz Aktan, 
"Hükümetin tezk
ereyi kullanacağın
dan gerçekten kuşku 
duyuyorum” derken, 
MHP Ankara Milletve 
kili Deniz Bölükbaşı, 
"Bu tezkere sanal ve 
sahte bir tezkeredir. 
Kullanılmak için 
değil kullanılmamak 
için çıkarılmıştır” 
dedi.
- “ASKERE DİREKTİF 
GEREKİR” - 
CHP'li Öymen,

Deniz BölükbaşıOnur Öymen, 
Hükümetten kamu 
oyuna yansıyanların 
bir “zaaf alameti” 
olarak anlaşılması 
gerektiğini söyledi. 
Oymen, “Bütün bu 
gelişmeler, Türki 
ye'nin bu konuda 
böyle harekete giriş 
meyi göze alamadığı 
şeklinde yorumlana 
bilir. Harekat için 
tezkere yeterli değil, 
Hükümetin askerlere 
siyasi direktif verme
si lazım. Askerler, sa 
dece Meclisin kararı
na göre harekat 
yapamaz. Görebildi 
ğimiz kadarıyla böyle 
bir direktif verilmedi' 
dedi, öymen, a i ürk 
askerinin kaybol
masının son derece 
üzüntü verici bir 
durum olduğunu 
belirterek, "İnşallah 
sağlıklı bir şekilde 
kurtarılırlar. Silahlı 
kuvvetlerin gereken 
özeni gösterecekler
ine inanıyoruz” dedi. 
- “SANAL VE 
SAHTE TEZKERE” - 
MHP Ankara 
Milletvekili Deniz 
Bölükbaşı da, "Bu 
tezkere sanal ve 
sahte bir tezkeredir.

Kullanılmak için 
değil kullanılmamak I 
için çıkarılmıştır, 
Başbakan'ın çelişkili 
açıklamaları da bunu 
gösteriyor” dedi. 
Bölükbaşı, Türki 
ye'nin 8 kayıp askeri 
kurtarmak için gere 
ken neyse onu yap- A 
ması gerektiğini 
belirterek, "İsrail ne 1 
yaptıysa Türkiye de 1 
onu yapmalıdır.
Türkiye'de askerlerim 
kaybını 48 saat sonral 
açıkladılar” dedi.
“TEZKERE

KERHEN ÇIKTI” -jfl 
MHP İstanbul
Milletvekili Gündüz 1 
/mân, "Zaten Hu j 
kumet bu tezkereyi 
çok zor çıkardı, nere 
deyse kerhen çıkaran 
Genelkurmay Başka 
nı 12 Nisan'da çıkarıl 
ması gerektiğini söy 
lemişti. Tezkere 
çıktıktan sonra 
Başbakan ve AKP ı 
ilgililerinin 
tezkerenin kullanıl-1 
masına ilişkin 
mütereddüt ifadeleri, 
mümkünse bu tez 1 
kereyi hiç kullanmak 
istemediklerini 
gösteriyor" dedi. 1

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda 

çalışacak
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
Mutfakta çalışacak 

servis yapabilen genç 
bayan eleman aranıyor 

Müracaata şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.

Tel: 513 47 39 
Gemlik yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km.

Gemlik / BURSA

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

YURTİÇİ KARGO’DA 
ÇALIŞMAK 

İSTER MİSİNİZ?
En az ilkokul mezunu, 

askerliğini yapmış, | 
dağıtım ve alım işlerindel 

çalıştırılmak üzere 
BAY PERSONELLER 

alınacaktır.
Müracaatlar, 1 adet fotoğraf Un 

şahsen yapılacaktır
YURTİÇİ KARGO SERVİSİ 

GEMLİK SuBESİ ,r 
TEL: 513 20 71 -513 55 05|



CAN MERİDYEN
ALIŞVERİŞ M.RK.Zİ 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI! 
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KİRALIK YERİMİZ 
MEVCUTTUR.
İstiklal Cad. No:26

TEL: 513 10 80
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Bursaspor 'Aybaba! M Korkmaz’dan yaylım ateşli
Bülent Korkmaz ile 
yollarını ayıran 
Bursaspor yönetimi, 
teknik direktör 
konusunda Samet 
Aybaba'da karar kıldı. 
Çaykur Rizespor 
deplasmanında 
alınan 2-0'lık yenil
ginin ardından 
Bülent Korkmaz ile 
görüşerek sözleşmeyi 
karşılıklı olarak 
fesheden İbrahim 
Yazıcı başkanlığındaki 
yönetim, yeni 
teknik direktörünü 
gecikmeden belirledi. 
Prensipte anlaşmaya

Ziıveıiıı yeni sahibi Sivasspor
Turkcell Süper Lig'de 
9. haftanın son maçın
da Sivasspor evinde 
Vestel Manisaspor'u 
1-0 yenerek, 
Galatasaray'ın 8 
haftadır elinde 
tuttuğu liderlik 
koltuğunu devraldı. 
Yeni sezona çok iyi 
başlayan ve aldığı 
sonuçlarla dikkat 
çeken Sivasspor, 
9. hafta sonunda ligin 
yeni lideri oldu. 
Kırmızı-beyazlılara 
9. haftada liderliği 
getiren golü 13. 
dakikada Musa Aydın 
kaydetti. Sivasspor, 
bu galibiyetle tari
hinde ilk kez Süper

Lig'de liderliğe 
yükseldi.
Bu sonuçla sahasında 
oynadığı 5. maçı da 
kazanan Sivasspor

puanını 22 yüksel
terek, Galatasaray'ın 
1 puan önünde 
9. hafta sonunda ligin 
zirvesine kuruldu.

î haftanın sayı kralı Garv Nea
Beko Basketbol 
Ligi'nde 3. hafta 
maçlarının ardından 
istatistik liderleri de 
belli oldu. Sayı 
krallığında Pınar 
Karşıyaka'da forma 
giyen Gary Neal, 
65 sayı ve 21.7 
ortalamayla 
ilk sırada yer alırken, 
Banvit'te oynayan 
Kehinde Adeleke ve 
yine Pınar Karşıyakalı 
James Marshall 
64 sayı ve 21.3 
ortalamayla bu 
oyuncuyu takip 
ettiler
Ribaunt krallığında ise 
Banvit forması giyen 
Kehinde Adeleke 40 
ribauntla (13.3 ortala
ma) ilk sırayı elde 
ederken, Pınar

varılan Samet 
Aybaba'nın, 
dün kendisini

yeşil-beyazlı renklere 
bağlayacak sözleşme 
yi imzaladı.

Karşıyakalı Robert 
Hosley 38 ribauntla 
(12.7 ortalama) 
ikinciliği, Galatasaray 
Cafe Crovvn'da 
oynayan VVayne

Bursaspor'un eski 
teknik direktörü 
Bülent Korkmaz, yeşil- 
beyazlı camiadaki 
görevine son verildiği 
haberini takımı 
çalıştırmak için geldiği 
Vakıfköy'de öğrendi. 
Takıma zor günlerinde 
sahip çıkan Bülent 
Korkmaz, bir gün 
tekrar Bursaspor'a 
gelip verdiği sözü 
tutacağını ve hayalini 
gerçekleştireceğini 
söyledi.
Almira Otel'de basın 
mensuplarıyla veda 
laşan teknik direktör 
Bülent Korkmaz yap
tığı toplantıda, sözleş 
medeki ağır maddeler 
nedeniyle görevine 
son veremeyeceklerini 
beyan ettiklerini 
söyledi.
Yapılacak antrenman 
için tesislere geldiğini 
ifade eden Korkmaz, 
"Kulüp binasında

Trabzonspor’a hoca dayanmıyor ■jeme» ’r 
İJÛZr - 
ppek. * 
bnjv •

Trabzonspor'da 
geçtiğimiz sezon 
Sebastiao Lazaroni'nin 
yerine getirilen Ziya 
Doğan ile bü sezon 
9. maç sonrası 
yollar ayrıldı.
Trabzonspor'da son 
12 yılda toplam 17 
teknik adam görev 
aldı. Söz konusu 
dönemde sadece 
3 teknik adam bir 
sezonu tamamlayabil
di. 1995-96 sezonunda

• i Şenol Güneş, 
; 1998-99 sezonunda 
d İngiliz teknik adam 

J Gordon Milne ve 
2002-2003 sezonunda 
Samet Aybaba bir 
sezonu tamamlayan 
teknik adamlar oldu. 
Diğer teknik adamlar 
ise sezon ortasında 
görevlerinden istifa 
ederek ayrıldı.

ı Bordo-Mavili takıma 
sezon ortasında

Gaines ise 34 
ribauntla (12.5 
ortalama) 
üçüncülüğü 
elde etti

------- r--------------=!
GEMUK SİNEMA GÜNIÜĞÜ I

VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
HARRYP0TTER5 14.00 I

CUMHURBAŞKANI 14.15-21.00-16.15
MERYEM ANA 12.00 - 14.00 -20.45 J

bulunan yöneticimiz 
Evsel Yılmaz benimle 
görüşme isteği oldu 
ğunu ve yönetim kuru
lunun aldığı kararla bu 
işi birlikte yürüteme 
yeceğimizi ve bir kan 
değişikliği gerektiğini 
söyledi. Bende madem 
karar vermişsiniz bana 
bunu deklare etmeniz 
gerekir dedim. Sözleş 
medeki ağır maddeler 
nedeni ile görevime 

gelenler ise bir diğer 
sezonun sonunu 
göremeden istifa 
etmek zorunda 
kaldı. Son 12 yıl 
içinde geçmişte 
Trabzonspor’a 
şampiyonluk yaşatan 
Ahmet Suat Özyazıcı, 
Özkan Sümer gibi 
isimler de Karadeniz 
ekibinde sezonlarını 
tamamlayamayan

herife* F®* C*' 
frenzede,»yW 
Uyalı gû»M" 
UlMMmu 
bşfeden btr araştır 
£ı. Tûm deneywr 

lini “Zeytinyağı 
jdisır’ kitabında 
araya getiren y; 
rbü tutkunun p 
iden öylesine gr

son veremeyeceklerini 
beyan ettiler. Bende 
istenmediğim yerde 
sözleşme maddeleri 
nin önemi olmadığını, 
sadece ekibin 
2 aydır çalışmasına 
rağmen alamadığı 
maaşlarını sözleş
meye yazmalarını, 
geri kalan alacak
larımızdan ben ve 
ekibimin feragatini j 
talep ettim" dedi. ;

||d, Mısır pirarr 
inin sırrının zey 
jyla ilgisi oldu 
[söylüyor, 
toagıozel bı 
L Sağlık için 
Ramayacak k< 
ayaranvar. Bı 
pile olsa gen 
■re Akdeniz k 
kbûyûyenleı 
rlmazsa olm 
ilobilyalann 
Ittnmesınde

MÇ. Gövde: 
İta bile kol 
pıfilizleni) 
p mi ben 
p de çok 
p bereket 
efe Firen z t 
Ih'dakı

isimler oldu. 
Trabzonlu teknik 
adamlar Sadi 
Tekelioğlu ve Giray 
Bulak da bir sezonu 
tamamlayamadan 
istifa ettiler.
2003-2004 sezonu 
ve 2004-2005 sezon
larında takımı 3'er 
teknik adamın 
çalıştırması dikkat 
çekmişti.
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Zeytinyağının özelliklerini biliyor musunuz?
Zeytinyağı evimizle, 
ahalimizle, güzelli 
ğimizle yani her şe 
yimizle ilgileniyor. 
Belki de yüzyıllardır 
bu yüzden vazgeçile
meyen bir tutku.
Amerikalı yazar Carol 
Firenze de, zeytinyağı 
ile hayatı güzelleştir
menin 101 yolunu 
keşfeden bir araştır
macı. Tüm deneyim
lerini “Zeytinyağı 
^Tutkusu” kitabında 
bir araya getiren ya 
zar, bu tutkunun pe 
şinden öylesine git
miş ki, Mısır piramit
lerinin sırrının zeytin 
yağıyla ilgisi olduğu 
nu söylüyor.
Zeytinyağı özel bir 
gıda. Sağlık için 
sayılamayacak kadar 
çok yararı var. Bu 
nedenle olsa gerek 
Ege ve Akdeniz kültü 
ründe büyüyenler 
için olmazsa olmaz 
dır. Mobilyaların 
temizlenmesinden 
bebeklerin bakımın- 

| dan evcil hayvanların 
beslenmesine, çok 
ezel yemek tariflerin 

I den yüz maskelerine 
kadar pek çok atanda 
işe yarıyor 3 bin yıl 

। yaşayabilen belki de 
tek ağaç. Gövdesi 
yok olsa bile kökü 
yeniden filizleniyor. 
Bereketli mi bereketli. 
Ama yine de çok az 
insan bu bereketinin 
farkında. Firenze, 
Amerika’daki

“Zeytinyağı 
Tutkunları Kulübü” 
nün kurucusu.
“Zeytinyağı Tutkusu” 
kitabının da yazarı. 
Firenze, İtalya’daki 
Carli Zeytin Ağacı 
Müzesi’n deki bil
gilere göre bir yetiş 
kinin bir yıl boyunca 
spor, kişisel temizlik 
ve tedavi gibi sebe
plerle kullandığı zey 
tinyağı miktarının 
ortalama 55 litre 
olduğu bilgisini de 
okuyucularıyla 
paylaşıyor.
En iyi tıraş köpüğü, 
zeytinyağı 
Piyasada erkekler 
için sayısız tıraş 
köpüğü var. Ama 
Carol Firenze, en iyi 
tıraş losyonunun 
zeytinyağı olduğunu 
iddia ediyor.
Zeytinyağı, yüzünüzü 
yumuşatmada ve 
rahatlamada bire bir. 
Hem de basit kesik 
ve sıyrıkları da tedavi 
etme özelliğine sahip
miş. Bir dahaki sefere 

yeni bir kozmetik 
almadan önce zeytin 
yağı ile tıraş olmayı 
deneyebilirsiniz. 
Carol Firenze nasıl 
tıraş olacağınızı da 
tarif ediyor:
* Yüz kıllarını mutlaka 
profesyonel kesim 
aleti yardımıyla 
kısaltın.
* Yüzünüzü öncelikle 
sıcak havlu koyarak 
yumuşatın.
* Daha sonra zeytin 
yağı ile ovun ve bir 
kaç dakika bekleyin. 
* Jilet veya elektrikli 
tıraş aletiyle saç ve 
kılların yönünü 
dikkate alarak tıraş 
edin, ara sıra su 
serpmeyi unutmayın. 
* Zeytinyağını 
yeniden sürüp tıraş 
ettiğiniz yeri ters 
istikamette tekrar 
tıraş edebilirsiniz.
* Tıraştan sonra 
yüzünüze soğuk ıslak 
havlu bastırın. 
Kurulayın ve tıraş 
losyonu sürün. 
Altın sıvının şaşırtan 
yararları
* Şaşıracaksınız ama, 
havadaki sigara 
dumanını ve kirliliği 
temizleme yolların
dan biri de zeytinyağı 
kullanmak.
Zeytinyağına 
bandırılmış pamuk ya 
da keten fitilleri 
yakarak odanızın 
havasını değiştire
bilirsiniz.
* Astım hastalığı 

olanlar zeytinyağı 
kandillerini rahatlıkla 
kullanabilir.
* Yumuşak bir bezin 
üzerine birkaç damla 
zeytinyağı dökün ve 
değerli takılarınızı 
ovun.
* Kızartma tavalarınızı 
asla bulaşık maki
nesinde yıkamayın. 
Elde yıkayıp, bir 
havluyla kuruladıktan 
sonra zeytinyağıyla 
iyice ovarsanız 
ömrünü uzatırsınız.
* Eğer bir balık 
tutkunuysanız, 
oltanızın ucuna ve 
ipine sertleşmemesi 
için zeytinyağı süre
bilirsiniz.
* Evinizdeki büyük 
yapraklı bitkilere ya 
da çiçeklere 
ayda bir kez, bir 
tatlı kaşığı zeytinyağı 
dökerseniz hem 
canlanır hem de 
beslenmiş olur.
* Sıkışan fermuar
larınızı zeytinyağı 
ile çözebilirsiniz.
* Sivrisinekler 
zeytinyağı sürülmüş 
cildi ısırmıyor.
Yaz mevsiminde, 
aklınızda 
bulunsun.

” Doğumda sonra 
oluşan çatlaklar 
zeytinyağı 
sürüldüğünde 
büyük oranda yok 
oluyor.
* Bebeğinizin ıslak 
mendilini kendiniz 
yapabilirsiniz.

Ağız kokusunun 
nedeni şeker olabilir

Ulus Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Opr. Dr. Uğur 
Yıldız, nefes 
kokusunun,şeker 
hastalığı başta 
olmak üzere kanser 
gibi çok ciddi 
rahatsızlıkların 
habercisi olduğunu 
bildirdi. Yıldız, 
vücudunda sorun 
tespit edilemediği 
halde ağız kokusu 
bulunan kişilere 
“bol bol su için” 
önerisinde bulundu. 
Opr. Dr. Uğur 
Yıldız yaptığı açıkla
mada, nefes kokusu
nun mutlaka hastalık 
habercisi olarak 
düşünülmesi 

h» ■< itşienn, ust
I sütunum yollarında-
I ki, yemek borusun- 

daki bronşlardaki 
ı sorunların, mideI____ ____  

rahatsızlıklarının 
neden olabildiğine 
değinen Yıldız, 
şeker hastalığı, 
kanser gibi ciddi 
hastalıkların da 
nefes kokusuna 
neden olabildiğini 
açıkladı. Yıldız, 
şeker hastalığı 
belirtileri gösteren 
ve nefes kokusu . 
bulunan kişilerin 
mutlaka doktora 
görünmelerini 
istedi. “Örneğin, 
böbrr*» Ustalarında 

kokusuna 
rastlanır, çunku 
böbrek hastalığı 
ağız kuruluğuna, 
ağız kuruluğu da 
nefes kokusuna

t burundaki 
yabancı cisimler 
ile iltihapların da 
nefes kokusu 
yapabileceğini 
anlattı.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

51310 55
51318 79
51312 06

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
en 9*1 29ulu fcU J
513 10 68Mer.Sağ.Ocağı

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 EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova (226) 811 13 23 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

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

1814 10 20
) 363 43 19
) 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 51417 00

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL 
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
24 Ekim 2007 Çarşamba 
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Sahibi : Kadri GÜLER 
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Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
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Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
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BAŞSAĞLIĞI
Hakkari’nin Yüksekova İlçesi, 

Dağlıca beldesinde vatani görevini 
yaparken şehit düşen kahraman 

askerlerimiz için acımız büyüktür. 
Büyük Türk ulusu olarak bu acıyı 

yüreklerimizde duyuyor, 
şehit ailelerine ve milletimize 

başsağlığı diliyoruz.
Yaralı gazilerimize acil şifalar, 
ailelerine metanet diliyoruz.

Vatanımızı bölerek, 
kardeşi kardeşe vurdurmak isteyen 

PKK terörü ile onların yerli ve 
yabancı destekçilerini kınıyoruz. 

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
en yüksek rütbeli 

kumandanından erine kadar 
her kademesindeki kahraman 

askerlerimizin vatan savunmasında 
bütün gücümüzle destekliyoruz. 

DEMOKRAT PARTİ 
Gemlik İlçe Yönetim Kurulu adına 

İlçe Başkanı
Faruk GÜZEL



GÜIaLÛYAPI
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir
Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No : 41/A GEMLİK

Tel: (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75

FİIÜ BOYA 
JOTUN- DÎNİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSîSUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZÎMÎLÎRİ
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Kuzey Irak top 
ateşine tutuldu
Türk ordusu, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK mili
tanlarının bulunduğu bölgeleri top ateşine tuttu. 
Top ateşine tutulan bölgelerin, Türkiye sınırına 5 
kilometre mesafedeki Erbil'in Mergesur ilçesinde
ki Kortu köyü, Muuke, Korte, Çacuk, Kayleç, Ça 
me, Bersav, Zara, Bane, Şirvan Mezin, Alyana, Ka 
lovna ve Şergener köyleri olduğu kaydedildi. 
Bölgede gerginleşen ortam dolayısıyla Irak ordu 
su, Türkiye sınırına askeri birlik kaydırdı. Irak 
hudut birliklerinin komutanı Yarbay Behmi Merzi, 
sınırı savunacaklarını ve gerekli olması halinde 
silah kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

GSM şirketleri özel mülklere kurdukları baz istasyonlarına halk tepki gösterince bu kez yöntem değiştirdiler.

Karsak Cami’ne baz
istasyonu kurtlular

Özel bir GSM şirketi 
Din ve Sosyal Hizmetler 
Vakfı ile anlaşarak 
camilerin minarelerine 
para karşılığı baz istas 
yonu kurmak için anlaştı. 
Karsak Cami’ne ilk baz 
istasyonu monte edilir
ken, mahalleli istasyon 
kurulmasını engelledi. 
Caminin gasilhanesine 
elektronik cihazların 
monte edildiği anlaşılın
ca!, tepki gören teknik 
heyet işi bırakıp gitti. 
Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Camiye baz istasyonu

E Milyon dolarlar vererek GSM ihalelerini 
kazanan büyük firmalar, cep telefonlarının 
kaliteli yayın yapabilmesi için baz istasyonu 
kurmak zorundalar.

Geçtiğimiz ay bu konuda uzun bir yazı 
yazmıştım.
1 Baz istasyonu hakkında da bilgi vermiştim. 
^Umurbey’de konutlara yakın bir alanda 
kurulmak istenen baz istasyonuna halkın tepki 
göstermesi nedeniyle bu konuya değinmiştim.

Dün, ilginç bir baz istasyonu kuruluş girişimi 
yine vatandaşlarca engellendi.

Devamı sayfa 5’de

GOODYEAR
PHILIPS CD 140

2 lastik al, telsiz telefonun olsun
15 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında, Goodyear’dan iki adet 

kamyon lastiği alan herkese anında Philips CD 140 telsiz telefon 

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

Tel : 0 224 513 11 75

Mdnia 
ikinci sinyali w 
çalımlan iaşlaılı 
Çarşı Deresi sonu 
ile Çevre yolu 
bağlantılı noktada 
sinyalizasyon ve 
çevre düzenleme 
çalışması başlatıldı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
başlatılan çalışmalar 
on günde 
tamamlanacak. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:mfo@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Çevre Yolu’na ikinci sinyalizasyon çalışmaları telaiı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çevrede yaşayanların 
ölüm kavşağı olarak 
isimlendirdikleri 
Çarşı Deresi sonu 
ile Çevre yolu 
bağlantılı noktada 
sinyalizasyon ve 
çevre düzenleme 
çalışması başlatıldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından başlatılan 
çalışmaları

t^r s™ - ™ m ve is™* 
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, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, Asansörlü, 

Hazır Mutfak, 
v Dış kapı çelik kapı, 
v^lç 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. 
BAwÂŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

yerinde izleyen 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin'i 
gören vatandaşlar 
çevresini sararak 
çalışmaların 
başlatılması 
nedeniyle 
teşekkür ettiler. 
Dere boyu 
çıkışı ile Odun 
depolarına 
giden yolun 
birleştiği yerde 
yaya geçişlerinin

belirlenemediği 
için bir çok ölümlü 
kaza yaşanmıştı. 
Orhangazi Caddesi 
sonunda yapılan 
çevre düzenlemesi 
ve sinyalizasyon 
çalışması sonucu 
kazaların önlendiğine 
dikkat çeken Enver 
Şahin, çalışmaların 
Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Daire Başkanlığı 
ekiplerince yapılmak

ta olduğunu söyledi. 
On gün sonra 
bitirilecek olan 
kavşak düzenlemesi 
ve sinyalizasyon 
işleminin ardından 
geçtiğimiz 
günlerde de 
yaşanan trafik 
kazalarının 
önlenmesi bekleniyor. 
Çevrede bulunan 
vatandaşların 
yoğun istekleri 
sonucu AKP İlçe

Başkanı Enver 
Şahin tarafından 
Terminal töreni 
sırasında 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'e iletilen 
kavşak düzenleme 
isteğine sıcak 
bakan Hikmet 
Şahin’in, telefonla 
verdiği talimat 
sonucu Pazartesi 
günü çalışmalar 
başlatıldı.

“Ekmeğin fiyatım 
talep belirliyor”

Büyük şehirlerde kg 
fiyatı 2 YTL'ye yük
seltilen ekmek, daha 
küçük şehirlerde 1,5 
YTL'ye satılıyor. 
AnkaralI fırıncılar 
ekmek zammına un 
fiyatlarındaki artışı 
gerekçe gösterirken, 
aynı undan ekmek 
yapan İğdır, Amasya, 
Bitlis, Kırşehirli fırın 
cılar ekmeği 1,25 
YTL, Adıyaman, Af 
yon, Ağrı, Aksaray, 
Denizli ve bir çok 
ildeki fırıncılar ise 
1,5 YTL’den satıyor. 
Bu da maliyetler 
yanında, talebin de 
fiyatta belirleyici un 
sur olduğunu ortaya 
koyuyor. Türkiye 
genelinde halk tipi 
ekmeğin gramajı 
150-300 arasında, kg 
fiyatları ise 1(25-2 
YTL arasında değişi 
yor. Ankara'da 1 Ka 
sım'da uygulanmaya 
başlanacak zam ile 
birlikte ekmeğin kg 
fiyatı 2 YTL'ye yüks
elecek. Adana, 
Ankara, Antalya, 
Artvin, Bolu, Bursa, 
Çorum, Düzce,

AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
Çevre Yolu ikinci 
Sinyalizasyon 
çalışmasının 
bitirilmesinden 
sonra en yakın 
zamanda Manastır 
girişinde bulunan 
kavşakta da 
düzenleme ve 
sinyalizasyon 
çalışması 
başlatacaklarını 
söyledi

hal

lişl 

\/Öze 

camilerin ı 
Karsak Ca 
kurulması, 
monte edil 

Ercüment ESE
IcaCaddesiı 
lılunan Kars 
jami'ne bir C 
alii tarafında 

hak istenen I 
»mahalle 
pıce engelle 
Ifeısak Cami' 
karesine aı 
Ltaj etmek 
kraşan tekn 

a anların ne y 
J ince anlayan 

^re sakinle 
ınareye bir

I limanın baz 
I jonun un kur 

jınıı öğrenir 
ileri büyük (

1IÛFTÜYECF 
] ip binada I 

klik İlçe t
] jine gidene 

sakinleri. Ger 
lUûftüsü Yusı 
ta'den a

I emaresine b 
hrteti tarafın 
imhası pir 
bazıstasyon 
Mlajnınyi

] Imayıpengelf 
«istekler.

i I# Şahin, 
I istasyonu ku 

I »asınm müfl 
I Ijsi olmadır 
ItydLIlüfİ

Şahin, kendil 
Itabirteb

Erzincan, Erzurum,] 
Gaziantep, İstanbul^ 
İzmir, Karabük, 1 
Kocaeli, Malatya, 1 
Mersin, Ordu, Rize, 
Samsun ve 
Zonguldak'tan 
oluşan 21 ilde 
ekmeğin kg fiyatı 
2 YTL. Diğer illerde] 
ekmeğin kg fiyatı G 
ise 1,5-1,83 YTL | 
arasında değişiyor. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehdi Eker 
ise dün sadece J 
8-9 ilde ekmeğin S 
kilosunun 2 YTL'ye 
satıldığını,
Türkiye genelinde 1 
ekmeğin kg fiyatının] 
Gi Lüama 1,67 YTL 
olduğunu 
açıklamıştı.

http://www.baytasinsaat.com
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GSM şirketleri özel mülklere kurdukları baz istasyonlarına 
halk tepki gösterince bu kez yöntem değiştirdiler.

Karsak Cami’ne baz Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

İzin verirlerse! ....istasyonu kurdular
Özel bir GSM şirketi Din ve Sosyal Hizmetler Vakfı ile anlaşarak 

camilerin minarelerine para karşılığı baz istasyonu kurmak için anlaştı. 
Karsak Cami’ne ilk baz istasyonu monte edilirken, mahalleli istasyon 
kurulmasını engelledi. Caminin gasilhanesine elektronik cihazların 
monte edildiği anlaşılınca, tepki gören teknik heyet işi bırakıp gitti.
Ercüment ESEN
Ilıca Caddesin’de 
bulunan Karsak 
Cami’ne bir GSM şir
keti tarafından kurul
mak istenen baz istas 
yonu mahalle sakinle 
rince engellendi. 
Karsak Cami’nin 
minaresine antenler 
montaj etmek için 
uğraşan teknik ele- 
nanların ne yaptığını 
önce anlayamayan 
çevre sakinleri, 
minareye bir özel 
firmanın baz istas 
yonunun kuruldu 
ğunu öğrenince tep
kileri büyük oldu.
MÜFTÜYE ÇIKTILAR 
Aynı binada bulunan 
Gemlik İlçe Müftülü 
ğü’ne giden çevre 
sakinleri, Gemlik İlçe 
Müftüsü Yusuf 
Şahin'den cami 
minaresine bir GSM 
şirketi tarafından 
kurulması planlanan 
baz istasyonu 
montajının yapıl
mayıp engellenmesi
ni istediler.
Müftü Şahin, baz 
istasyonu kurul
masının müftülük ile 
ilgisi olmadığını 
söyledi. Müftü Yusuf 
Şahin, kendilerine 
gelen bir tebligatı

yerine getirdiklerini., i 
söyledi.
Yapılan araştırmada 
Din ve Sosyal 
Hizmetler Vakfı ile bir 
özel GSM şirketleri 
arasında yapılan 
anlaşama ile ilçe 
mizdeki tüm camilere 
baz istasyonu kurul
ması kararlaştırılmış 
ilk uygulamaya da 
Karsak Caminden 
başlandığı öğrenildi. 
GASİLHANEYE 
ELEKTRONİK 
CİHAZLAR.
MONTE EDİLMİŞ 
Karsak Cami’ne

kurulacak olan bir 3 
GSM şirketine ait 
elektronik donanım
ların gizlice caminin 
gasilhanesine 
sokulup burada mon
tajının da yapılması
na tepki gösteren 
mahalle sakinleri, 
‘‘Cenazelerimizin 
yıkandığı yerde 
bu tür çalışmaların 
yapılmasını şiddetle 
kınıyoruz" dediler. 
Çevre sakinlerinin 
tepkisi üzerine 
montajı yapan teknik 
ekip gasilhaneden 
çıkarıldı.

Montaj ekibi gasil- 
hanesı kilitleyip 
camiyi terk etti. 
Öfkeli mahalle 
sakinleri de gasil- 
hane kapısını zin
cirleyerek kilitlediler. 
Mahalle içinde bulu
nan Karsak Cami’ne 
GSM baz istasyonu 
kurdurtmamak için 
gerekli yerlere dilek 
çe ile müracaat ede
ceklerini söyleyen 
mahalle sakinleri 
"Hiç kimsenin 
sağlığımızla 
oynamaya hakkı 
yoktur" dediler.

I Mahalle sakinleri, montaj yapan teknik 
। elemanların caminin gasilhanesini ter- 
, ketmesinin ardından bir gasilhanenin 
^kapısını zincirle kilitlediler.> Montaj yapan ekipler, çevre sakinlerinin 

tepkisi üzerine gasilhaneden çıkarıldı.

Halkım ARTIK anlamalısınız ki Başbakan 
Tayyip Erdoğan ABD’den izinsiz adım 

atamaz.
İzin yoksa kıpırdamak da yok.
Amerikalılarla gizli bir anlaşma olduğu, 

Irak'a izinsiz girmeceğimize söz verdiğimiz 
ayan beyan ortaya çıkıyor..

İşte bu toplantılar-görüşmeler, sağa-sola 
koşuşturmalar, efelenmeler, "Daha ne 
duruyorsunuz?" diyenlere karşı, bakın 
bizde çalışıyoruz havası veriliyor...

İki kez MGK’ya, dört kez kabineye, beş 
kez Meclise koşmaya ilave olarak Çanka 
ya’nın etrafında üç kez tur atıp "Cumhur 
başkanı ile görüşme" yaptıktan sonra...

İçerde koşacak yer kalmayınca; İngiltere 
bugün...

Amerika ve Bush yarın...
Ama PKK yığınaklarının olduğu Kuzey 

Irak’a bir milim olsun adım atmak istemi* 
yor Başbakan.

Toplumun baskısı karşısında bir gün 
sınır geçilirse, orada tavşanlardan başka 
kimse bulunamayacak.

Çünkü PKK’lıların tüymesi için yeterli 
zaman ve olanak tanınmış oldu bile.

Çoktan bu caniler, hainler toprağın altı
na girdiler, saklanacak delik arıyorlar..

Biliyorsunuz geçenlerde Başbakan 
Amerikalılara "PKK’nın tankı var" demişti

Ben olamayacağını biliyorum , yine de 
askerlere sordum. Gülümsediler....

Şimdiye kadar Tank gören yok... Zaten 
olamaz da..

Ekmek torbasının bile insana ağır 
geldiği o sarp arazide, deliklere saklanmak 
durumunda olan eşkıyanın tankının olması 
ve bunu sadece Başbakan’ın görmesi 
enteresandı.

Bu; Başbakan’ın olaya ne denli hâkim 
olduğunu gösterir.

Görüyorsunuz sayın okurlar bu işleri 
halletmesi için başımızda olan, sizin seçti 
ğiniz Başbakan, ne kadar ciddi... Ne kadar 
bilgili...

Oralarda bir şeyler oluyor.
Ama benim kahraman, yiğit halkımın 

bunlardan haberi yok..
O yine en halisane duyguları ile genç - 

ihtiyar vatan sevgisi ile dolu hizmet için, 
ölmek için hazırlar.
Gözüm şehit askerlerin resimlerine 

takılıyor, hepsi çocuk, burnumun direğinde 
sızı var.

Biraz önce yine gençler geçtiler, ellerin 
de bayraklarla, peşlerinde ağlayan kadın
lar.

Ben de heyecanlanıyorum, içime bu 
yaşta ürpertiler doluyor. Bu yaşta daha 
önce üç sene subaylık yaptığım o dağlar
da, vahşi tabiatta korkusuz bu vatan için 
nöbetçi olabilirim diyorum.

Ama beynimde diyorki;
Sîzler hangi pazarlarda satıldığınızı 

bilmiyorsunuz..
Çocuklarımızın kanı kimlere malzeme 

oluyor, sokaklardaki bu çığlıklar hangi 
hesapların bedeli?...

Bilmiyoruz, bilmiyoruz...
Hele halkım hiç bilmiyor...

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvurall933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSOZ

Zeytin sezonunun 
yaklaşması ile 
birlikte sepet 
satışları da başladı. 
Yaklaşık 4*5 kilo 
arasında zeytin 
alabilen sepetler 
zeytin mevsiminin 
vazgeçilmezi 
durumunda. 
Merdiveni ağaca 
dayayan toplayıcılar 
bellerine astıkları 
zeytin sepetleri ile 
daha kolay zeytin 
toplayabiliyorlar. 
Tanesi 7.5 YTL'den 
satılan zeytin 
sepetleri önceleri 
Gemlik ve 
yöresinde yapılmakta 
iken şimdilerde

Seyfettin ŞEKERSOZ

Kilosu 7 YTL'den 
satılan Çupra balığı
na ev hanımlarından 
büyük rağbet var. 
Hamsi'nin kilosunun 
5 ile 7 YTL'den 
satılması balık 
çiftliklerinde 

yetiştirilen çupra 
balığına ilgiyi 
her geçen gün 
artırıyor.
Tanesi 2 YTL'le 
gelen ve evlerin 
mutfağına çokça 
girmeye başlayan 
Çupra balığı 
pazara çıkan ev

hanımlarının da 
ilgisini çekiyor. 
İstavritin 4 YTL'den 
satıldığı balıkçı 
tezgahlarında 
Hamsi ile yarışan 
Çupra'nın bolca 
yetiştirilmesi vatan
daşların yüzünü 
güldürüyor.

Aykentli öğrencilerden 
Cumhuriyet konulu 

Resim Sergisi

Özel Aykent 
ilköğretim Okulu 
öğrencileri, 
Cumhuriyetimizin 
84. yıldönümü 
nedeniyle 
‘Cumhuriyet’ 
konulu resim 
sergisi açtı. 
Gemlik özdilek’te 
dün gösterime 
açılan sergide,

“Yer Gök Atatürk” Sergisi açılıyor

öğrenciler, Resim 
öğretmenleri 
Burçak Uslu 
gözetiminde 
yaptıkları birbirinden 
güzel resimler 
sergileniyor.
Resim öğretmeni 
Burçak Uslu yaptığı 
açıklamada, 
öğrencilerin kara 
kalem, sulu boya, 

pastel boya ile 
yaptıkları resimlerde 
Cumhuriyet ve 
Atatürk’ü 
anlattıklarını 
belirterek,
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle 
serginin Ekim ayı 
sonuna kadar 
acık kalacağını 
söyledi.

Atatürk'ün 1100 
fotoğrafından oluşan 
"Yer Gök Atatürk" 
sergisi, 29 Ekim 
Pazartesi günü 
açılacak. 
Tepe Nautilus 
Alışveriş Merkezin 
den yapılan yazılı 
açıklamada, 
Cumhuriyet'in 84. yıl 
dönümü kutlama 
etkinlikleri kapsamın
da alışveriş merke 
zinde, Mustafa Kemal 
Atatürk'ün 1100 
fotoğrafından oluşan 
"Yer Gök Atatürk" 
sergisinin açılacağı 
bildirildi.
Açıklamada, serginin 
üçüncü gününde, 
çeşitli boyutlardaki 

Atatürk fotoğrafların
dan bir kısmının açık 
artırma usulü ile 
satışa çıkarılacağı 
belirtilerek, satıştan 
elde edilecek gelirin 
köy okullarına 
kütüphane yaptıra
cak bir fona aktarıla
cağı kaydedildi.
Serginin
11 Kasım 2007

tarihine 
kadar açık 
kalacağı bildirilen 
açıklamada, 
sergideki 498 
Atatürk fotoğrafının 
Ateş Akkor'un, 
diğerlerinin de 
Hnnri Benazus'un 1 
koleksiyonundan 
temin edildiği 
belirtildi.

I te 
te

ÇV.
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Camiye baz istasyonu

Tl

Umurbey de baz istasyonu kur- 
I mak isteyen ünlü şirket bu kez 
farklı bir yöntem izlemiş.

Din ve Sosyal Hizmetler Vakfı, 
para karşılığı bütün camilerin 
veya bazı camilerin minarelerine 
baz istasyonu kurulması için ünlü 
şirket ile anlaşmış.

İlçe Müftülüğü’ne bir yazı ile 
durumu bildirmiş.

İlk girişim Müftülüğün de 
bulunduğu binadaki Karsak 
Camisinin minaresine bir anten 
dikildiğini gören mahalle sakinleri 
durumu öğrenince tepeleri atmış 
ve Müftü Yusuf Şahin’e ne yapı 
yorsun uz demeye gitmiş.

Müftü durumu vatandaşa 
anlatınca iş anlaşılmış.

Tepkili vatandaş baz istasyon
larının yayınlarının kanser yaptığı 
inancıyla durumu engellemiş.

Benim anlayamadığım şu.
Baz istasyonu kurulduğu her 

yerde vatandaşın büyük tepki 
göstermesine karşın, bu vakıf 
nasıl olur da vatandaşa karşı salt 
gelir elde etmek uğruna böyle bir 
girişimde bulunabilir.

En azından bu iş gerçekleşti 
rilmeden baz istasyonu kurulacak 
camilerin cemaatine durum anla 
tılıp onların rızası alınmalıydı. Bu

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmail.com

Vakıf yöneticileri kimlerse cema 
ati hiç yerine koyarak nasıl böyle 
bir girişimde bulunabilirler.

Benim önerim, bu Vakıf yöneti
cilerinin evlerinin üzerine bu baz 
istasyonları kurulmalı.

Karsak Cami cemaati ve çevre
deki esnaf ve konut sahipleri 
durumu öğrenince şoke olmuşlar.

Caminin gasilhanesi ise baz 
istasyonunu çalıştıracak elektro 
nik cihazlarla donatılmış.

Vatandaş heryerdfe olduğu gibi 
camiye kurulmak istenen baz is - 
tasyonunu engellemiş.

GSM şirketleri kentler içine baz 
istasyonu kurmakta zorlanıyorlar.

Zekice davranıp, camilere gelir 
sağlarız diye direk de dikmeden, 
minareden yararlanarak baz istas 
yonunu camilere dikince sorunun 
çözüme kavuşacağını sandılar 
ama iş ters tepti.

Muhabirimizin haberine göre 
diğer camilere de baz istasyonu 

kurulacakmış.
Sanırım buna diğer camilerin 

cemaati ve çevre halkı da izin ver
mez.

Bu aklı evvel vakıf yöneticileri 
şöyle gelip bir vatandaşla konuş 
salardı gerekli cevabı alırlardı.

İbadethaneleri ticari işletme 
haline getirmek islamın hangi 
kuralına uyar bilmem.

Neyse ki iş bitmeden anlaşıl 
mış ve engellenmiş.

GSM şirketleri baz istasyonları 
konusunda vatandaşı ikna ede 
miyor.

Bu konuda inandırıcı yayınlar 
yapmaları gerekir.

Vatandaş baz istasyonlarının 
sağlığını bozmayacağına inanırsa 
buna engel olmaz.

Ama bilim adamları bile 
konuda birleşemiyorlar.

Bir zamanlar Ankara’da

bu

bir
Bakanlığın tepesine baz istas 
yonu kurulduğunda nasıl tepki 

görmüştü hatırlayın.
Bakanlık yetkilileri savunmaya 

geçtiler ama kamuoyunun tepkisi 
sonrası baz istasyonunu kaldır 
dılar.

Anlaşılan GSM operatörlerine 
sahip şirketler bu işi göz önünde 
yapmayacaklar.

Umurbey Belediye Başkanı 
kurulmak istenen 60 metrelik baz 
istasyonuna tepki gelince bu 
konuyu kendisi çözmüş.

Gözden uzak bir yere baz istas 
yonunu kurdurmuş.

Akıllı uygulamalara vatandaş- 
dan da tepki gelmez.

Ama cami minaresine baz 
istasyonu kurmak nerede görül 
müş.

“İmam ne yaparsa cemaat onu 
uyar" diye söylemişler ama bu 
kez cemaat imama uymamış.

Anlaşılan bu baz istasyonları 
konusu daha çok başımızı ağrıta
cak.

Camilere baz istasyonu kur
durma izni veren şu vakıf yöneti
cileri kutlamak gerekir.

Bravo doğrusu.
Aklınızla bin yaşayın.
İbadethaneler ibadet yapılan 

yerlerdir.
Ticarethane değildir.

I İi||alı Adasında tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan bu hafta avukatlarıyla görüşemedi

Ocalan’ın avukatları gelmedi
M

çe 
erek

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Abdullah Öcalan’ın 
avukatları dün İmralı 
Adasına gitmek için 
Gemlik’e gelmediler. 
Terör örgütü elebaşı 
Abdullah Öcalan’ın 
avukatlarının, müvek 
killeriyle görüşmek 
üzere İmralı Adası’na
geçiş yaptıkları

rafoı< S.□oluk Komutanlığı

rilen

n, 
le 
ıs'un 
ıdan

önünde dün protesto 
eylemi yapıldı. 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı önünde 
dün sabah 

saatlerinde toplanan 
bir grup, terör 
örgütü PKK elebaşı 
Abdullah Öcalan ve 
avukatları aleyhine 
çeşitli sloganlar attı. 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
yanı sıra Bursa'dan 
takviye gelen 
Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğü ekiplerinin 
yoğun güvenlik 
önlemi aldığı 
gösteride, grup 
2 saat süreyle 
avukatların gelişini 
bekledi.

İl Jandarma yetkilile 
rince, avukatların 
Gemlik'e gelmedikleri 
ve İmralı Adası’na 
geçiş yapmayacak
larının açıklanmasının 
ardından bir süre 
daha bekleyen grup, 
daha sonra dağıldı. 
Bu arada, protesto 
eylemine bazı 
şehit ailelerinin de 
katıldığı gözlendi. 
Yaklaşık 200 kişiden 
oluşan vatandaş 
grubu ellerinde 
Türk bayrakları ile 
İlçe Jandarma

Bölük
Komutanlığından 
İskele Meydanı’na 
kadar sloganlar 
atarak yürüdü.
Bir kez daha teröre 
lanet yağdıran 
grup "Mecliste 
PKK istemiyoruz" 
Kahrolsun PKK" 
sloganları ile 
ilçemiz İskele 
Meydanı’na 
yürüdü.
Geniş güvenlik 
tedbirleri altında 
İskele Meydam’nda 
toplanan gurup, topluca İstiklal sonra sessizce

Marşını söyledikten dağıldı.

mailto:quler@hotmail.com
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Iradan toin tel neliroı
Gemlik Ksrfez

YSK; ‘Kesin sonuçlar îl ffirtI

Dışişleri Bakanı 
Ali Babacan'ın 
Bağdat ziyareti 
sırasında verilen 
karar çerçevesinde, 
üst düzey bir Irak 
heyetinin bugün 
Ankara'ya gelmesi 
bekleniyor 
Irak'ın Ankara 
Büyükelçiliği 
yetkililerinden 
edinilen bilgiye 
göre, bugün gelmesi 
planlanan heyette 
İrak Dışişleri ve 
İçişleri bakanlıkları 
yetkilileri 
yer alacak. 
Babacan'ın Bağdat 
ziyareti sırasında 
Irak Dışişleri Bakanı 
Hoşyar Zebari, 
Ankara'ya üst 
düzey bir heyet 
göndermek istedik
lerini belirtmiş,

Körfez Ofset
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK

iaiM8(riW^

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

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

Babacan ise 
Bağdat dönüşü bu 
heyete ilişkin olarak 
şunları söylemişti: 
"Biz, bu heyetin 
mutlaka somut 
önerilerle Ankara'ya 
gelmesini, aksi 
halde böylesine bir 
ziyaretin hiçbir 
faydası olmayacağını 

ilettik. 
Yetkilendirilmiş, 
üst düzey ve somut 
önerilerle gelecek 
bir heyetin ancak 
tarafımızdan 
kabul göreceği ve 
görüşmelerin 
sonuç getirebile 
ceğini açıkça 
belirttik."

Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) 
Başkanı Muammer 
Aydın, 21 Ekim 
Pazar günü yapılan 
halk oylamasının 
kesin sonuçlarının 
30 veya 31 Ekim'de 
ilan edileceğini 
bildirdi.
Aydın, gazetecilerin 
soruları üzerine, 
yasada itirazlar 
için tanınan yasal 
süreler bulunduğuna 
işaret etti.
Aydın, buna 
göre halk 
oylamasının 
kesin sonuçlarının 
30 veya 31 Ekim'de 
ilan edileceğini 
söyledi.
Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK), 
daha önce internet 
sitesinden geçici 
sonuçları ilan 
etmişti.
Geçici sonuçlara 
göre, Türkiye 
genelindeki kayıtlı 
42 milyon 665 bin

149 seçmenden 
28 milyon 
814 bin 60'ının 
oy kullandığı halk 
oylamasında, 
geçerli oyların 19 
milyon 410 bin 
706'sı "evet", 8 
milyon 751 bin 464 
"hayır" çıktı. Halk 
oylamasına katılım 
oranı ise yüzde 
67.54 oldu.
Halk oylaması geçici 
sonuçlarına göre, 
cumhurbaşkanının

Sayfa

halk tarafından 
5 yıllığına ve en 
fazla iki defa 
seçilebilmesini, 
milletvekili seçim
lerinin 5 yıl yerine 
4 yılda bir yapıl
masını ve TBMM 
toplantı yeter 
sayısının seçimler 
dahil 184 olmasını 
öngören Anayasa 
değişikliği paketi 
Türk halkı 
tarafından 
kabul edildi.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.oem I i kkorfezaazetesi .com

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İSİMİZ ....

staı
Bursa

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

http://www.oem
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New Holland Trakmak Bayii

Büyük buluşmaya 
davetlisiniz.

New Holland 
dostlarını standımıza bekliyoruz

24-28 Ekim tanhFerr'ara^^
“Bursa 2007 Tarım ve Hayvancılık Fuarı”ndaki 

.■ standımızda yeni modellerimizle tanışacak ve sadece 
Bursa Fuari’na özel fiyatlarımızdan faydalanâBecdKsıılfö

.... Bu fırsatı sakın kaçırmayın!

Salon:
aStand: 101 I

UNVER
Traktör ve Oto Tic. Ltd. Şti.

Gemlik ■ Orhangazi New Holland Trakmak Bayii 
Camikebir Mh. I.Önal Cad. No:2p BURSA • Tel: 0.224 573 27 77



Sınır ötesi için 50 bin askere ihtiyaç var
Uluslararası Stratejik 
Araştırmalar Kurumu 
(UŞAK), K.lrak ve 
muhtemel sınır ötesi 
operasyonuna ilişkin 
bir rapor hazırladı. 
USAK'ın sınır ötesi 
askeri harekatlara 
ilişkin raporunda, 
bölücü terör 
örgütünün Kandil 
Dağı'ndaki sözde 
"Masum Korkmaz 
Askeri Akademisi" ve 
"Haki Karer İdeolojik 
Eğitim Akademisinin 
ağır silahlar ve uçak
savarlar ile koruduğu 
hatırlatıldı.
Raporda, 3-5 bin 
arasında teröristin 
bulunduğu Kandil 
Dağı'nın çevresinin 
tam anlamıyla 
kuşatılabilmesi için 
Kandil Dağı'nın İran 
sınırları içindeki 
bölümünün İran 
askerleri tarafından 
tutulması gerektiği 
kaydedilirken, Türk 
askerlerinin kalan 
bölümlerini tutması 
ve yüksekliği 3 bin 

metreyi bulan 
Kandil içlerine 
operasyon yapa
bilmesi için 50 bin 
askere ihtiyaç olduğu 
ifade ediliyor. 
Türkiye'nin Kandil 
Dağı'na yönelik 
operasyonu için 
bölgesel Kürt yöneti
minin desteğini 
alması gerektiğinin 
vurgulandığı 
UŞAK raporunda, 
sınır ötesi 
operasyon 
esnasında 
bölgenin kontrolünü 
elinde tutan 
ABD askerleri ile 
çatışma ihtimaline 
de dikkat çekildi. 
Raporla ilgili değer
lendirmelerde bulu
nan Doç. Dr. Sedat 
Laçiner, operasyon 
yapılacak bölgenin 
ABD askerlerinin 
kontrolünde 
olduğunu ve kan 
dökülme riskinin 
bulunduğunu söyledi. 
Doç. Dr. Laçiner, 
"Kandil Dağı'na

girmek gerçekten zor. 
Teröristten fazla 
asker kaybı olursa 
faturası ağır olur" 
dedi. Laçiner, 
Türkiye'nin bu 
dönem Kuzey 
Irak'a girmesi 
durumunda ABD 
askeriyle çatışma 
riski bulunduğunun 
unutulmaması 
gerektiğini kaydetti. 
TÜRKİYE 
K.IRAK’A 
24 KEZ GİRDİ 
Bölücü terör

örgütü PKK'hrn 
yuvalandığı 
Kuzey Irak ve 
Kandil Dağı'na 
sınır ötesi 
operasyon tartış
maları sürerken, 
Türkiye 1983 
yılından bu yana 
Kuzey Irak'a tam 
24 defa girerek 
terör yuvalarına 
bomba yağdırdı. 
Türkiye'nin Kuzey 
Irak topraklarına 
yönelik yaptığı ilk 
operasyon 1983

yılında 7 bin askerle 
yapıldı. Bu operas 
yon, asılarak 
idam edilen 
devrik lider 
Saddam Hüseyin 
döneminde Irak 
ve Türkiye 
arasında 
imzalanan
'Sınır Güvenliği ve 
İşbirliği Anlaşması'na 
dayanılarak gerçek
leştirildi. "Sıcak 
Takip" hakkı tanıyan 
bu anlaşma 
sonrasında Türkiye 
birçok defa Kuzey 
Irak'ta bölücü 
örgütün yuvalandığı 
bölgeleri dağıttı.
1991 yılında, 
Kürt grupların da 
desteğinin 
sağlanmasıyla, 
Dohuk, Erbil, Zaho 
ve Selahaddin 
şehirlerine, 
Türk istihbarat 
birimleri kalıcı 
olarak yerleştirildi. 
Bu operasyonların 
en kapsamlısı 
1995 yılında 

gerçekleştirildi.
'Balyoz 
Operasyonu* adı 

verilen harekatla 
hava desteği alan 
35 bin asker 
Kuzey Irak'a 
geçerek bölücü 
örgütün 
yuvalandığı 
merkezleri dağıttı. 
Operasyona 
daha sonra 
10 bin asker 
daha katıldı. 
1995 yılında 
gerçekleştirilen 
'Balyoz' 
operasyonundan 
2 yıl sonra 
20 bin askerle
'Çekiç Operasyonu* 
gerçekleştirildi. 
Ertesi yıl da 15 bin 
askerle 'Murat 
Operasyonu* 
yapıldı.
Kuzey Irak'a 
yapılan son 
sınır ötesi 
operasyon ise 
1999'da düzenlenen 
'Sandviç 
Operasyonu' oldu.

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

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

I ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

£

i

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 atarı 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
NÎâcîdeÖZÂLP

Tel'.513 24 74 Fax: 51410 21

s

£

Türkiye ye terörle 
mücadelede 
Amerika Birleşik 
Devletleri'nden 
destek mesajları 
geldi.
Amerikan yönetimi, 
Türkiye'ye sınır 
ötesi operasyonda 
istihbarat desteği 
verebileceğini 
bildirdi.
Beyaz Saray 
sözcüsü Dana 
Perino, Chicago 
Tribüne 
gazetesinde çıkan 
"Amerika'nın, 
Irak'ın kuzeyindeki 
terör örgütü 
mevzilerine 
hava saldırıları 
düzenlenmesi 
seçeneği üzerinde 
düşündüğünü" 
bildiren haberi 
yorumladı.
Perino, "bir hava 
saldırısına Amerikan 
desteği konusundan 
haberim yok, ancak 
Türkiye'ye eyleme 
geçmesini sağlaya-

cak istihbarat 
verebiliriz" dedi. 
McCormack: 
Diplomasiye 
öncelik Veriyoruz 
Amerikan Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü 
Sean McCormack 
da, Türk güçlerine 
saldırı düzenlemek 
için Irak'ın 
kuzeyini kullanan 
terör örgütünün 
durdurulması 
konusunda 
diplomatik 
yola öncelik verdik
lerini söyledi. 
Sözcü, Iraklı Kürt

liderlere de, 
Türkiye'ye yönelik 
terör eylemlerinin 
önlenmesi 
konusunda etkili 
tedbirler almaları 
çağrısında bulundu. 
Dışişleri Bakanı 
Condoleezza 
Rice'ın danışmanı 
ve Irak koordinatörü 
David Satterfield 
ise, "Sınır ötesi 
operasyonun, 
Irak veya Türki
ye'nin çıkarlarına 
hizmet edeceğine 
inanmıyoruz" 
diye konuştu.

ABONE OLDUNUZ IV1U?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
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GENÇLİĞİMDEKİ ANI

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

8 YAŞ

Duydum Ata gezecek Gemlik’i 
Hizmete açacak dediler Sunğipek’i, 
Yeni doldurmuştu yaşım sekizi. 
Soluksuz tırmandık, bahçedeki cevizi. 
Arabası geçerken yolun düzünü;
Yanarım, göremedim gülen yüzünü. 
Dünyaya hükmeden krallara 
Dinleten, geçirendi sözünü.
Yeni nesil doğru öğren tarihi, 
Milletimin onunla değişti talihi. 
Küfrediyor ona bazı şeref fakiri, 
Aklınca, küfrederse düşecek değeri. 
Sorayım onlara;
Kim gördü? Okulu takunyayla gideni. 
Kim gördü? Entariyle gömüleni. 
Kim gördü? Seçköylü Nazire nineyi. 
Satacağı, üç çuval saman için;
Dört saat karlı yollar tepeni.
Kim gördü?
Buz tutmuş çoraplarıyla, 
Kızarmış sobaya şarkı söyleteni, 
Kim tanır? Burunsuz Remzi’yi, 
Tavanda bulduğu çarıklık deriyi, 
Közde ısıtıp, et yerine yiyeni 
Kim gördü? Kumlalı Makbule teyzeyi 
Kavak talaşı ve unla yoğurduğu ekmeği, 
Kim gördü?
Kimse bükemez, su verdiği çeliği; 
Ona borçluyuz bulduğumuz dirliği, 
Göğsümden hiç kimse çıkaramaz; 
Sökmeden onu seven yüreği.

02.10.2007 GEMLİK

Aygün oy kullanmayan 
seçmenden toplanacak 
paraların şehitlere ve 

gazilere verilmesini istedi
Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Sinan 
Aygün, 21 Ekim 
Pazar günü yapılan 
referandumda oy 
kullanmayan seç
menden toplanacak 
paranın, şehit aileleri 
ve gazilere verilmesi 
çağrısında bulundu. 
Referanduma katıl
mayan 13,8 milyon 
seçmen olduğunu, 
her bir seçmene 
uygulanacak 19 
YTL'lik para cezası 
sonucunda, Mali 
ye'nin kasasına 263 
milyon YTL para 
gireceğine işaret 
eden Aygün, 
"Referandum ile aynı 
gün yaşanan ve Türk 
milletini yasa boğan 
hain terör saldırısı 
nedeniyle, sadece 
bir defaya mahsus 
hükümetimize bir 
çağrıda bulunuyo
rum; Gelin toplana 
cak paraları şehit 
ailelerine ve gazile 
rimize verelim" dedi. 
Yapılacak bu

katkının, şehit 
aileleri ve gazilerinin 
acısını dindirmeye
ceğini belirten 
Aygün,ancak en 
azından maddi yön
den bir sıkıntı yaşa
mamaları için Türk 
halkının üzerine 
düşen sorumluluğu 
yerine getirmiş 
olacağını kaydetti. 
Maliye Bakanlığı 
tarafından tahsis 
edilecek paranın, 
oy kullanmama 
cezası değil, şehit 
aileleri ve gaziler 
için Türkiye'nin 
kumbarasında 
toplanacak para 
olduğunun 
vurgulanması 
gerektiğinin altını 
çizen Aygün, 
"Yapılacak bu 
desteğe, her Türk 
vatandaşı katılmak 
isteyecektir.
Vatandaş paraları 
kıza kıza değil, 
seve seve 
verecektir" 
dedi.

Petrol fiyatları dibe vurdu
Petrolde geçen 
hafta yaşanan 
ateş sönmüş 
gözüküyor.
Fiyatlardaki düşüş 
dördüncü gününe 
girerken, petrol 
cuma gününden

bu yana yüzde 5'in 
üzerinde değer 
yitirdi.
Cuma günü 
90.07 dolara 
kadar tırmanarak 
rekor kıran petrol 
fiyatları dün

■IlhMlIl
Kendi Özel besimiz Korbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.
imde mm

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

85 doların da altına 
inerek 84.72 dolara 
kadar geriledi. 
Petrolde yaşanan 
düşüşte, ABD'de 
petrol stoklarının 
yükseleceğine 
ilişkin beklentiler

ve OPEC'in 1 
Kasım'da başlaya
cağını açıkladığı 
üretim artışına 
şimdiden başladığı 
yönündeki 
işaretler etkili 
oluyor.

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 
görevlendirilmek üzere 

BAY/BAYAN 
ÇAYCI ■ GARSON 

alınacaktır.
GEMLİK GÜNEŞ NAKLİYAT 
PET. OTOM. TAH. LTD. ŞTİ.

AZOT Yolu Koca çukur 
Mevkii No : 1 GEMLİK

Tel : 224 524 75 OO
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Okul harçlıklarım 
şehit aileleri

için harcadılar

Çağlar’ın fabrikası 13,5 milyona 
Reysaş Faik Çelik ortaklığının

Bursa'da bir 
ilköğretim okulunda 
şehit aileleri yararına 
düzenlenen 
kermese katılan 
öğrenciler harçlık
larıyla alışveriş yaptı. 
Muradiye İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği tarafından 
geliri Şehit Aileleri ve 
Mehmetçik Vakfı'na 
bağışlanacak gıda 
kermesi düzenlendi.

Velilerin evlerinde 
yaptıkları poğoça, 
simit ve kurabiyeler 
ile esnafın verdiği 
meyva suları şehit 
aileleri adına satışa 
çıkarıldı. 3 gün 
boyunca açık olacak 
olan kermes için 
veliler çocuklarına 
beslenme çantası 
hazırlamayıp para 
verecekler.
Kendilerinin yaptık

ları poğoçaları 
çocuklarına 
satacak olan veliler 
elde edecekleri 
geliri Mehmetçik 
Vakfı ve Şehit 
Aileleri Derneği'ne 
bağışlayacak. 
Vatandaşların da 
ilgi gösterdiği ker
mes için aileler 
'destek gelirse 
kermesi uzatabiliriz' 
diye konuştu.

TMSF'nin yaptığı 
ihalede, Cavit 
Çağlar'ın borçları 
nedeniyle el 
konulan Yasemin 
Mensucat'a ait 
fabrika, 13.5 milyon 
YTL bedelle
Reysaş Lojistik A.Ş. 
ile Faik Çelik Holding 
ortaklığına satıldı. 
TMSF, 15 mücevher 
ile Berke Barajı 
sahasının satışı ve 
Bursa'daki fab

rikaların ikinci satışı 
için olmak üzere 
dün üç ihale 
gerçekleştirdi. 
TMSF'den yapılan 
açıklamaya göre, 
Yasemin Mensucat 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ye ait fabrika, 
13.5 milyon YTL 
bedelle Reysaş 
Lojistik A.Ş. ile 
Faik Çelik Holding 
ortaklığınca satın 
alınırken, yine 

eski sahibi Cavit 
Çağlar olan 
Aksoylar Tekstil 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ye ait fabrikaya 
ise alıcı çıkmadı. 
Berke Barajı Şantiye 
Sahası da alıcı 
çıkmadığından 
satışı gerçekleş 
tirilemedi. Saha, 
Cuma günü aynı 
saatte ikinci kez 
açık artırmaya 
çıkarılacak.

Marmara’nın 
güneybatısı için 

sel uyarısı

Diyanet İşleri Başkanı 
Bardakoğlu Bursa’ya geliyor

Yurdun batısında 
uzun süredir _ 
devam eden 
yağışların 
Marmara'nın 
güneybatısındaki 
illerde sel ve su 
baskınlarına 
neden olabileceği 
bildirildi.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan yazılı 

GemlikKHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

açıklamada, yurdun 
batısında uzun 
süredir yer yer 
devam eden 
yağışların, 
özellikle 
Marmara'nın 
güneybatısında 
bulunan Bursa, 
Çanakkale, 
Balıkesir ile İzmir, 
Manisa, Aydın ve 
Muğla'da etkili 
olmasının 

beklendiği 
kaydedildi, 
bu iiierde etkiii 
olması beklenen 
yağışların 
sel, su baskını, 
dolu ve yıldırım 
gibi olumsuz 
şartlara neden 
olabileceği belirtilen 
açıklamada, 
vatandaşların 
tedbirli olmaları 
istendi

Diyanet İşleri 
Başkanı Ali 
Bardakoğlu, 
Bursa Müftülüğü ve 
Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
işbirliği ile 
Cuma günü 
düzenleyeceği 
'İbn Hazm 
Sempozyumu'na 
katılmak üzere 
Bursa'ya geliyor. 
Bardakoğlu'nun 
perşembe 
akşamı 
Bursa'da olması 
bekleniyor. 
Bardakoğlu, 
Cuma günü ilk 
olarak 5 bin 
cemaat

kapasitesiyle 
merkez Nilüfer 
ilçesinin en 
büyük camiisi 
olan Edebali 
Camişi'nin 
açılış törenine 
katılacak.
Ardından Bursa 
Ulu Cami'de 
cuma namazı

kılacak. 
Bardakoğlu, 
burada cuma 
vaazı için kürsüye 
çıkacak. Bursa 
Diyanet Eğitim 
Merkezi'ndeki 
'İbn Hazm 
Sempozyumu'na 
katılacak olan 
Bardakoğlu, 
sempozyumun 
ardından Bursa 
genelinde 
hizmet veren din 
görevlileriyle 
bîraraya gelecek. 
Bardakoğlu, 
daha sonra 
Bursa'dan 
ayrılacak.

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.

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE (ALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN
DİNLENME TESİSLERİ

Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

YURTİÇİ KARGO’DA
ÇALIŞMAK 

İSTER MİSİNİZ?
En az ilkokul mezunu, 

askerliğini yapmış, 
dağıtım ve alım işlerinde 

çalıştırılmak üzere 
BAY PERSONELLER 

alınacaktır.
Müracaatlar, 1 adet fotoğraf ile 

şahsen yapılacaktır
YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.

GEMLİK ŞUBESİ 
TEL : 513 20 71 - 513 55 05



CAN MERİDYEN
ALIŞVERİŞ MERKEZİ 

G€MLİKLİl€RİN HİZM€TİN€ AÇILDI! 

GEZİP GÖRECEĞİNİZ KALİTELİ VE UCUZ
ALIŞVERİŞ YAPACAĞINIZ 

BİR CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURDUK, 
SAYILI MİKTARDA 
KİRALIK YERİMİZ 
MEVCUTTUR. 
İstiklal Cad. No:26 

TEL: 513 10 80
■
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Bursaspor Tahkim 
Kurulu’na itiraz etti
Bursaspor, aldığı 1 
maç seyircisiz oynama 
cezası için tahkim 
kuruluna itiraz etti.
Yeşil-beyazlı 
takımın bu hafta 
sonu kendi sahasında 
oynayacağı seyircisiz 
Gaziantepspor maçı 
için tahkim kuruluna 
itiraz ettiği öğrenildi. 
Seyircisiz maç 
oynayacak kadar 
bir küfür edilmediğini, 
taşkınlık yapılmadığını 
iddia eden 2. Başkan 
Osman Çelik, 
"Küfür edildiği, 
taşkınlık yapıldığı 
söylenen maçların 
görüntülerini tahkim 
kuruluna sunduk. 
İnşallah itirazımız 
kayda değer 
bulunur. Kabul 
edilirse Gaziantep 
spor maçını 
seyircimiz ile

birlikte oynayacağız. 
Taraftarımızı 
biz her zaman 
12. adam olarak 
görüyoruz.
Bursaspor taraftarları 
takımı çok iyi 
ateşliyor. Seyircisiz 
oynamanın 
dezavantajını yaşamak 
istemiyoruz" dedi. 
Maç ile ilgili değer

lendirmede bulunan 
Çelik, "9 maçta 7 
puan bize hiç 

yakışmıyor.
Gaziantepspor maçını 
kesin kazanmamız 
gerekiyor. Ne 
olursa olsun kendi 
sahamızda oynaya
cağımız iki maçı 
kazanmalıyız" diye 
konuştu.

Avrupa Şampiyonlar 
Ligi (G) Grubu'nda yer 
alan Fenerbahçe, 3. 
maçında, deplasman
da Hollanda'nın 
PSV Eindhoven 
takımıyla karşılaştı. 
Maç öncesinde 
grupta 4 puanı bulu
nan temsilcimiz 
Fenerbahçe, zorlu 
PSV deplasmanından 
da 1 puan çıkararak 
tur için şimdiden 
avantajlı bir durum 
elde etti.
Hollanda'da oynanan 
maçta ilk yarı golsüz 
berabere sona 
ererken, ikinci yarının 
en önemli dakikası 
olan 65. dakikada 
Deivid tartışmalı bir 
pozisyonda hakemden 
direk kırmızı kart 
görerek oyun dışında 
kaldı. Bu arada 
Fenerbahçe'nin 
kaptanı Alex, 35. 
dakikada sakatlanarak

yerini Ali Bilgin'e 
bıraktı
Öte yandan maç 
öncesinde sarı kart 
sınırında bulunan 
Lugano da gördüğü 
sarı kartla, Şükrü 
Saraçoğlu Stadı’nda 
oynanacak PSV 
Eindhoven maçında 
cezalı duruma düştü. 
Şampiyonlar Ligi G

I

VaaİI am Ahkama
icşii ucyaZııidi ayucıud 
ile ilk idmanına çıktı

Bursaspor, yeni teknik 
direktörü Samet 
Aybaba yönetiminde 
ilk antrenmanına çıktı. 
Antrenman sesinde 
tesislere ge.cn bir 
grup taraftar, Teknik 
Direktör Samet 
Aybaba'ya çiçek verdi. 
Vakıfköy Orhan 
Özselek Tesisleri’nde 
Teknik Direktör 
Samet Aybaba 
yönetiminde yapılan 
antrenmanda Yeşil- 
beyazlı futbolcular, 
düz koşu ve ısınma 
hareketlerinin ardın
dan kanatlardan

yapılan ortalara gol ve 
şut çalışmaları yaptı. 
Sakat oyuncular ile 
ilgili bilgi veren Kulüp 
Doktoru Uğur Koksal, 
kaleci Vega'nın 
yapılan kontrollerinde 
sol el bileğinde küçük 
bir kırık olduğunu, 
yarın yapılacak 
kontrolden sonra 
ameliyat olup olma
masına karar verile
ceğini belirterek, 
kaleci Vega'nın 4 ila 6 
hafta takımdan ayrı 
kalacağını söyledi. 
Orhan Alemdar'ın 
ayağında darbeye

bağlı ödem olduğu 
için takımdan ayrı 
çalıştığını ifade eden 
Koksal, "Fatih Serkan 
Kurtuluş üst ada
lesinde, Bekir Ozan 
Has ise arka ade- 
lesinde olan zorlan
madan dolayı takım
dan ayrı çalışı 
yorlar. Colins ve 
Egemen haftaya 
düz koşulara 
başlayacaklar" dedi. 
Bursaspor, yarın 
yapacağı antremanla 
Gaziantepspor maçı 
hazırlıklarını 
sürdürecek.

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
HARRYP0TTER5 14.00

! | CUMHURBAŞKANI 14,15 ■ 21.00 ■ 16.15

MERYEM ANA 12.00 - 14.00 -20.45

Grubu'nda 3 maçlar 1 
sonucunda Inter 6 
puanla ilk sıraya yer-I 
leşirken; Fenerbahçe 5 
puanla 2. sırada, PSV 
Eindhoven ise 3 puan
la 3. sırada yer aldı. 1 
Grubun bir diğer 
takımı CSKA Moskova 
ise 3 maçta sadece 1 
puan alarak sonuncu 
sıraya geriledi

yaparken teıçol 
ağnya davet0 
çıkartıyor sunu 
Dr. Işık Algı* 
dayanılınız agr 
çekmenize 
küs yırtrtmaün» 

l||a fıtığa yol açı 
Uşkanlıklamc 
■rtulmanon r 
mıı açıkladı 
arahpaşaTc 
Kültesi Onop 
fcvmatc'o; E 
K Öğreten Uy 
laf. Dr l$’k A • 
| [hayatının yat 
| plardan kurtı 
I mm yollarını 
İEv kadınlanı 

izde 100 e ya 
|ı çeker. Çur 

[ ide o kadar y
tyyorlar ki. 
h toplumun

i inik kısmı e' 
nmhgı yapr

II mce en zor ı 
İ ittktçn vuc 
11 ıfezla kullan

Trabzonspor yeni hocasını arıyor
Trabzonspor, teknik 
direktör Ziya Doğan'ın 
istifasının ardından 
takımı çalıştıran PAF 
takımı antrenörü 
Ahmet Özen'in 
Kayserispor maçına 
çıkması için Futbol 
Federasyonu'na 
başvuruda bulunuldu. 
Profesyonel idari işler 
Sorumlusu Caner 
Çuvalcıoğlu, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, her 
takımın bir teknik 
sorumlusu olma 
zorunluluğunun 
bulunduğunu 
belirterek, "Ziya 
Doğan'ın istifasının 
ardından takımda 
teknik sorumlu yok. 
Bunun olmaması 
cezayı gerektirir. 
Ancak federasyon

ladar yan hş 
«yortar l«ı._

mamura:!.’

istifa veya görevi 
bırakma konusundaki 
istisna durumlarda 
kulüplerin talebi 
doğrultusundaki isim
lere özel izin verir. 
Biz de Ahmet Özen'in 
maça çıkması 
konusunda gerekli izni 
almak için federas

yona başvuruda 
bulunduk" dedi. 
Çuvalcıoğlu, yarına j 
kadar herhangi bir fl 
teknik adam ile 
anlaşılamaması duru
munda Ahmet Özen, 
Metin Bak ve Hamit 
Cihan'ın maça çıka-1 
cağını belirtti.

^teürşts.r
Ben ev han*

ijesonıyort 
kribenrr
jejoste': 
lintoeğıtT! 
ftiaev ışk

E
M

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

ABONE f 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN!

OKUYUN 
OKUTUN

K 
R

T MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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İKadınlar en fazla kaç kilo kaldırmalı
Mİ Evde günlük işlerinizi

ir

er>
W 
'$¥

o*ı

İCli

■ yaparken birçok 
(ağrıya davetiye 
(çıkartıyorsunuz. Prof. 
Dr. Işık Akgün 

[dayanılmaz ağrılar 
çekmenize, menüs 
küs yırtılmalarına ya 
da fıtığa yol açan 
alışkanlıklarınızdan 
kurtulmanızın yol
larını açıkladı...
.Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 

İProf. Dr. Işık Akgün, 
ev hayatının yarattığı 
ağrılardan kurtul
manın yollarını anlat
tı: Ev kadınlarının 
■yüzde 100'e yakını 
ağrı çeker. Çünkü 
evde o kadar yanlış 
çalışıyorlar ki... Hala 
Türk toplumunun 
büyük kısmı ev 
hanımlığı yapıyor. 
Bence en zor ve 
gerçekten vücudun 
en fazla kullanıldığı iş 
kolu, ev hanımlığı. 
Üstelik de vücutlarını 
o kadar yanlış kul
lanıyorlar ki... 
EV İŞİNE DİKKAT! 
Bana müracaat ettik
lerinde koyduğum 
teşhis, karşısında, 
"Ben ev hanımıyım. 
Ne futbolcuyum, ne 
de koşuyorum. Nasıl 
bu hale geldim?" 
diye soruyorlar. 
Tecrübelerim bana 
şunu gösterdi ki; 
vücudu eğitmeden 
yapılan ev işleri gün-

lük yaşantıyı bozuyor 
ve şiddetli ağrılara 
neden oluyor. Sabah 
kalktığınızda yerdeki 
bir objeyi alma pozis 
yonunuzdan dişinizi 
fırçalarken aldığınız 
pozisyona, hatta 
tuvalet alışkanlık
larınızda bile bu yan
lışlık devam ediyor. 
ÇÖMELİP 
DÖNMEYİN! ' 
Bunun dışında dolap 
çekmecelerini açma 
ya da alt çekmeceden 
herhangi bir şey alma 
esnasında eğilirken 
belinize ters pozisy
on vererek yapılan 
hareketler de hem 
dizinizde, hem de 
belinizde istenmeyen 
yüklenmelere neden 
olabiliyor. Ani ağrılar 
oluşmasına, yol açıy
or. Eğilirken; dizleri 
bükerek mümkün 
olduğu kadar beliniz^ 
daha dik pozisyonda 
çekmece açmak 
doğru pozisyondur. 
Yere çömelmiş halde 
sağa ya da sola 

dönerek herhangi bir 
şeyi almaya ya da 
çekmeceyi çekmeye 
çalışırsanız, dizinize 
büyük bir hasar vere
bilirsiniz. Ev kadın
larında oluşan 
menüsküs yırtıl
malarının çoğunun 
nedeni budur.
Kadınların menüsküs 
yırtığını duydukların
da hayrete düşerek, 
"Ben sporcu değilim 
neden yırtılmış?" 
demelerinin başlıca 
nedeni de budur. 
ALÇAK KOLTUK 
ALMAYIN 
Dinlenme esnasında 
alınan pozisyonlar 
bile çoğu zaman yan
lış seçilmekte ve 
vücudu zorlamak
tadır. Hepimizin çok 
sevdiği kaykılarak 
oturmak aslında bel 
bölgesine çok ciddi 
bir yük bindirir ve 
zarar verir. Dinlenme 
esnasında size dik 
oturmanızı, belinizi^ 
desteklemenizi, 
bacaklarınızı belli bir 
pozisyonda uzat
manızı veya tamamen 
sırtüstü yatarak din
lenmenizi öneririm. 
Koltukta istirahat 
sırasında ise çok 
alçak koltukları tercih 
ekmeyin çünkü 
koltuktan kalkarken 
eklemlere çok ciddi 
yük bineceğinden 
zorlanabilirsiniz. 
Koltukların belli bir 
yükseklikte seçilme

sine özen gösterin. „ 
Zaten ev yaşantınızda 
bazı yakınlarınızın 
iskemleyi seçtiğini 
görürsünüz. Dik otu
rulan koltuklar daha 
uygundur.
TV TAM KARŞINIZDA 
OLSUN 
Televizyonu yatar 
durumda seyrede
bilirsiniz. Bu durum
da televizyonun.sizin 
göz hizanızda olması , 
gerekmektedir. 
Başınızı döndürme 
hareketleri yaptıracak 
şekildeki televizyon.,., 
seyretmeler yanlış 
pozisyonlardır. 
Televizyon, 
koltuğunuzun tam 
karşısında olsun... 
Yatakta seyrediyor
sanız televizyon yine 
tam karşıda olmalı. 
EĞİLİP YER 
SİLMEYİN!
Evdeki yer temizlik
leri de ev hanım
larının en dikkatsiz 
oldukları pozisyon
lardır. Özellikle yerleri 
süpürürken baba 
annelerimizin 
süpürgeleri olan çalı 
süpürgelerinin kul
lanılması çok tehlike
lidir. Daha çok uzun 
saplı ve pozisy
onunuzu dik tutacak 
süpürgeleri seçin. 
Yere eğilip, dizleri 
yere koyarak yer 
silmenin de dizler 
açısından son derece 
sakıncalı olduğunu 
sakın unutmayın

Sebze yemiyorsanız 
suçlusu genleriniz

İngiliz araştırmacılar, 
çocukların 
neden sebze 
yemedikleri 
sorusunun yanıtını 
genlerde buldular. 
Londra'daki King’s 
College öğretim 
üyeleri, 18 ila 79 
yaşlarındaki 3 
binden fazla aynı ve 
ayrı yumurta ikizi 
kadın üzerinde 
yaptıkları araştırma
da, bireylerin yemek 
seçiminin, ailelerin 
çocukları yemeye 
zorlamaları ile 
diğer sosyal ve 
çevresel etkenlerden 
ziyade, genetik 
mirasa bağlı 
olduğunu tespit 
ettiler.
Aynı yumurta ikiz
lerinin' ayrı yumurta 
ikizlerine göre 
çoğunlukla aynı tür 
yemekleri seçtikleri
ni gören ve bu duru
mun ağız tadının 

daha çok genetik 
mirasla geçtiğini 
düşündürdüğünü 
belirten araştırma
cılar, iki grup 
karşılaştırıldığında, 
aynı yumurta ikiz
lerinin, yemek seçi
mi özelliklerinin 
"yetişme" koşulların
dan ziyade "doğal" 
koşullara bağlı 
olduğunun 
görüldüğünü 
kaydettiler.

Sarımsak, kahve 
vb meyve yemeye 
düşkün olanların 
bu özelliklerini 
ailelerinden aldık
larını ortaya koyan 
araştırmada, yemek 
seçiminin, çocukken 
yemeye zorlanma ya 
da okuldaki menüde 
yer alanlar gibi 
sosyal ve çevresel 
faktörlerden ziyade 
çoğunlukla genlerin 
etkisine bağlı 
olduğu görüldü.

RESMİ DAİRELER

BELEDİYE

Bursa 
Mudanya 
Yenikapy 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226)811 13 23 
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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. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 5131°53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
METRO 51 3 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 51 3 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Nler.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokây 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

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 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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 14 14
51313 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25 

513 45 21 -182 
513 45 21 -111

Yalnyz 185

DinlenmeTes. 513 23 94

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

OTOBÜS_______

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 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 513 10 79
MAR-PET 513 30 33

, TUNCAY OTO GAZ 51314 25
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Ahmet Dural Meydanı No: 13 
Tel: 513 70 68 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2887 

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

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

İstiklal Cad. Borç Sok. No:3/B
Tel : 513 96 83 Fax : 5İ'3 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 Festivali kapsamında 
yarışmalar için başvurular uzatıldı

Bursa’da Tanm Fuan açıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
'II. Uluslararası Bursa 
İpek Yolu Film Festi 
vali'nde yapılacak 
olan 'Ulusal Kısa 
Film ve Ulusal Bel 
gesel Film' yarış
malarına başvuru 
süreleri 1 Kasım 
Perşembe gününe 
kadar uzatıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 7-13 
Aralık tarihleri ara 
sında 2'sini düzenle 
yeceği 'Uluslararası 
Bursa İpek Yolu Film 
Festivali', özel film 
gösterimlerinin yanı 
sıra 'Ulusal Kısa' ve 
'Ulusal Belgesel' 
başlıklı iki film yarış
masına ev sahipliği 
yapacak. Belgesel ve 
kısa film yapımını 
özendirmek, sektö 
rün gelişimine katkı
da bulunmak ve yeni 
sinemacıları destek 
leyerek sinema 
emekçileriyle bütün
leşmelerini sağlamak

miŞMLSI

«W®®»»

S®»
ppıtutk.

ALTIN KARAGÖZ
•VE 5000 YTL

‘W:

ODtlllU
ALTIN KARAGÖZ 

VE 5000 YT L

amacıyla düzenlenen 
'Ulusal Kısa Film 
Yarışması' ve 'Ulusal 
Belgesel Film Yarış 
ması', genç sinema 
cılardan yoğun ilgi 
görüyor.
Yedinci sanat dalı 
olan sinemada şan
sını denemek isteyen 
genç sinemacıların 
yarışmalara büyük 
ilgi gösterdiğini 
bildiren yetkililer, bu 
nedenle yarışmaların 
başvuru sürelerinin 
uzatıldığını ve son 
katılım tarihinin 1 
Kasım Perşembe 

olduğunu söyledi. 
Yarışmacı filmlerin 
özellikleri
'Ulusal Kısa Film' ve 
'Ulusal Belgesel Film' 
yarışmalarına katıla
cak olan yapımların 
1 Aralık 2006 tarihin
den sonra hazırlan
mış olacağını hatırla
tan sinema gönüllü
leri, Sinematürk der
gisi ile ortaklaşa dü 
zenlenecek 'Ulusal 
Kısa Film Yarışma 
sı'nda canlandırma, 
kurmaca, deneysel 
gibi kategorilerle 
konu sınırlamasının 
olmadığını, yarış
maya katılacak film
lerin sürelerinin 
20 dakikadan 
fazla olmaması 
gerektiğini ve film
lerin Mini DV, 
Betacam SP, High 
Definition ve 
DVD ile çekilmiş 
ya da bu 
formatlara aktarılmış 
olması gerektiğini 
vurguladı.

En iyi filme en 
yüksek ödül 
Türkiye'deki kısa film 
yarışmaları arasında
ki en yüksek para 
ödülünün verildiği 
'Ulusal Kısa Film 
Yanşması'nda en iyi 
filmin, 8 bin YTL para 
ödülü ve Altın Kara 
göz Heykeli ile ödül
lendirileceği festi
valde 'Ulusal Belge 
sel Film Yarışma 
sı'nın en iyi filmine 
ise 5 bin YTL para 
ödülü ve Altın Kara 
göz Heykeli verile
cek. II. Uluslararası 
Bursa İpek Yolu Film 
Festivali kapsamın
daki yarışmalara 
katıl mak isteyen 
sinema cıların 
www.ipekyolufilm- 
fest.com adlı internet 
sitesine, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
A.Ş.'ye veya 
Sinematürk Dergi 
si'ne başvurabilecek
leri bildirildi.

Bursa'da açılışı 
yapılan Tarım 
Fuarı'nda gerekli 
tedbirler alınmadığı 
takdirde üretici 
kesiminin ayakta 
kalma şansının 
günden güne 
azaldığı vurgulandı. 
TÜYAP tarafından 
Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı, Türkiye 
Ziraat Odaları 
Birliği, Türkiye 
Tarım Kredi 
Kooperatifleri 
Merkez Birliği, 
Türk Tarım Alet 
ve Makinaları 
İmalatçıları Birliği,

Bursa Ziraat Odası 
ve Bursa Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri 
Birliği ile Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi gibi 
kuruluşlarının 
desteği ile 
hazırlanan BUR- 
TARIM 2007, 
Bursa 5. Tarım 
Hayvancılık 
Tavukçuluk 
Tohumculuk 
Fidancılık Süt 
Endüstrisi Fuarı 
Tüyap Bursa 
Uluslararası 
Fuar ve Kültkür 
Merkezi'nde açıldı

Evveişyeı
Hamifıye Mal

Tel: (0,2

KflŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
^SAATTE TESLİM EDİLİR

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

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax:513 35 95
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TERÖRÜ LANETLİYORUZ... DİKKAT!!
ELEKTRİK FATURALARINIZDA 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

IfeKa/n/rr 
sbhtoak isten 
mönü mahai

AĞUSTOS AYI FATURASI EYLÜL AYI FATURASI

S&neçalışm.
•fcwça//şm.

PER.SAT.BîO. «TİF
S»pçHo._ 
Marfca/fip

i İlk Endeks

Trafo Kayta
Tfteüra

Tüketim Ttrtan

ehdüictİf
50091360 50091360 ..1...İ90

ms

ZZ5İ7.ODQ_ 15403.008 
__ 15657.000.....14658.000

6860.000
0.12423

0.000 _İİ24.oa'

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÖZERE I 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA
KAPASÎTİF ENERJİYE PARA
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 4

FATURASINDA KAPASÎTİF ENERJİYİ

369.39+KDV(435.88YTL)
PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR;

i ferdi içiştef 
fel/laşûrma 
ferdan Dı 

ffenetferVa 
RdlGSÂfşiri 
pfc anlaşma 
Ssasyonlann

öğren 
Kkonuyum 
FJötıinjyor 
f sayfa 5’de

Devletimizin bütünlüğüne, Milletimizin birlik ve beraberliğine 
karşı bölücü terör örgütünün hain saldırılarını nefretle 

lanetliyoruz.

Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize acil şifalar; 
şehit ailelerimize ve Milletimize başsağlığı dileriz.

Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündpr, 
parçalamaya da kimsenin gücü yetmeyecektir';/' 2

X

GEMPORT
Gemlik Liman ve Depolama İpletmeleri A.Ş.

BUNUN SEBEBİ; YENİ UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARİÇ 15 KVA VE ÜZERİ, 
TESİSLERDE KAPASÎTİF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR.
AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÜKTÎF REAKTİF ORANI %20, $ 
KAPAStTİF REAKTİF ORANI İSE %15 OLARAK UYGULANACAKTIR.
MEVCUT SİSTEMLERİNİZ İLE BU ORANLARI TUTTURMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR. " 
BUNLARIN ANLAMI; BU ANDANİTİBAREN MEVCUT KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİ? 
İLE CEZA ÖDEMEKTEN KURTULAMAYACAKSINIZ.
ELEKTRİK FATURALARINIZDA CEZA ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ KOMPANZASYON 2. 
SİSTEMLERİNİZİ,YENİLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.

UMELSAN, UZMAN KADROLARI VE YENÎ TEKNOLOJİLERİ ÎLE 
BU KONUDAKİSORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR. 

BİLGİ İÇİN,.. 0226 812 18 29 • 0226 812 23 66

UlIKrLyHlI 
(LlKYftÖMAftKET

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 
0226 812 18 29 - 0226 812 23 66 

w.» *v.umRiss,.n.com.tr 
lnfo@umelsan.com.tr

II Bahçe ( 

IS Wa/n M 
| JetMTa! 
| Wcwn/e d 
| diyor k 
I A adam.'a 
I kullanılma 

^Çoğalan 
C bine ya kİ 
l ,4im kaç/n 
EJ**» 3 

Don 
k^'Cac 
1%/lar 
Sureta
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HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir 
Hamleliye Mah. Gazhane Cad. No : 41/A GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75

FİLLİ BOYA 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI

S İZOLASYON 
HIRDAVAT

✓ NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSCSUAA

S BİLİMUM İNŞART 
MALZEMELERİ

BİLİMUM INŞ. MALZ. HIRDAVAT - NALBUR 
TESİSAT - BOYA - İZOLASYON S 
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Karsak Camine kurulmak istenen baz istasyonu montajı önceki gün mahalle 
sakinlerince engellenince çalışmalar dün polis nezaretinde sürüyor

Baz istasyonu polis
korumasında tamamlanıyor
resine takılmak istenen 
baz istasyonu mahalle 
sakinlerinin tepki göster
mesi üzerine çalışmalar 
durunca dün çalışmalara 
polis nezaretinde yeni 
den başlandı. İçişleri, 
Maliye ve Ulaştırma Ba 
kanlığı tarafından Din ve 
Sosyal Hizmetler Vakfı 
ile Turkcell GSM şirketi 
arasındaki anlaşma 
gereği istasyonların 
kurdurulduğu öğrenildi. 
Mahalleli konuyu mah
kemeye götürüyor.
Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bahçe olacak yerlere...
i Kaymakam Mehmet Baygül’ün dün sona 
eren Afet 2007 Tatbikatı bitiminde yaptığı konuş 
mada bir cümle dikkatimi çekti.

Baygül diyor ki:
"Bilim adamlarının bölgenin sadece bahçe 

olarak kullanılması gerektiğini bildirmelerine 
rağmen çoğalan sanayi nedeniyle ilçe nüfusu
nun 100 bine yaklaşması, bu nedenle ova kısmı
na yerleşim kaçınılmaz olmuştur”
| Çok değil 30 yıl öncesine kadar, Çarşı 

Deresi'nden Dörtyol’a doğru ilçede yapılaşma 
yalnız İstiklal Caddesi boyunca vardı.

Arka taraflar, bilim adamlarının dediği gibi
tarla, bahçe ve bağlıktı. Devamı sayfa 5’de

Şemdinli’de 30 ieröris 
etkisiz lıale ııeliriM

Genelkurmay Başkanlığı, düzenle* 
nen operasyonda 30'dan fazla terö 
ristin etkisiz hale getirildiğini
duyurdu. Haberi sayfa 7’de

Bursa il ve ilçelerinde 3 gün boyunca 
süren Afet 2007 Tatbikatı tamamlandı 

Afet Tatbikatı 
sona erdi

GOODYEAR
jpHlUPS CD 14p|

Afet Tatbikatı çalışmalarının dün sona ermesi 
üzerine bir değerlendirme toplantısı düzenleyen 
ilçemiz Kaymakamı Mehmet Baygül, Gemlik'in bir
inci derecede afet bölgesi olduğunu, bilim 
adamlarının bölgenin sadece bahçe olarak kul
lanılması gerektiğini bildirmelerine rağmen çoğa 
lan sanayi nedeniyle ilçe nüfusunun 100 bine yak
laştığını, bu nedenle ova kısmının yerleşiminin 
kaçınılmaz olduğunu söyledi. Çadırlarını söken 
gruplar dün ilçemizden ayrıldı. Haberi sayfa 3’de

2 lastik al, telsiz telefonun olsun
15 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında, Goodyear’dan iki adet 

kamyon lastiği alan herkese anında Philips CD 140 telsiz telefon

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

Tel : 0.224 513 11 75

Pazar günü
Bursa’da 
Teröre
Lanet

yapılacak
Bursa Şehreküstü 
Meydam’nda pazar 
günü 35 derneğin 
desteğiyle teröre 
lanıt mitingi düzen 
lenecek. Sayfa 4’dt

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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| Buluşma
LgV^İM Gürhan ÇETİNKAYA

Kararlı duruş bilgi ister....
Türkiye Cumhuriyeti'nin içine düştüğü 

durum çok vahim.
Dün beslediğimiz Barzani, Talabani namlı 

çete liderleri ile Körfez Savaşı'nda kaçacak 
delik arayan ve Türkiye'ye sığınan, kendileri 
için ülkenin tüm olanakları seferber edilen 
Peşmerge namlı göçebeler; PKK'yı yerle bir 
etmek için Kuzey ırak'ı bombardıman yağmu- 
■ una tutan TSK'nın önüne dikiliyor.

Şimdi insan kendi kendine düşüyor.
Burada bir "hata" var.
Kim de ve ne ?
Talabani ve Barzani de mi?
Yoksa onları adam yerine koyan icranın 

başındakılerde mi?
Şimdi anımsıyorum.
Turgut Özal namlı Türkiye Mimarı onların 

cebine kırmızı pasaport vermişti Türkiye'ye 
rahatlıkla girip çıksınlar diye.

Evet..
Sığır çobanları, çöl bedevileri ellerini kol

larını sallaya sallaya girdiler çıktılar..
Bu arada da Türkiye'de ellerini ve kollarını 

bayağı uzattılar. Kök saldılar. Hem siyasal hem 
de ekonomik anlamda güçlendiler.

İyi iş tuttular.
Şimdi de ekmek yedikleri kaba pisliyorlar.
Sığındıkları topraklardan binlerine 

güvenerek "salvo"atıyorlar.
| Eee.

Bir fatura ödemeleri gerek.
Ama...

| İçeride kurdukları "akçeli ilişkiler" onlara X 
hala nefes verece* mi bilinmez

nen.
irin sonunu' da diğer işbirlikçiler gibi 

ağına dair ıp in..
Onlar da his^. »tiler kuşkusuz ki..

। "Önce'Kedi t vermeyiz diyen Irak lideri 
Talabani, Sığındığı delikden bu kez 'PKK üyele 
rinin Türkiye ye iadesi seçeneğini dışlamıyoruz' 
lıye konuşuyor.

Ama uyanık bunlar.
Ağızlarından çıkanı kulakları duyuyor.
Bilerek kv. jyorlar..
Bilinçli taktikle oyalayıp zaman kazanıyorlar.
Eş zamanlı olarak..
Başbakan'ın ABD Başkanı Bush'la konuş

masını ve AB sıralarından gelecek sesleri bek
liyorlar.

Neyse ki..
Türk Silahlı Kuvvetleri..
TC Anayasası'ndan ve kendi iç hizmet yasa 

sından aldığı feyz ve cesaretle Kuzey Irak'ta 
çulsuzu çapulcuyu önüne kattı...

Temizlik harekatına girişti.
Önündeki engellerin kaldırılacağına dair 

siyasal işaretler onları tetikledi.
Türkiye'nin her yanında refleks veren halk 

Güneydoğu'da görev yapan TSK'yı yüreklendir
di.

Karşılıklı iletişim..
Akıl ve duygu birlikteliği..
Ancak..
Ülkemizin "aydınlanma" boyutunda atması 

gereken çok adımlar var.
Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştin 

lenler sürecini tamamlayamadan "karşı 
devrim"ciler hedeflerine ulaşmak için ciddi 
adımlar atmışlardır.

Gelinen noktada, Türkiye'nin laik ve üniter 
yapısı sorgulanmaktadır.

Sorgulayanlara yanıtı "yurttaş" verecektir.
Onun için,
Yurttaşa düşen hiçbir baskı ve tehdite boyun 

eğmeden, dayatmalar karşısında kırılmadan 
özgürlüğüne ve bağımsızlığına sahip çık
masıdır.

PetroUs’ten TdetomjrCTİne destek lıW
1.11 . Çjî

I

ücretlerinin arttırılSeyfettin ŞEKERSÖZ

Telekom grevinde he 
nüz anlaşma sağlana 
mazken Petrol-lş 
Bursa Şubesi’nden 
destek geldi.
Şube Genel Sekreteri 
Efrahim Tümer ile 
Mali Sekreter Haşan 
Vasıf Kırılmaz'la 
birlikte Gemlik Gübre 
İşyeri temsilcileri 
dün grev gözcülerini

ziyaret ederek 
onlara destek 
verdiler.
Türk Telekom 
önünde grev gözcü
leriyle konuşan 
Efrahim Tümer ile 
Haşan Vasıf Kırılmaz, 
Petrol-lş Sendikası 
olarak her zaman 
yanlarında 
olduklarını ilettiler. 
Çalışanın her 
zaman hakkını

alması gerektiğinin 
altını çizen Efrahim 
Tümer, özelleştiril 
dikten sonra ücret 
anlaşmazlığına 
düşen Telekom'da 
çıkılan grevin 
haklılığına 
değinerek "Grev 
ülkede iletişimi 
DuyuK ölçüde^ 
etkilemiştir. Çalışan 
arkadaşlarımızın 
yaşamaları için

kazanan işçi 
arkadaşlarımız 
olacaktır" dedi.
Tümer, Petrol İş 
Bursa Şubest 
Gemlik Gübre 
çalışanı, hı olaı ► 
Telek " grevine 
katıl.ıı «un yanında 
olduk ı- >ı söyledi

ggjj SATILIK - KİRALIK LÜK DAİRELER 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, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, Asansörlü, 
'S Hazır Mutfak, 

Dış kapı çelik kapı, 
*Cîç kapılar amerikan kapı, 

Salon ve odalar laminant parke, 
S 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 21WWİ7 94
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Bursa il ve ilçelerinde 3 gün boyunca süren Afet 2007 Tatbikatı tamamlandı

Afet Tatbikatı sona erdi YazıYORUM

Afet Tatbikatı çalışmalarının dün sona ermesi üzerine bir değerlendirme 
toplantısı düzenleyen ilçemiz Kaymakamı Mehmet Baygül, Gemlik'in birinci dere
cede afet bölgesi olduğunu, bilim adamlarının bölgenin sadece bahçe olarak kul
lanılması gerektiğini bildirmelerine rağmen çoğalan sanayi nedeniyle ilçe 
nüfusunun 100 bine yaklaştığını, bu nedenle ova kısmının yerleşiminin kaçınıl
maz olduğunu söyledi. Çadırlarını söken gruplar dün ilçemizden ayrıldı.

Beşiktaş, Adapazarı, Orman İşletme Müdürlüğü, Bahçeşehir Üniversitesi, Aunde Teknik 
ye Gemlik Sivil Savunma gruplarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa İl ve merkez 
ilçelerinde Salı günü 
başlayan Afet 2007 
tatbikatı dün 
yapılan değerlen
dirme toplantısıyla 
sona erdi.
Gölcük, İstanbul, Ada 
pazarı Kadıköy ve 
Beşiktaş, Bursa 
Orman İşletme 
Müdürlüğü Bahçe 
şehir Üniversitesi, 
Aunde Teknik Sivil 
Savunma ekipleri ile 
Gemlik'te bulunan 
kamu kurum ve kuru
luş ekiplerinin ortak
laşa yaptıkları tat
bikata katılan ekipler 
dün çadırları sökerek 
araçlarıyla birlikte 
Gemlik’ten ayrıldılar. 
Kriz merkezi 
oluşturulan alanda 
toplanan Arama 
Kurtarma ekipleriyle 
vedalaşan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, kendilerini 
Gemlik'te ağırlamak
tan mutluluk 
duyduklarını söyledi. 
Üç gün geceli gün 
düzlü süren tatbikat
ta Telekom grevi 
nedeniyle yeterli 
iletişimin kurulama 
dığını söyleyen Bay
gül, Gemlik'in birinci 
derecede afet bölgesi 
olduğunu, bilim 
adamlarının bölgenin 
sadece bahçe olarak 
kullanılması gerek
tiğini bildirmelerine 
rağmen çoğalan 
sanayi nedeniyle 
ilçe nüfusunun 
100 bine yaklaştığını, 
bu nedenle ova 
kısmının yerleşiminin 
kaçınılmaz olduğuna 
işaret etti.
İnsanların depremi

ne kadar yakından 
yaşasalar da zamanla 
zihinlerinden çıktığını 
hatırlatan Kaymakam 
Baygül, "Tatbikatta 
yapılan çalışmaları 
görerek insanlarımız 
inşallah daha fazla 
duyarlılık gösterirler 
ve sizlere daha az 
iş düşer" diyerek 
tatbikata katılan 
ekiplere teşekkür etti. 
Afet Kriz çadırında 
Gemlik'ten tatbikata 
katılan kamu kurum 
ve özel kuruluş tem

silcileriyle durum 
değerlendirmesi 
yapan Kaymakam 
Baygül, "Neyi nasıl 
yapacağımızı, kimden 
ne istediğimiz ve 
kimin gücünün neye 
yeteceği yolunda 
bilgi sahibi 
olduk" dedi.
Allah bu sıkıntıyı 
halkımıza 
göstermesin diyen 
Kaymakam Baygül, 
"Eğer olması 
durumunda az da 
olsa bilgi ve

beceri sahibi 
olduk, bu 
insanların 
kaderi bizlerin 
elinde, elimizdeki 
imkanları değer
lendirmeyi öğrendik. 
Arkadaşlarımız 
senaryonun birer 
parçası olarak 
ellerinden geleni 
yapmaya çalıştılar. 
Tatbikata 
katılan ekiplere ve 
yöneticilerine 
teşekkür 
ediyorum" dedi.

V Diş Hekimi
Jgtt Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail com
W rwww.milliyet/blog/özcan vural

Acımasız olacaksın...
Hemen her olay hakkında fikir bildirmek 

zorunda olan bir yazar olarak, bu günkü 
konumun bir fikir jimlastiği olarak görerek 
yazıyorum..

Ne kadar okumuş, bilgili olursa olsun 
hiçbir insan her olay hakkında fikir beyan 
etmeye zorlanmamalı bence.

Hele gazete yazısının kısıtlayıcı koşulla 
rında buna girişilirse, dikkatli olunmazsa 
ortaya bir nevi felaket çıkabilir.

İçinde bulunduğumuz koşullargayri- 
nizami savaş koşullarıdır.

O yüzden bazı kuralları geçici de olsa 
bir yana bırakmak, askıya almak gerekiyor.

Bunu Amerika yaptı biz de kimseye sor
madan yapabiliriz.

Üstelik bu kadar fazla şehit verdikten ve ' 
üstüne üstlük askerimiz kaçırıldıktan sonra 
buna hakkımız da doğdu.

O nedenle Avrupa ne der diye sızlana 
caklar hiç üzülmesinler.

İsrail tek bir askeri kaçırıldı diye 
neredeyse bir ülkeyi ortadan kaldırıyordu.

Kimse ses çıkaramadı bu da unutul
masın.

Ordularda devlet terbiyesi vardfdnu
Dolayısıyla onlar.kuralların dışına kolay 

çıkamazlar.
Bugün dokunulmazlık sağlanmış, devlet 

güvencesi verilmiş tecrübeli insanların 
savaş bölgesine gönderilmesi zamanıdır.

Acı verene acı vermek gerekiyor.
Dolayısıyla acımasız insanlara ihtiyaç 

var.
Bu insanlardan devletin elinde mutlaka 

olması gerekir.
Ordu sorumluluğunu almadan onları 

operasyona çıkarmalıyız, insan hakları ve 
acıma duyguları karşı tarafın hareketleri 
nedeniyle ortadan kalkmıştır.

Acemilikten yeni çıkmış görünümü ve 
ren askerler yerine bölgeyi iyi bilen kadro
lara devlet görevi verilmelidir.

Geçmişte bölgede savaşmış birçok in 
san yeniden askere gitmek için başvur
muştur.

Bunlar tecrübelidir. Bu başvurulara fan
tezi muamelesi yapmak yerine özel bir tim 
oluşturmak olamaz mı.?

Evet ve neden olmasın ki devlet kont 
rolünde özel bir ordu. Bir tecrübeli savaş 
çı, 50 aceminin yapamayacağı işi yapar.

Onu yaparsak şu ne der, bu ayıp mı olur 
diye düşünemeyecek ortamdayız.

Türkiye'de gerekeni acımasızca yapa 
cak, teröristin kalbine korku saçacak 
savaşçılar vardır.

Bu konularda hep İsrail aklıma gelir 
benim.

İsrail kadar acımasız olabilmeyi başar
malıyız.

Sonra konuşan çıkarsa onlar da bir şekil 
de cevaplanır veya cevaplanmaz pek 
önemli değil.

Pek soğukkanlı yazı olamadı farkın
dayım.

Türk insanı bazı kuralların yeniden yazıl
masına destek vermeye hazır.

Bu ülke o şehitlerin hesabını mutlaka 
sorar, öyle veya böyle...

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da pazar 
günü 35 derneğin 
desteğiyle terörü 
tel'in mitingi 
düzenlenecek. 
Şehreküstü 
meydanında 
düzenlenecek olan 
mitingde 5 bin tane 
ücretsiz Türk bayrağı 
dağıtılacağı öğre
nilirken, birlik ve 
beraberlik mesajları 
verilecek.
Anadolu Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(ANASİAD) 
binasında düzenlenen 
basın toplantısında 
miting hakkında

bilgi veren Bursa 
Platformu Derneği 
Başkanı Resul 
Şahin, "Son 
yıllarda ülkemizde 
meydana gelen 
terörist eylemler 
ve son bir ayda 
bölücü PKK 
terörüne vermiş 
olduğumuz şehitler 
neticesinde sabrımız 
tamamen tükenmiştir. 
Bilin melidir ki, 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'nin kuruluş 
bildirgesi, 
Çanakkale'de, 
Dumlupınar'da, 
Sakarya'da

imzalanmıştır. Bu 
imzayı atan dedeleri 
mizin bizlere bırakmış 
olduğu bu cennet 
vatanı çapulculara 
teslim etmemiz, 
böldürmemiz müm 
kün değildir. Bizler, 
başka yerde doğan, 
Bursa'da yaşayan 
hemşehri dernekleri 
olarak Türkiye'yi 
temsil ediyoruz" dedi. 
Pazar günü 
14:00'da yapılacak 
olan mitingte tüm 
Türkiye'ye birlik 
ve beraberlik 
mesajlarının verile
ceği öğrenildi.

ŞinrftoS*
Devlet MfP* 
yerler

Çeyıesi^ 
Top#b 

Hasan^f
Htrjefft*
ÇnşıDens

İlkti.
Gençler bu 

buluşurlardı
Kimi enk ç 

boyuna...
Orhangazi 

sinden sonra 
meyve bahçe

| Komşunu 
babasının b 
zamanlama

Çocukca ı
Birçok yi 

vardı.

SP'den hükümete tavsiye Şehitlerimiz için 
mevlit okutulacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

SP Gemlik İlçe 
Teşkilatı tarafından 
yapılan basın açıkla
masında hükümete 
6 maddeden oluşan 
tavsiyede bulundu.
32 PKK linin öldürül 
düğü çatışmalarda 
şehit olan 12 askere 
Allah'tan rahmet aile 
lerine ve Genelkurma 
ya başsağlığı 16 
yaralı askere ise acil 
şifalar dileyen ilçe 
yönetimi ayrıca Mec 
listen geçen tezkere 
sonrası meydana 
gelen ola^ n çok 
iyi değerlendirilmesi 
gerektiğine işaret 
etti.
Saadet Partisi İlçe 
yönetiminin yaptığı 
açıklamada "Refah- 
Yol döneminde çekiç 
güçün görevine son 
verilmesiyle Güney 
doğu Bölgesi’nde 
sona eren terör ve 
onun yerinde hasıl 
olan huzur AKP'nin 
iktidara gelmesiyle 
ortadan kalkmış yeri
ni önce gerginliğe, 
şimdi de sınır ötesi 
ateşli bir müdahale 
noktasına getirmiştir. 
Artık herkes bilme
lidir ki, bu bölücü 
terör örgütünün ar 
kasında iktidar tara 
tından hala Türki 
ye'nin müttefiki zan 
nedilen ABD vardır. 
Kendisine BOP 
eşbaşkanlığı payesi 

verilerek aslında 
ABD ve İsrail'in böl 
gedeki amaçlarına 
alet edilmek istenen 
bu kişi veya kişiler, 
Türkiye üzerinde 
oynanan oyunları an 
cak şimdi fark et 
meye başlamışlardır. 
ABD Dışişleri bakanı 
Rice'ın telefonla ara
yarak Başbakan Erdo 
ğan'a "3 gün daha 
süre verin" demiştir. 
Rice kimdir? Erdo 
ğan kimdir? Erdo 
ğan, Türkiye'nin Baş 
bakanıdır, Rice bir 
Dışişleri Bakam'dır. 
Rice'ın muhatabı Baş 
bakan olmamalıdır. 
Onun muhatabı 
Dışişleri Bakanı Ali 
Babacan olmalıdır. 
Ama görülüyor ki, 
Türkiye-ABD ilişki
lerinde Türkiye'nin 
hep aşağılık 
duygulu içinde 
hareket adili yor.
Ondan sonra AB D'ye 
kafa tutuyor 
görülmeleri elbette 
bir çelişkiden başka 
bir şey değildir" 
denildi.
HÜKEMETE TAVSİYE 
Hükümete, artan te 
rör karşısında önemli 
tavsiyelerde bulunan 
SP İlçe Yönetimi 
tavsiyeleri şu 
şekilde sıraladı:
1- Önce bölge halkı
na güven verilmeli.
2- Vuku bulan olaylar 
nedeniyle milletin 
birlik ve beraberlik 

ruhunun zedelen
memesine itina gös
terilmeli, özellikle 
şehitler için yapılan 
tezahüratın etnik 
çatışmalara dönüş 
memesi için gerekli 
önlemler titizlikle 
alınmalı.
3- Bu arada uluslara 
rası diplomasi 
yoluyla Refah-Yol 
döneminde olduğu 
gibi Türkiye'nin 
haklılığı tüm dünyaya 
anlatılmalı.
4- Sınırda 
operasyon yapılacak
sa daha fazla gecik
ilmemeli, yapılacak 
müdahale 
Başbakanın 5 Kasım 
ABD seyahatinin “ 
arkasına bırakılma
malı. Ne yapılacaksa 
mutlaka 5 Kasımdan 
önce yapılmalı.
5- Irak sınırına 
girildiğinde varılacak 
nokta olan 37. 
paralelde bir süre 
kalınmalı ve PKK'nın 
yeniden derlenip 
toparlanmasına, 
Türkiye'yi yeniden 
tedirgin etmesine 
fırsat verilmemeli. 
Bu tutum aynı 
zamanda ABD ve 
İsrail'in de Türkiye 
üzerindeki emper 
yalist emellerinin 
sonu olabilir.
6- Meclis çalış
malarında tahrikler
den kaçınılmalı, 
aklı selim hakim 
olmalı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP İlçe Gençlik 
Kolları, Hakkari'deki 
hain saldırıda 
şehit düşen 12 
askerimiz başta 
olmak üzere bütün 
şehitlerimiz için 
Cumartesi günü 
Merkez Çarşı 
camiinde öğlen 
namazına müteakip 
mevlit okutacak. 
Şehitlerimizin 
acısının yüreklerimizi 
yakmaya devam 
ettiğini ve son 
dönemlerde artış 
gösteren terörist 
saldırıların Türkiye'yi 
yasa boğduğunu 
belirten AKP Gençlik 
Kolları Başkanı 
Adnan Kırlak, yaptığı 
açıklamada "Birbiri 
ardına gelen şehit 
haberleri ve 8 
askerin PKK tarafın
dan kaçırılması 
yürekleri dağladı, 
Türkiye 7 den 70'e

KRŞCDC B6KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELERUVGUNFİYATLARLA

ÖSMTTETESLİIIEÜ
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Ovanın ı 
olmazdı.

Şimdiki । 
yoktu.

İlk toplu 
çalışanlar iç 
Mahallesin 
bahçeli topı

Biz o evi 
İşında sar

Gemlik

kadar tek yürek oldu. 
Ülkemizin birçok 
yerinde protesto 
gösterileri yapıldı. 
İlçemiz başta olmak 
üzere doğusundan 
batısına kadar 
hepimiz sokaklara 
dökülerek PKK'yı 
lanetledik.
Türkiye Cumhuriyeti 
birlik ve beraberlik 
için bu terör belası 
nın da üzerinden

gelecektir. AKP 
gençliği olarak 
Hakkari'deki hain 
saldırıda şehit düşen 
12 aske rimiz başta 
olmak üzere bütün 
şehitlerimiz için 
Cumartesi günü 
Merkez camiinde 
öğlen namazına 
müteakip mevlit 
okutacağız. Tüm 
Gemlik halkı 
davetlidir" dedi.

l'Gemlİk Körfez1 internetle w/.gemlikkorfezgazetesi.com

w/.gemlikkorfezgazetesi.com


26 Ekim 2007 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 5

Şimdiki Sağlık Ocağı ile Sahil 
Devlet Hastanesi’nin bulunduğu 
yerler futbol sahasıydı.

Çevresi ise bağlıktı.
Top bağa kaçtığında Tohumcu 

Haşan Amca çok kızardı.
Her yer yemyeşildi.
Çarşı Deresi’nin çevresi bahçe

likti.
Gençler bu bahçelikler içinde 

buluşurlardı.
Kimi erik çalmaya giderdi dere 

boyuna...
Orhangazi yolunun 500 metre 

sinden sonra yer yer tarlalar ve 
meyve bahçeleri vardı.

Komşumuz Nejat Teyzenin 
babasının bahçe evine giderdik 
zaman zaman.

Çocukca oyunlar oynardık.
Birçok yerde marul bahçeleri 

vardı.
Ovanın sivrisineği hiç eksik 

olmazdı.
Şimdiki gibi onbir katlı evler 

yoktu.
İlk toplu konutlar Sunğipek’te 

çalışanlar için bugünkü Osmaniye 
Mahallesi’nin arkalarında kalan 
bahçeli toplu konut evleriydi.

Biz o evleri sanki Gemlik’in çok 
dışında sanırdık.

Gemlik ovasının sağlam

Bahçe olacak yerlere..

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadrl_guler@hotmail.com

olmadığını, birkaç metreden su 
çıktığını bilmeyen yoktu.

Buna karşın 1980’1i yıllarda 
başlayan yapılaşma ovayı bitirdi.

İmar Planlarının Belediye ye 
geçmesinden sonra ise işin cıvkı 
çıktı.

Bahçeler ve tarlalar kat karşı 
lığı ev yapılmak üzere türedi 
müteahhitlere verildi.

Türedi diyorum, çünkü çok iyi 
biliyorum cebinde beş kuruşu 
olmayan birçok kişi müteahhitliğe 
başladı o yıllarda.

Talep vardı..
Bir yandan TÜGSAŞ kurulmuş, 

yana Borusan, Marmara Kimya 
Gemlik’e birçok fabrikanın gelme
si konut ihtiyacağını da yanında 
getirdi.

Mesleği inşaatçılık olmayan 
birçok kişi inşaat patronu oldu.

Elbise temizleyicisinden, 
zeytin satıcısına, şoföründen, bak 
kalına kadar önüne gelen kişi 

konut yapmaya başladı.
Konutlar satıldıkça da türedi 

müteahhitler mercedes arabalara 
biner oldular, Bursa pavyonları 
bunlarda doldu..

Belediye Meclislerindeki siyasi 
kadroların çoğu ise inşat işleriyle 
uğraşan kişiler olunca Gemlik 
bugünkü haline geldi.

Deprem açısından birinci bölge 
olan ilçemizde yapılar hiç de 
depreme dayanıklı yapılmadı.

Kontrolsüz yapılan yapılar 
satıldıkça yeniler yapıldı.

Ta ki 1999 depremine kadar.
Deprem hepimizi şoka soktu.
Birgün büyük paralar verip 

aldığımız bu evlerin bizim 
mezarımız olacağını hiç düşün
medik.

Adapazarı, Yalova, Gölcük, 
Çınarcık yerle bir olunca biraz 
aklımız başımıza geldi.

Birçok bilim adamı geldi geçti 
Gemlik’e rapor üzerine raporlar 

yapdılar.
Dediler ki Gemlik’in ova kısmı 

planda bunu (c) harfiyle gösterdi 
ler, yapılaşmaya uygun değil. İki 
kattan fazla inşaat yapmayın.

Belediye, 4 yıl ‘Gemlik’te incele 
me yapıyorum’ diye inşaata izin 
vermedi.

Sektör çöktü.
Mimarlar, mühendisler parasız 

kalınca iş aramaya başladılar.
2003 yerel seçimleri yak

laşırken iki katı savunan belediye, 
birden popülist davranarak 
oy alırım düşüncesiyle 
planlarda inşaat iznini ‘4’ kata 
çıkardı.

Büyükşehir bunu 3’e çekti 
ama, birinci kat yüksekliğini art
tırdı.

Yani, “Ayvaz kasap, kasap 
Ayvaz” değişen birşey olmadı.

Bilim adamlarının sözleri ve 
raporları çöpe atıldı.

Şimdi bir olası afet karşısında 
nasıl davranmamız gerekir bu 
konuda hazırlıklı olmaya çalışı 
yoruz.

Doğrudur birincisine çok 
acemice yakalandık.

İnşallah İkincisi olmaz.
Ama, olmaz olmaz sözünü de 

unutmamak gerekir.

Karsak Camine kurulmak istenen baz istasyonu montajı önceki gün mahalle sakinlerinde engellenince çalışmalar dün polis nezaretinde sürüyor

Baz istasyonu polis korumasında tamamlanıyor

Ercüment ESEN
İçişleri, Maliye ve 
Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından Dini ve 
Sosyal Hizmetler 
Vakfı ile Turkcell 
GSM şirketi arasında 
yapılan anlaşma 
gereği Ihça 
Caddesi’nde 
bulunan Karsak 
Cami’ne önceki 
gün bir GSM şirketi 
tarafından kurulmak 
istenen baz istas 
yonuna mahalle 
halkından gelen 

tepki üzerine 
durdurulan montaj 
çalışmaları, dün 
polis nezaretinde 
tamamlandı.
Dün, sabah Karsak 
Cami kapısı önünde 
yeniden toplanan 
mahalle sakinleri, 
kurulacak olan 
baz istasyonu 
çalışmalarını 
engellemek isteyince 
İlçe Müftülüğü 
tarafından polisten 
destek istendiği 
öne sürüldü. 
Cami önüne 

gelen polis ekip
lerinin gözetiminde 
baz istasyonu 
çalışmaları başlattı, 
firma elemanları 
tarafından minareye 
çıkılarak montaj çalış
malarına başlandı. 
Camilerin özel şir
ketlere pazarlanması- 
na öfkelenen 
mahalle sakinleri, 
yetkililerin sağlık
larıyla oynamaya 
hakkı olmadığını 
belirtirlerken, 
konuyu mahkemeye 
taşıyacaklarını

söylediler.
Karsak Cami'ne 
kurulan bir GSM 
şirketine ait elekt
ronik donanımların 
camiin gasilhanesine 
sokulup burada 
montajının da 
yapılmasına ayrıca 
tepki gösteren mahal 
le sakinleri, "Cenaze 
terimizin yıkandığı 
yerde bur tür çalış
maların yapılmasını 
şiddetle kınıyoruz" 
diye konuşurlarken, 
göz göre göre 
baz istasyonun kurulmasını 

üzüntü ile
karşıladıklarını 
belirttiler.

mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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MI toıc askerlerimizi arıyor Ekonomik yaptırımlar kara1akaİı|W|)i
Milli Güvenlik Kurulu üzerine yaptırımları nin satışına kısıtlama 
(MGK)'nun Irak'ın aündemine aldı. aetirilmesi ve ABD(MGK)'nun Irak'ın

ABD Dışişleri Bakan 
lığı Müsteşar Yardım 
cısı Matt Bryza, 
hber alınamayan 
8 askerin serbest 
bırakılması için Türk 
ve Irak hükümetleriy 
le ellerinden geleni 
yaptıklarını söyledi 
Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Örgütü (KEİ) 
Dışişleri Bakanlan 
Konseyi 17. Toplan 
tısında konuşan 
Bryza, Cumhurbaş 
kanı Abdullah Gül'ün 
bugünkü konuş
masında terör örgütü

PKK ile ilgili sözle 
rine atıfta bulunarak, 
PKK'nın bütün bu 
bölge için problem 
oluşturduğunu 
ifade etti.
Bryza, PKK terör 
tehdidini yok etmek 
için birçok taahhütte 
bulunduklarını ve 
bunda ciddi olduk
larını kaydetti. Bryza 
şöyle konuştu: 
"Bu sözleri 
yerine getirmeliyiz. 
Üzerinde çalışıyoruz. 
Hem Türk, hem de 
Irak hükümetiyle

işbirliğimizde daha 
iyi bir performans 
sergilediğimizi 
düşünüyorum. 
Evet biliyorum, 
somut sonuçlar üret
meliyiz. Bu sonuçlar 
Karadeniz toplumu- 
nun da çıkarınadır. 
Türkiye demokratik 
reformlarda 150-160 
yıllık bir tecrübeye 
sahip. Bir model 
değil, Müslüman 
çoğunluğa 
sahip nüfusuyla laik 
bir demokrasinin 
örneğidir.”

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

kuzeyine yönelik 
ekonomik yaptırım 
uygulanması yönün
deki tavsiye kararı 
hükümeti harekete 
geçirdi. Irak'ın kuze 
yindeki terör örgütü 
PKK varlığının ber 
taraf edilmesi için 
Meclis'ten tezkere 
çıkaran hükümet, 
sınır ötesi operas 
yondan önce ekono 
mik yaptırımlar için 
kolları sıvadı. 
Bakanlar Kurulu önü 
müzdeki hafta topla
narak Kuzey Irak'a 
uygulanacak ekono 
mik yaptırımları kara 
ra bağlayacak. Yaptı 
rımlarla ilgili kurula 
rapor sunulacak. 
Habur Sınır kapısın
daki geçişlerin yavaş 
latılması, Kuzey 
Irak'a elektrik satışı 
nın durdurulması ve 
gıda ürünlerinin satı 
şına kısıtlama geti 
rilmesi gündemde. 
Hükümet, son dönem 
de artan terör saldırı 
larının ardından terör 
örgütü mensupları 
nın iadesine karşı 
çıkan Kuzey Irak ile 
ekonomik ve ticari 
ilişkilerini askıya 
almak için düğmeye 
bastı. Irak'ın kuzeyi 
ne ciddi bir 
ekonomik ambargo 
uygulama kararı alan 
hükümet, MGK'nın 
toplantısından çıkan 
tavsiye kararı

gündemine aldı.
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle 
toplanmayacak olan 
Bakanlar Kurulu'nun 
sah veya çarşamba 
günü Başbakan 
Erdoğan başkanlığın
da toplanması bek
leniyor. Başbakan 
Erdoğan, önümüzde
ki hafta yapılacak top 
lantı öncesinde Irak'a 
yönelik uygulanabile
cek yaptırımlar konu 
sunda ilgili bakan
lara çalışma yapma 
lan talimatını verdi. 
Bu çerçevede Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hayati 
Yazıcı, Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen, 
Dışişleri Bakanı Ali 
Babacan, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hilmi Güler 
kurula bir rapor 
sunacak.
Başbakan Erdoğan 
ın ekonomik yaptırım 
ların uygulanması ve 
takibi konusunda 
Devlet Bakanı ve Baş 
bakan Yardımcısı Na 
zım Ekren'i görevlen 
dirdiği öğrenildi.
Bakanlar Kurulu ilk 
olarak Irak'ın 
kuzeyine elektrik 
satışının durdurul
ması, Habur sınır 
Kapısı'nın kapatıl
ması veya geçişlerin 
ağırlaştırılması, böl 
gede iş yapan Türk 
şirketlerinin çağrıl
ması, gıda ürünleri

getirilmesi ve ABD
nin ihtiyaç duyduğu 
lojistik desteğin 
yavaşlatılması gibi 
çok sayıda yaptırımı । 
masaya yatıracak. 
Irak Cumhurbaşkanı 
Celal Talabani ve Irak 
Kürdistan Bölgesel 
Yönetim lideri Mesud 
Barzani'nin dolaylı 
olarak kurdukları fir
malar aracılığıyla 
Mersin Serbest Tica 
ret Bölgesi üzerin 
den yaptıkları işlerin 
durdurulması da 
kurulun gündeminde 
olacak. Hükümet, 
Kuzey Irak yönetimi 
üzerinde caydırıcı 
olmasını hedeflediği 
yaptırımlar konusun
da Bakanlar Kurulu 
toplantısının ardın
dan yol haritasını 
belirleyecek. Hükü 
metin. Kuzey Irak'a 
elektrik satışını dur
durma kararı alması 
halinde bölge kış 
ortasında elektriksiz 
kalacak. Kuzey Irak'a 
ucuz elektrik veren 
ve bölgenin enerji 
ihtiyacının büyük 
bölümünü karşılayan 
Türkiye, elektrik 
kesintisi yaptırımını 
gündemine aldı. Tür 
kiye'nin Habur Sınır 
Kapısr'nı kapatma 
veya geçişlerin ya 
vaşlatılması kararı al 
ması halindedeK.Irak 
yönetiminin en önem 
li gelir kalemine dar 
be vurulmuş olacak

Başbakan 
Ta^iP^.
"Gondol#22*'t
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Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı
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"Condoleezza Rice'ın 
açıklaması çok 
farklı şekilde 
geliyor. Bizim sınır 
ötesi operasyon 
yapmamamızı temen
ni edebilirler ama 
yapmamız gerek
tiğinin kararını biz 
veririz" dedi. 
RİCE : TÜRKLER 
SİNİR ÖTESİ 
OPERASYON 
YAPMAMALI” 
ABD Dışişleri Bakanı 
Condoleezza Rice, 
Türkiye, ABD ve 
Irak arasındaki 
mekanizmaya işaret 
etti; "hemen bazı 
adımlar atılması 
yönünde harekete 
geçiyoruz" dedi. 
Rice, 2-3 Kasım'da 
Türkiye'de olacak 
Rice, ABD Temsilciler 
Meclisi'nin Dış 
İlişkiler Komitesi'nde 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye ve Irak’ın 
bazı ortak tedbirler 
üzerinde çalıştığını 
belirterek, İraklıların, 
PKK ofislerini 
kapatacaklarına, 
PKK teröristlerine 
hareket kabiliyeti 
sağlanmasına izin 
vermeyeceklerine 
işaret etti. Rice,

şunları söyledi:

"Bir dizi tedbirimiz 
var. İnanıyoruz ki, 
bu tedbirler alındığı 
takdirde bu mese
leyle başa çıkılması
na yardım edecek. 
Türkiye, ABD ve 
Irak'ın içinde olduğu 
üçlü bir mekaniz
mamız var. Hemen 
bazı adımlar atılması 
yönünde harekete 
geçiyoruz ki, sınırdan 
terörist saldırıları 
engelleyelim.” 
Rice, bunun bölgenin 
dağlık olması 
nedeniyle biraz 
güç olduğuna işaret 
etmekle birlikte,

"İraklılar bu meseleyi 
ciddi biçimde ele 
alıyor. Biz de öyle. 
Türkleri bu tür 
saldırıların bir daha 
olmasını engelleme 
yönünde yapabile
ceğimiz ne varsa 
yapacağımız 
yönünde temin et 
meye çalışıyoruz" 
şeklinde konuştu. 
PKK'nın terörist bir 
örgüt olduğunu ifade 
eden Rice, şöyle 
devam etti: "Türkler, 
Irak’a sınır ötesi 
müdahale gerçek
leştirmemen. Bu tür 
bir karşılık vermenin, 
sınır ötesi operas 
yonların, istikrarı 

bozucu etkisi olacağı 
yönünde uyardık. Ve 
herkesi, bu terörist 
probleme, kuzey 
Irak'ı istikrarsızlaştır- 
mayacak şekilde 
bir çözüm bulunması 
yönünde birlikte 
çalışmaya 
cesaretlendirdik." 
Rice, PKK sorunuyla 
çok uzun dönemden 
beri aktif olarak 
ilgilendiklerini ancak 
son saldırıların ardın
dan durumun çok 
yakından takip 
edildiğini belirtti.
Rice, "Türkler 
tarafından sınırın 
diğer tarafındaki her
hangi bir çabanın, 
duruma yardım ede
ceğine inanmıyoruz. 
Ancak İraklıların, bu 
saldırıların gerçek
leşmesini önlemede 
ellerinden gelen 
herşeyi yapma 
yükümlülüğü var" 
dedi.
Türkiye'nin şu sırada 
Irak sınırı içinde 
zaten operasyon yap
tığı yönündeki bir 
soruya karşılık Rice, 
sınırda bazı faaliyet
lerin sürekli olduğu 
nü ancak ABD'nin, 
Türkiye'ye, "Irak’a 
büyük çaplı bir müda
halenin, sadece daha 

fazla istikrarsızlığa 
yol açacağını" söyle 
diğini ve PKK prob
lemine çözüm için 
Türklerin, İraklılar ve 
Kürtlerle çalışması 
gerektiğini ifade 
ettiklerini aktardı. 
Rice, "Bu Türkiye ile 
çok hassas bir 
dönem. İçerde büyük 
bir değişimden 
geçiyorlar. Türklerle 
çok önemli stratejik 
çıkarlarımız var" 
diye konuştu. 
ERDOĞANIN 
AÇIKLAMASI 
Erdoğan, Bükreş'teki 
Victoria Sarayında 
Romanya Başbakanı 
Calin Popescu Tarice 
anu ile yaptıkları ikili 
görüşmeler ve 
heyetler arası görüş 
melerin ardından 
ortak açıklamalarda 
bulundu ve soruları 
yanıtladı.
Erdoğan, ABD 
Dışişleri Bakanı 
Condoleezza 
Rice'ın "Kuzey 
Irak’a girmeyin, 
üzerimize düşeni 
fazlasıyla yapıyoruz" 
şeklindeki sözlerinin 
"yeni bir gelişmenin 
habercisi olup olma 
dığı"na ilişkin bir 
soru üzerine, şunları 
söyledi:

"Tabii, Condoleezza 
Rice'ın açıklaması 
çok farklı şekilde 
geliyor. Bizim sınır 
ötesi operasyon yap
mamamızı temenni 
edebilirler ama yap
mamız gerektiğinin 
kararını biz veririz, 
insana sormazlar mı? 
'Amerika, on binlerce 
kilometre öteden 
Irak’a niye geldi? 
Bir rahatsızlığı mı 
var?' Amerika'nın 
Irak'tan ne 
rahatsızlığı var? 
Şu anda stratejik bir 
müttefik olarak 
Amerika bizimle 
hareket etmek duru
mundadır. Onlarla 
Afganistan'da 
beraber hareket ettik. 
Dolayısıyla, gerek 
şahsım, gerekse 
Cumhurbaşkanımız... 
Başkan Bush'la, 
Condoleezza Rice'la 
yaptığımız 
görüşmelerde bunları 
kendilerine ilettik. 
Ulusal bazda da 
uluslararasında da 
yapmamız gereken 
neyse bu konuda, 
terörle mücadele 
bugüne kadar 
attık, şimdi de 
bu adımı atmaya 
mecburuz ve 
atacağız.”

Şemdinli’de 30 terörist
etkisiz hale getirildi

Tunceli'de çatışmalar 
dün de devam etti

Genelkurmay 
Başkanlığı, düzenle
nen operasyonda 
30'dan fazla teröristin 
etkisiz hale geti 
rildiğini duyurdu. 
Genelkurmay Başkan 
lığı'ndan yapılan 
yazılı açıklamada, 
"23 Ekim 2007 günü 
saat 22.00 sıraların
da, Türkiye-lrak sınırı 
üzerinde konuşlu 
Yeşilova Hudut 
Karakolu tarafından, 
kalabalık bir terörist 
grupsaldın hazırlığı 
halinde iken tespit 
edilmiş ve terörist 
grup tank, topçu ve 
diğer ağır silahlarla 
anında ve yoğun 
şekilde ateş altına 
alınmıştır. Bu 
durum karşısında 
Irak topraklarına 
kaçmaya başlayan 
terörist grup, 
ateşlerle takip 
edilmiştir.

Olaydan sonra 
bölgedeki kaynaklar
dan ve diğer vasıta
lardan elde edilen 
istihbarat bilgi
lerinden, 30'dan 
fazla teröristin 

etkisiz hale getirildiği 
değerlendirilmiştir.
Arazi arama 
ve tarama 
faaliyetleri devam 
etmektedir" 
denildi.

Tunceli merkez köy
leri ve Pülümür ilçesi 
kırsal alanlarında 
askeri operasyonlar 
genişleyerek devam 
ediyor.
Operasyon kap
samında zaman 
zaman çatışmalar 
yaşandığını belir
tilirken, operasyon 
bölgesi havadan 
bombalanıyor. 
Güvenlik kuvvetler- 
i'nin, Tunceli'nin 
merkez Sütlüce, 
Güleç, Kutudere 
mevkinin iç kesimleri 
ile Pülümür Kırmızı 
köprü köyü kırsalın
da teröristlere 
yönelik başlattığı 
operasyon genişle 
yerek devam ediyor. 
Operasyon kap
samında bölgeye 
çok sayıda 
Jandarma Özel 
Harekat birlikleri 
sevk edilirken,

bölge Cobra tipi 
helikopterler ve 
havan topu ile 
dövülüyor.
Operasyon bölgesine 
dün sabahın erken 
saatlerinden itibaren 
de Skorsky tipi 
helikopterler sürekli 
olarak özel 
birlikler sevk etti.

Zaman zaman 
sıcak çatışmaların 
yaşandığı 
operasyonla 
ilgili ölü veya 
yaralının olup 
olmadığı konusunda 
yetkililer tarafından 
herhangi bir 
açıklama 

yapılmadı.
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Yayın yasağına 
Danıştay freni Basbakan’dan Irak hükümetine m
Danıştay, Hakkari 
nin Dağlıca bölge 
sinde meydana ge 
len terörist saldırıyla 
ilgili yayın yasağı 
nın yürütmesini 
durdurdu.
Danıştay 13. Dairesi, 
kararında, "sınırları 
belli olmayan bu tür 
yayın durdurmanın, 
yayıncı kuruluşları 
yasağa uyma konu 
sunda tereddüte 
düşüreceğinin kuş 
kuşuz olduğuna" 
işaret ederek, yasa 
ğın yürütmesini dur
durdu.
Cemil Çiçek: 
"Danıştay Karar 
Vermiş İtirazımız 
Yok" 
Başbakan Yardımcı 
sı ve Hükümet Söz 
cüsü Cemil Çiçek, 
Danıştay'ın terörist 
saldırılarla ilgili ya 
yın yasağını kaldır
ması kararına uyula
cağını, buna itirazları 
olmadığını söyledi. 
Cemil Çiçek 
Meclis'te, gazeteci
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lerin RTÜK'ün 
Hakkari'nin Dağlıca 
bölgesinde meydana 
gelen terörist saldı 
rılarla ilgili yayın 
yasağının Danıştay 
tarafından yürütme 
sinin durdurulması
na ilişkin sorularını 
cevapladı.
Çiçek, yargı karar
larına uymak ve 
uygulamak mecbu 
riyeti olduğunu 
belirterek, "Danışta 
yımız karar vermiş, 
itirazımız yok" dedi. 
Terör olayları 
dolayısıyla, toplum
da büyük acı ve 
tepki olduğunu, bu 
tepkilere katıldık
larını ve anladıklarını 
belirten Çiçek, "Ama 
bazı kanallar tarafın
dan maksadı aşan 
şekilde bunların yan
sıtılması, toplumda 
istenmeyen sonuç 
lara yol açabilirdi. 
Bunu düşündüğü 
müz için böyle bir 
tasarrufa ihtiyaç 
duyulmuştu" dedi.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Irak 
hükümetini bir kez 
daha uyardı.
Recep Tayyip 
Erdoğan, Roman 
ya'ya hareketinden 
önce Ankara Esen 
boğa Havalimam'nda 
gazetecilerin soru
larını yanıtladı. 
Başbakan Erdoğan, 
Kuzey Irak'taki 
terör konusunda 
Türkiye'nin artık 
oyalanmaya taham
mülünün bulun
madığını belirtti.
Erdoğan, 
Türkiye'nin 
uluslararası 
hukuktan doğan 
müdahale hakkının 
oluştuğunu ve 
bunu her an 
kullanabileceğini

^Hükümet Meri değerlendireceks

bildirdi.
Erdoğan, "Irak'ın 
kuzeyinde 
konuşlanmış olan 
terör örgü tüne 
karşı verdikleri sözü 
tutmazlarsa, eğer 
terör örgütüne yatak
lık süresi devam

Ulaştırma Bakanı 
Binalı Yıldırım, terör 
örgütüne karşı 
güvenlik güçlerinin 
yürüttüğü amansız 
mücadelenin yanı 
sıra diplomatik, siyasi 
ve ekonomik alanda 
da kısıtlayıcı önlem
lerin uygulanabile
ceğini söyledi.
Yıldırım, İstanbul'da, 
basın mensuplarının, 
'Habur sınır kapısı 
kapatılacak mı' şek
lindeki sorusu üze

‘Çocukları sokaktan uzak tutun’
Emniyet Genel Mü 
dürlüğü de Hakkari 
Dağhca'da 12 askerin 
şehit olmasının ar 
dından tepkilerin so 
kağa taşması üzerine 
provokasyon uyarı 
sında bulundu. 
Protestolara katılan- 
lar arasında yoğun
lukla lise ve ortaöğ 
retim öğrencilerinin 
de katıldığı belirleyen 
emniyet yetkilileri, 
Milli Eğitim Bakanlığı 
aracılığıyla, okul 
yöneticilerine “Ço 
cukları sokaktan 
uzak tutun” uyarısın
da bulundu.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele ve Harekat 
Daire Başkanlığınca 
gönderilen uyarı 

ederse, uluslararası 
hukuktan doğan 
haklarımız var; 
bu haklarımızı kesin
likle kullanırız.
Kimse de bunun 
önüne geçemez. 
Nasıl başkaları 
herhangi bir 

rine, hükümetin 
önlemleri değerlendi
receğini belirterek, 
terörle mücadelenin 
çok kapsamlı bir 
konu olduğunu 
söyledi.
Binali Yıldırım 
şöyle konuştu: "Ge 
rek komşularımızla 
yapılan diplomatik 
temaslar, gerekse 
stratejik ortakla
rımızla yapılan 
görüşmeler, bu 
cümleden ifade 

yazısında, “Güney 
doğu bölgemizde 
terör örgütünün men
fur eylemleri sonucu 
şehit düşen kahra
man Mehmetçikle 
rimizin üzüntüsü yur
dumuzun her yerinde 
yaşanmaktadır. Bu 
nun neticesi olarak 
lanet ve nefretle kına 
dığımız terör örgütü 
nün bu eylemi halkı 
mızı galeyana getir
miş ve protesto gös
terileri düzenlenmiş 
ve düzenlenmekte
dir” denilerek şu 
tespit yapıldı: “An 
cak hain örgütün 
amacı milletimizi bir
birine düşürüp ülke 
mizi içten bölüp par 
çalamaktır. örgütün 
bu emelini gerçek- 

komşu ülkeden 
veya farklı ülkeden 
kendi kamu 
düzenini bozmaya 
yönelik bir şey 
olduğu zaman 
veyahutta 
topraklarına bir 
saldırı olduğu 
zaman kalkıp 
da bütün 
imkanlarını 
kullanıyorsa, 
Türkiye'nin de 
şu anda kamu 
düzenini bozmaya 
yönelik bu tür bir 
durum ortada 
iken uluslararası 
hukuktan doğan 
hakkımız var. 
Bunlar artık 
oluştu. Ve biz de 
burada bu 
haklarımızı 
kullanırız" dedi.
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Güvenlik Kurulu'nda 
terörle yapılan sıcak 
takip, sınır ötesi 
harekat da dahil 
olmak üzere diğer 
yaptırımlar, kısıtla
malar ne varsa, bu 
konuda hükümete 
tavsiye kararı alın
mıştır. Yapılacak ilk 
Bakanlar Kurulu 
toplantısında da 
bunun detayları 
şekillenecektir." 
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leşmemesi için daha 
çok birlik ve beraber
liğe ihtiyaç duymak 
zorundayız. Yıkıcı ve 
bölücü ör gütler ile 
dış güçlerin oyunları
na gelmeyip birlik ve 
bütünlüğümüzü koru 
mak için akılcı düşü 
nüp sabırla hareket 
etmeliyiz. Protesto 
gösterilerin de öğren 
çilerin de yer aldığı 
nın gözlendiğinin ifa 
de edildiği, 23 Ekim 
2007 tarihli yazıda, 
“Olası provokasyon 
ya da saldırılarda 
çocukların çok fazla 
zarar görebileceği ve 
sağduyulu davran
malarının mümkün 
olmayacağı için uzak 
tutulmaları uygun 
olacaktır” denildi.
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Elektrik zammı kapıda
Hazırlık çalışmaları 
tamamlanan elektrik 
zammının yapıl
masının ardından, 
tekliflerin alınmasına 
kısa süre kala 
durdurulan elektrik 
dağıtım bölgesi 
özelleştirme süre 
cinin yeniden başla 
yacağı öğrenildi. 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı (ÖİB), 
halen maliyetin altın
da fiyatla elektrik 
satan Türkiye 
Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketi'nin 
(TEDAŞ), elektrik 
zammı ile artıya 
geçmesinin ardından 
Başkent, Sakarya ve 
İstanbul Anadolu 
Yakası elektrik 
dağıtım şirketlerinin 
satışını gerçek
leştirecek. Siyasim 
iradenin olur ver
mesinin ardından 
hemen teklif verme 
tarihi belirleyecek 
olan ÖİB, toplamda 
82 ön yeterlilik alan 
şirketler ile tekrar 
görüşerek ihaleleri 
gerçekleştirecek. 
Edinilen bilgiye 
göre, elektrik zammı 
konusunda son aşa
maya gelinirken, 
TEDAŞ Yönetim 
Kurulu'nun karar 
alması ile yapılacak 
elektrik zammı, elek
trik dağıtım özelleş 
tirme sürecini de 
başlatacak. Elektrik 
zammı ve otomatik 
fiyatlandırma sistemi 
ile maliyet altında 
fiyat nedeniyle

ndiriınli satışlara düzenleme
İndirimli satışlara 
ilişkin reklam ve 
ilanlarda, indirim 
miktarı veya oranı ile 
indirim döneminin 
başlama ve bitiş tar
ihleri zorunlu olarak 
belirtilecek.
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının, Ticari 
Reklam ve ilanlara 
İlişkin ilkeler ve 
Uygulama Esasla 
rina Dair Yönetme 
likte Değişiklik 
Yapılması Hakkın 
daki yönetmeliği, 
Resmi Gazetenin 
dünkü sayısında 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
"İndirimli satışlar" 
başlıklı değişikliğe 
göre, herhangi bir 
ticari işletmenin 
"açılışı, tasfiyesi, 
başka bir yere taşın
ması, mevsimin 
sona ermesi" gibi 
nedenlerle yapılacak 

ekside bulunan 
TEDAŞ artıya geçi 
rilecek. Ardından 
siyasi iradenin de 
onay vermesiyle 
yarıda kalan elektrik 
özelleştirme süreci 
tekrar başlatılacak.
-İHALE KALDIĞI 
YERDEN DEVAM 
EDECEK- 
ÖİB İhale 
Komisyonu, 
Başkent, Sakarya ve 
İstanbul Anadolu 
elektrik dağıtım böl
geleri için teklif 
verme tarihi 
belirleyecek. 82 ön 
yeterlilik verilen üç 
bölgenin 
özelleştirmesinde, 
aradan bir yıla yakın 
zaman geçtiği için 
yatırımcılarla tekrar 
biraraya gelinecek. 
Yatırımcılara dağıtım 
şirketlerinin güncel
lenen mali durum 
göstergeleri sunula
cak. İhale, teklif alın
masının hemen 
öncesinde durdurul
duğu için süreçten 
kopan alıcılar 
tekrar ihaleye 
kazandırılmaya 
çalışılacak.
Süreçte geçmişe 
dönük bir değişiklik 
yapılmaksızın, 
mevcut ön yeterlilik 
sahiplerinden tek
lifler alınarak, ihale 
gerçekleştirilecek. 
Zammın kesin
leşmesinin 
ardından 2008 
başında ihalelerin 
yapılabileceği 
belirtiliyor.

indirimli satışlara 
ilişkin reklam ve 
ilanlarda, indirim 
miktarı veya oranı ile 
indirim döneminin 
başlama ve bitiş tar
ihlerinin belirtilmesi 
zorunlu olacak, 
indirimli Satışlar İki 
Haftayı Geçmeyecek 
Bu arada 'iki haftayı 
geçmeyecek' şekilde 
yapılacak olan 
indirimli satışlara 
ilişkin reklam ve 
ilanlarda ise satışa 
sunulan mal ve 
hizmetlerin miktarı, 
markası, modeli ve 
diğer özellikleri 
yanında indirim 
öncesi fiyatı ile 
indirimli fiyatının 
belirtilmesi ve söz 
konusu fiyatların 
yazılı reklam ve 
ilanlarda aynı 
büyüklükte göster
ilmesi zorunlu 
hale getirildi.

J ÇİZİYORUM
W. Barış Güler’in kaleminden

8 YAŞ

‘Türkiye’nin mali bir Anayasa’ya ihtiyacı var”
Uluslararası yatırım 
bankası Morgan 
Stanley, liberal bir 
anayasanın Türki 
ye'nin kurumsal ve 
ekonomik kalkınma 
sına yeniden güç 
vereceğini bildirdi. 
Politik motivasyonlu 
kararların mali kon- 
solidasyonun geniş 

■Mu IMU
Kendi özel besimiz Kûfbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.
1BMZDEÛ0BİZMHİZMMİZVM

İsteyen müşterilerimizin 

Karbanlan azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

lemesini sınırladığını 
da ifade eden Mor 
gan Stanley, kamu 
finansmanının duru
munun bu yıl belirgin 
bir şekilde kötüleşti 
ğini ve faiz dışı har
camalardaki bozul
manın, politik moti
vasyonlu kararlar ve 
yapısal sorunların 

mali konsolidasyo 
nun boyutunun sınır
landığını ortaya koy
duğunu belirtti.
Türkiye'nin liberal bir 
anayasanın yanı sıra 
kamu finansmanı için 
kuralları belirleyen 
mali bir anayasaya 
da ihtiyacı olduğunu 
ifade eden Morgan

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 
görevlendirilmek üzere 

BAY/BAYAN 
ÇAYCI - GARSON 

alınacaktır.
GEMLİK GÜNEŞ NAKLİYAT 
PET. OTOM. TAH. LTD. ŞTİ.

AZOT Yolu Koca çukur 
Mevkii No : 1 GEMLİK

Tel : 224 524 75 OO

Stanley, 
Türkiye'nin IMF 
programından 

mezuniyetinin bütçe 
açıklarını ve belirli 
harcama kararlarını 
sınırlayacak, poli
tikacıların vergi sis
temini değiştirmesini 
daha da zorlaştıra- 
cağını söyledi.



26 Ekim 2007 Cuma Gemlik KHrf ez Sayfa 10 * *

Hipokrat operasyonuna 
264 yıl hapis isteniyor

Bursa mali polisinin 
Hipokrat operasyonu 
adı altında 6 ay 
süren araştırması 
sonucu, anlaştıkları 
iddia edilen bazı 
ortopedi uzmanı 
doktorlarla işbirliği 
yaparak sağlam 
olan hastalara sakat 
raporları düzenledik
leri, bazı hastalara 
ithal protez malzeme
si reçete ettirip, ye 
rine eksik ve yerli 
malzeme vererek 
SSK'yı 2 milyon YTL 
zarara uğrattıkları 
öne sürülen 4'ü tu 
tuklu toplam 19 zan
lının soruşturması 
sona erdi. Savcılık, 
örgüt lideri konumun 
daki 9 kişi ile örgüt 
üyesi oldukları iddia 
edilen 10 kişi hakkın
da sahtecilik ve do 
landırıcılık suçların
dan toplam 264 yıla 

kadar hapis talebiyle 
dava açtı.
Edinilen bilgiye göre, 
mali polisin, geçtiği 
miz günlerde Hipok 
rat adını verdiği 
operasyonda bin 250 
hastayı incelemeye 
alıp 400'e yakın 
özürlü hastayı da tek 
tek adliyeye taşıdı. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu rehberlik 
bölümü müfettişleri 
nin de katıldığı ope 
rasyonda, birbiriyle 
ilişkili oldukları tespit 
edilen 9 ayrı medikal 
firmasının anlaştık
ları hasta olmayan 
şahısların sağlık kar
nelerine ithal protez 
malzemesi reçete 
ettirip yerine yerli ve 
eksik malzeme teslim 
etmek suretiyle yak
laşık 2 milyon YTL 
haksız kazanç sağla 
dı klan iddia edildi.

Operasyonla ilgili 
adliyeye sevk edilen 
19 zanlıdan 4'ü 
tutuklandı.
Soruşturmayı 
yürüten savcılık 
ise iddianamesini 
tamamladı. 9'u örgüt 
lideri, 10'u da örgüt 
üyesi olduğu öne 
sürülen toplam 19 
kişiden 15 kişi 
hakkında sahtecilik 
ve dolandırıcılık 
suçlarından 4 kişiye 
de sadece örgüt 
üyesi olmak suçun
dan olmak üzere 
toplam 264 yıla 
kadar hapis 
talebiyle dava 
açıldı. 
3'ü bayan olan 
zanlılar, 
önümüzdeki 
günlerde Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde 
hakim karşısına 
çıkacak.

Otel odasında esraFİffl
saklayan şebeke çökertildi
Bursa'da, Hatay'dan 
getirdikleri esrarı otel 
odasına saklayarak 
motosiklet ile şehir 
merkezi ve ilçelere 
dağıttıkları iddia 
edilen 11 kişilik 
şebeke çökertildi. 
Edinilen bilgiye 
göre bir istihbaratı 
değerlendiren 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Organize Şuçlarla 
Şube Müdürlüğü 
Narkotik Bürosu 
dedektifleri, Hatay 
ilinden Bursa'ya 
esrar getiren M.B. 
(42) ve Ö.K'yı (23) 
takibe aldı. İki 
zanlının getirdikleri 

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

DUYGU ALİYEV

esrarı Santral 
Garaj civarında 
bir otel odasına 
sakladığını, 
buradan da örgüt 
lideri Ü.Ç. (41) 
aracılığı ile 
motosiklet selesinde 
Karacabey, 
Mudanya, Bursa 
şehir merkezi ve 
Bandırma'ya dağıtıl 
dığını tespit eden 
ekipler, eş zamanlı 
olarak operasyona 
start verdi.
Gerçekleştirilen 
baskınlarda zanlıların 
kaldığı otel odasında 
yapılan aramada 
3 kilo esrar ele 
geçirilirken olayla

ilgili olarak 
Ü.Ç. (41), M.B. (42), 
Ö.K (23), H.K. (41), | 
B.i. (42), Ş.Y. (65), I 
M.G. (56), H.E. (62), 
C.Ü. (34) ve F.A. (25) 
gözaltına alındı. 
Bandırma'da yapılan 
operasyonda ise I 
A.A. (35) isimli 
şahıs yakalandı, j 
Zanlıların çok 
sayıda suçtan 
kayıtları olduğu öğre
nilirken, ifadeleri ] 
alınan 11 zanlı, 
"Suç işlemek mak- ■ 
şadıyla örgüt kur- I 
mak, uyuşturucu | 
ticareti yapmak" 
suçundan adliyeye I 
sevk edildi.

Trafiğe kaydolan araç sayısı azaldı
Ağustos ayında trafiğe 
kaydolan araç sayısı, 
geçen yıl aynı aya 
göre yüzde 19.7 azaldı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, ge 
çen yıl Ağustos ayında 
101 bin 905 olan kayıt 
edilen araç sayısı bu 
yıl 81 bin 779'a indi. 
2007 Ağustos ayında 
trafiğe kayd yapılan 
toplam 81 bin 779 taşıt 
içinde otomobil yüzde 
39.7 pay ve 32 bin 425

adet ile ilk sırada yer 
alırken, otomobili 
yüzde 24.9 pay ve 20 
bin 373 adet ile kam 
yönet, yüzde 23.4 pay 
ve 19 bin 171 adet ile 
motosiklet, yüzde 3.9 
pay ve 3 bin 187 adet 
ile kamyon takip etti. 
Ağustos ayında trafiğe 
kaydolan araçların 
yüzde 8.1’i ile 6 bin 
623 adetini ise mini 
büs, otobüs, özel 
amaçlı taşıtlar ve 
traktör oluşturdu.

Bir önceki aya göre 
trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı yüzde 8.4 
arttı. Bu artış otomo
bilde yüzde 18.0, 
minibüste yüzde 54.3, 
otobüste yüzde 72.0, 
kamyonette yüzde 
39.6, kamyonda yüzde 
38.1, özel amaçlı taşıt
larda yüzde 21.3 ola 
rak gerçekleşti. Moto 
sıklette yüzde 25.4, 
traktörde yüzde 6.8 
oranında azalış oldu. 
Geçici verilere göre,

2007 yılı Ağustos ayın
da geçen yılın aynı ayı 
na göre trafiğe kaydı 
yapılan taşıt sayısı yüz 
de 19.7 azaldı. Bu aza
lış minibüste yüzde 
19.2, kamyonda yüzde 
13.5, motosiklette yüz 
de 54.2, traktörde yüz 
de 15.0 olarak gerçek
leşti. Otomobil de yüz 
de 8.0, otobüste yüzde 
19.7, kamyonette yüz 
de 6.4, özel amaçlı ta 
şıtlarda ise yüzde 14.1 
oranında artış oldu.

SATILIK DAİRE
MANASTIR SOLAKSUBAŞI | 

SİTESİ C BLOK 4 KAT
2 NOLU DAİRE ASANSÖRLÜ

DOĞALGAZ KOMBİLİ-

KULLANILMAMIŞ 140 M2 
DAİRE SAHİBİNDEN SATILIKTIR. 

(Mutfak yapılmamış)

246 34 14
ELEMAN ARANIYOR

Mermer Fabrikamızda 
çalışacak

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Tel: 513 47 39 

Gemlik yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km.

Gemlik / BURSA

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

YURTİÇİ KARGO’DA 
ÇALIŞMAK 

İSTER MİSİNİZ?
En az ilkokul mezunu, 

askerliğini yapmış, 
dağıtım ve alım işlerinde 

çalıştırılmak üzere 
BAY PERSONELLER 

alınacaktır.
Müracaatlar, 1 adet fotoğraf ile\ 

şahsen yapılacaktır
YURTİÇİ KARGO SERVİSİ 

GEMLİK SUBESİ
TEL : 513 20 71 - 513 55
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CAN AA€RİDV€N B
RUŞVCRİŞ M€RK€Zİ l'■

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI I I

GEZİP GÖRECEĞİNİZ KALİTELİ VE UCUZ
ALISVERİSYAPACAĞIIİİZ j

BİRCAZİBEMERKEZİOLUŞTURDUK.
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Yıldız B Milli Takım
Bursa aday

kadrosu toplanıyor
Yıldız B Milli Takım 
Bursa aday kadrosu 
26-28 Ekim 2007 
tarihleri arasında 
Bursa'da toplanarak 
çalışmalarına 
başlayacak. 2009 
Yıldızlar Avrupa 
Şampiyonası'na katıla
cak olan Yıldız B Milli 
Takım Bursa aday

kadrosu 26-28 Ekim 
tarihleri arasında 
Bursa'da toplanacak. 
26 Ekim 2007 tarihinde 
saat 16:00'da Tofaş 
Spor Kulübü tesis
lerinde toplanacak 
olan Yıldız B Milli 
Takım aday kadrosu 
çalışmalarını Nihat iziç 
ve Mustafa Derin

yönetiminde yapacak. 
Yıldız B Milli Takım, 
geçtiğimiz hafta da 
2007*08 sezonu çalış
ma programı kap
samında Ankara aday 
kadrosu olarak toplan
mış ve Ankara'da 2 
gün süren bir hazırlık 
çalışması 
gerçekleştirmişti.

Formula’da yeni sezon
takvimi belirlendi

Formula 1'de 2008 
sezonunun yarış 
takvimi, resmi olarak 
açıklanırken, 
İstanbul yarışı 11 
Mayıs'ta yapılacak. 
Uluslararası Otomobil 
Sporları Federasyonu 
(FIA) tarafından açık
lanan takvimde, 2008 
sezonu 16 Mart'ta 
Avustralya'da

I başlarken, 2 Kasım 
tarihinde
Brezilya'da bitecek. 
2007 yılına oranla 1 
fazla yarışı yapılacağı 
ve toplam 18 yarışın 
organize edileceği 
2008 sezonunda 
Valencia ve Singapur 
pistleri yarışlara dahil 
edilirken, ABD'nin 
ünlü İndianapolis pisti 
takvimden çıkartıldı. 
Bu arada, 2008 sezo
nunda Formula 1'de 
bir ilk gerçekleştiril
erek, 28 Eylül'de 
Singapur'daki yarış,

FORMU LA 1
WORLD
CHAMPIONSHIP

gece yapılacak. 
F1'de 2008 yılı yarış 
takvimi şöyle: 
16 Mart GP 
Avustralya, 23 Mart 
GP Malezya, 6 Nisan 
GP Bahreyn, 27 Nisan 
GP Ispc-ya, 11 Mayıs 
GP Türkiye, 25Mayıs 
GP Monaco, 8 Haziran 
GP Kanada, 22 
Haziran GP Fransa, 6

Temmuz GP Ingiltere, --D 
20 Temmuz GP 
Almanya, 3 Ağustos 
GP Macaristan, 24 
Ağustos GP Avrupa 
(Valencia), 7 Eylül GP 
Belçika, 14 Eylül GP 
İtalya, 28 Eylül 
GPSingapur, 12 Ekim 
GP Japonya, 19 Ekim 
GP Çin, 2 Kasım GP 
Brezilya.

I GEMLİK SİNEMA GÜMÜGÜ

VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Film Adı Seanslar
HARRYP0TTER5 14.00
CUMHURBAŞKANI 14.15 >21.00-16.15
MERYEM ANA 12.00 - 14.00 - 20.45

Sayfa12_.lLin.

Turkcell süper ligde haftanın
hakemleri belli oldu

Turkcell Süper Lig'de 
haftanın maçlarını 
yönetecek hakemler 
belli oldu.
Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) 
Merkez Hakem 
Kurulu'ndan (MHK) 
yapılan açıklamaya 
göre, Turkcell Süper 
Lig'de 10. hafta 
maçlarında görev ala
cak hakemler şöyle: 
"26 Ekim Cuma: 
Kayserispor -

Trabzonspor A.Ş.: 
Yunus Yıldırım 
27 Ekim Cumartesi: 
Manisaspor - 
Gençlerbirliği 
Oftaşspor: Bülent 
Demirlek 
Bursaspor - 
Gaziantepspor: Selçuk 
Dereli 
Ankaraspor A.Ş. - 
Gençlerbirliği: 
Cüneyt Çakır 
Kasımpaşa - 
Fenerbahçe: Zafer

Önder İpek 
28 Ekim Pazar: 
MKE Ankaragücü 
Çaykur Rizespor: 
Hakan Sivriservi 
Konyaspor- 
Sivasspor: Cem 
Deda

Gözyaşı goa* 
kısmım yajöj 
burayı nemlen 
jslattıktans0^ 
gözyaşı kanalını

I akıyor. Ancak b» 
kanal tıkalı olun
gözde çapakla»» 
sulanma, kızarıl 
iç kısmında şişi

1-

Beşiktaş A.Ş. - İstan- loluşuyor. Acıba 
bul Büyükşehir Kadıköy Haslar 
Belediyespor: Oktay Göz Hastalıklar 
Demiray ■imanı Prof. D
Denizlispor - Küsüme Yalaz,
Galatasaray A.Ş.: atanmanın heı 
Bünyamin Gezer" öbeklerde he 

------------------------------------gelişkinlerde < 
---------------------------- bildiğini bildiri

Siz devine futbol dersi: 2-1
------- , .~1

Avrupa Şampiyonlar 
Ligi A Grubu'nda 
mücadele eden 
Beşiktaş, 3. maçında 
Liverpool'u İnönü 
Stadı'nda ağırladı. 
Gruptaki ilk 2 maçın
dan beklenmedik 
mağlubiyetlerle ayrılan 
siyah beyazhlar, 
Liverpool'u 2-1 
yenerek 
umutlarını artırdı. 
İnönü Stadı'nda maç 
öncesinde ve maç 
boyunca şehitlerimiz 
için yapılan teza- 
hürahtlar ve açılan 
pankartlar duygusal 
anların yaşanmasına 
neden olurken, 
Beşiktaş tribününde 
dev Türk bayrağı 
açıldı.
Karşılaşma öncesinde, 
2 maçta 1 puan alan 
Liverpool ve puanla 
tanışamayan Beşiktaş, 
mutlak galibiyet paro
lasıyla sahaya çıktı. 
Maçın 13. dakikasında 
Serdar Özkan'ın 
vuruşu Sami 
Hyypia'ya çarparak 
ağlarla buluştu ve

Bebeklerde gc
kesesine mas
japılara k ya d 
tozyaşı kanal
jelik sonda

<7

Beşiktaş'ı 1-0 öne 
geçirdi. Hakem Claus 
Bo Larsen, bu golü 
Hyypia'nın kendi kale
sine attığını yazdı. 
Tribün desteğini her 
an arkasında hisseden 
Kara Kartal, ikinci 
yarının 82. dakikasın
da Bobo ile skoru 2- 
0'a taşıdı. Bu 
dakikadan sonra tüm 
batlarıyla Beşiktaş 
kalesine yüklenen 
Liverpool, Gerrard 
ile 85'te farkı 1'e 
indirmesine rağmen, 
mağlubiyetten 
kurtulamadı ve Inönü'-

den eli boş 
döndü.
FRANSA'DAN 
GALİP ÇIKMADI 
A Grubu'nun bir 
diğer karşılaşmasında 
ise, Marsilya evinde 
Porto'yu ağırladı, i 
Karşılaşmanın 70. । 

dakikasında 
Niang ile öne geçen 
Erik Gerets'in 
öğrencileri, konuk 
ekip Porto'dan 
Gonzalez'in 79. 
dakikadaki 
golüne engel olmadı 
ve sahadan 1 puanla 
ayrıldı.

ittirilerek so 
özümleniyor
lebeklerde d< 
an sonra gö; 
ulanma, çap 
ranın yanısır 
ızanklık, şişi 
düşüyor. Gö: 
japak birikim 
«pikler birbi 
yapışıyor, bel 
pılerım raha 
açamıyor, 
gözyaşı kana 
pna açılar 
|a bir zar var 
F doğumda 
Adiliğinden 
jjyor. Böyl

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83
TFMA ▲ “SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

kübki
ABONE I

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUNI 

OKUYUN 
OKUTUN

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa riâıuam» 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Sürekli capaklanan göze müdahale Horlama kalp 
krizini tetiklivor

Gözyaşı, gözün ön, 
kısmına yayılarak 
burayı nemlendirip 
ıslattıktan sonra 
gözyaşı kanalından 
geçerekJsurun içine 
akıyor. Ancak bu 
kanal tıkalı olursa, 
gözde çapaklanma, 
sulanma, kızarıklık ve 
iç kısmında şişlik 
oluşuyor. Acıbadem 
Kadıköy Hastanesi 
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr.
Müslime Yalaz, bu 
tıkanmanın hem 
bebeklerde hem de 
yetişkinlerde ola
bildiğini bildiriyor. 
Bebeklerde gözyaşı 
kesesine masaj 
yapılarak ya da 
gözyaşı kanalından 
çelik sonda 
geçirilerek sorun 
çözümleniyor. 
«Bebeklerde doğum
dan sonra gözde 
sulanma, çapaklan- 
manın yanısıra 
kızarıklık, şişlik 
oluşuyor. Gözde 
çapak birikince de 
kirpikler birbirine 
yapışıyor, bebek 
gözlerini rahat 
açamıyor.
Gözyaşı kanalının 
buruna açılan kısmın
da bir zar var. Bu 
zar doğumdan sonra 
kendiliğinden yırtılıp 
açılıyor. Böylece 

oluşan yaş sürekli 
burun içinden akıp 
gidiyor. Bu işlem 
gün boyunca tekrar
lanıyor. Ancak 
bebeklerde bu zar 
açılmazsa kanal tıkalı 
olacağı için gözyaşı 
buruna akamıyor 
ve kesede birikim 
oluşuyor, gözler 
sulanıyor. Bu tıkanık
lık genellikle ilk 6-9 
ayda kendiliğinden 
iyileşiyor. Masaj 
yapılması kanalın , 
açılmasını kolay
laştırıyor. Prof.
Yalaz, bu süreçte 
açılmayan kanalın 
çelik sonda kul
lanılarak açıldığını 
belirtiyor.
MASAJ GÖZÜ 
RAHATLATIYOR 
Bebeklerde gözyaşı 
kanalı tıkandığında, 
önce gözyaşı kesesi 
üzerine yukardan 
aşağı baş veya işaret 
parmağıyla masaj 
yapılması öneriliyor. 
Böylece kesenin 
içinde birikmiş olan 
sıvı aşağıdaki zara 
doğru basınç 
yaparak, zarın açıl
masına yardımcı 
oluyor. Buna rağmen 
açılmayan hastalarda 
yüzde 5-10 oranında 
cerrahi müdahale 
gerekiyor. Genel 
anestezi altında 

yapılıyor. Kanalı 
açmak için de çelik 
sondalar kullanılıyor. 
Sonda ile göz 
pınarından girilip zar 
yırtılıyor, sulanma ve 
çapaklanma geçiyor. 
ANTİBİYOTİKLİ 
DAMLA SADECE 
ÇAPAĞI ÖNLÜYOR 
Gözyaşı kanalı 
tıkanıklığı nedeniyle 
verilen antibiyotikli 
damlalar kanalı 
açmıyor ama çapak- 
lanmayı durduruyor. 
Bebek büyüdükçe 
kanal genişleyerek 
kendiliğinden açıla
biliyor. Masajın yapıl
ması açılmayı kolay
laştırıp çabuklaştın 
yor. Masajla açıl
mayınca sonda kul
lanılıyor. Sondala 
manın başarılı 
olmadığı durumlarda 
da kanal içine silikon 
tüp yerleştiriliyor. 
Bu tüp 2-6 ay 
süreyle arasında 
bıraktıktan sonra 
tüp çıkarılıyor.
Çıkarılması tekrar 
bir ameliyat gerektir
in i yor. Bazen de 
burun içindeki kemik 
yapı nedeniyle 
gözyaşı kanalı tıkan
abiliyor. Bu durumda 
yetişkinlerde 
uygulanan 
ameliyatları yapmak 
gerekiyor.

KADINLARDA 
GÖZYAŞI 
KANALI DAR 
Gözyaşı kanalı 
tıkanıklığı yetişkin
lerde de ortaya çıkı 
yor. Gözyaşı kanalı 
kadınlarda daha dar 
olduğundan, erkek
lere göre kanal 
tıkanıklığı sorunu 
daha fazla görülüyor. 
Kaza, bu bölgenin 
tümörleri ve ameliyat
ları ile kimyasal 
yanıklardan sonra da 
tıkanıklık oluşuyor. 
Kadınlarda kanalın 
daha dar olması ve 
bazı hormonların da 
etkisi ile gözyaşı 
kesesinin alt ucuyla 
kanalın üst ucu 
arasında kendiliğin
den darlık oluş
tuğunu belirten Prof. 
Yalaz şunları söyledi: 
"Gün içinde sürekli 
gözyaşı üretiliyor, 
kanaldan burnun 
içine doğru akıyor. 
Gözyaşı gözün ön 
kısmını ve içerdeki 
dokuların beslen
mesini sağlıyor. 
Gözün beslenmesi 
için sürekli ıslak 
kalması gerekiyor.
Ancak kanal 
tıkalı olduğunda 
oluşan sulanma ve 
çapaklanmanın mut
laka tedavi edilmesi 
gerekiyor.**

Niğde Özel Hacet 
tepe Hastanesi 
Kulak Burun Boğaz 
Uzmanı Dr. Ali Rıza 
Karaokur, kaliteli 
yaşantının anah 
farının burundan ve 
sağlıklı nefes almak 
olduğunu belirterek, 
uyumaya bağlı 
kazaların büyük 
bölümünde kazaya 
sebep olanların hor
lama sorunu olduğu
nun belirlendiğini 
söyledi.
Burundan nefes alıp 
vermenin, özellikle 
sabahları dinç ve 
zinde kalkamamanın 
en önemli nedenleri 
arasında ilk sırayı 
aldığını belirten Dr. 
Karaokur, burundan 
geçen havanın, 

■Vücudun dinlen
mesiyle birebir 
alakalı olduğunu, 
uyku sırasındaki 
burun tıkanıklıkları, 
ağzı açık uyuma, 
şiddetli horlamalar 

ve uyku apnesı 
denilen nefes tutul
malarının ise sağlığı 
olumsuz yönde etki 
lediğini belirtti. 
Horlama sorunu 
olan kişilerde has 
talığın çoğu zaman 
kendileri tarafından 
değil, aileleri tarafın
dan fark edildiğinin 
altını çizen Kara 
okur, "Bu tür hasta
lardaki en büyük 
problem, 10 saat 
kesintisiz uyusalar 
bile sabahları hiç 
uyumamış gibi kalk
maları, aşırı vücut 
yorgunluğu, kon
santrasyon eksikliği 
ve kendini işe odak- 
layamama sorun
larıdır. Bu belirtiler 
özellikle hassas 
görev yapan kişi 
lerde yani dikkat 
gerektiren kişilerde 
yaşanıyorsa kesin
likle bir önlem alın
ması gerekmekte
dir.” dedi.

JE | 

ZN1
M
UN 
UN

çen

jk

nail
janli

sındı 
ide

0. I

3
EZ

1
EZ
VI

1

I

i
K 
rz>I

1
E

1n

E 1

i

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizpı 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 3240
Gemlik Taksi 51323 24
Manastır Taksi 517 33 94

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE
TEK Arıza 
TEK İşletme 

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

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
51310 45
513 77 77

Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Anza Yalnyz 116

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 5400
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 Likügaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
TofrrtgM_________ 61417 00

AKCAM PÇTROL 613 ıo re
MAR-PtT 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

26 Ekim 2007 Cuma 
ÇAMLICA ECZANESİ 

Semerciler Yokuşu 
Tel: 5131145 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2888 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaachk-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 tarafından 
bu yıl 12.’si düzenle
nen Uluslararası 
Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Festivali 
sebebiyle kentin her 
köşesinde sahnele
nen oyunlar, 5 gün 
boyunca çocuklara 
ve gençlere eğlenceli 
anlar yaşattı.
Bursa Büyükşehir

Belediyesi ile 
Uluslararası Çocuk 
ve Gençlik Tiyatroları 
Birliği (ASSITEJ) 
Türkiye Merkezi 
işbirliğiyle gerçek
leştirilen festivale 
katılan yerli ve 
yabancı 15 tiyatro 
grubu oyunlarını 
Kent Müzesi Anfisi, 
Çocuk Sanat Evi, 
Tayyare Kültür

Merkezi, Konak 
Kültür Evi, Adile 
Naşit Sahnesi 
ve Uğur Mumcü 
Sahnesi’nde 
küçük izleyicilerle 
buluşturdu.
Festivalin açılışında 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, Dede 
Korkutun masalın
dan uyarlanan

‘Deli Dumrul’ adlı 
oyunu Tayyare Kültür 
Merkezi’nde sahnele
di. Altuğ Görgü tara 
fından sahneye uyar 
lanan ve Bursa prömi 
yeri festivalde gerçek 
leştirilen oyunu izle 
yen tiyatroseverler, 
usta sanatçıları alkış 
yağmuruna tuttu.
‘Yedi Köyün Yargıcı* 
kahkahaya boğdu

Festivale katılan 
Ankara Deneme Sah 
nesi oyuncuları, 
Sönmez Atasoy'un 
kaleme aldığı ve 
Umut Karadağ'ın 
yönettiği 'Yedi Köyün 
Yargıcı' adlı oyunu 
Kent Müzesi 
Anfisi'nde sahneledi. 
Yedi köyün birinde 
yaşayan bir satıcının 
kurnaz ve cimri

karakteri sebebiyle 
başına gelenleri 
konu alan oyun, 
çocuklar kadar 
büyüklerden de ilgi 
gördü. Türk Halk 
Müziği ezgilerinden 
bale figürlerine kadar 
Türk kültürünün pek 
çok detayının yer bul
duğu oyun, 75 dakika 
boyunca izleyenlere 
keyifli anlar yaşattı.

M Sanat Müziği Korosu
Cumhuriyet konseri iptal edileli

A DİKKAT!! A
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk 
Sanat Müziği 
Korosu’nun 
29 Ekim 
Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle 
vereceği konser 
iptal edildi.
Bursa Valiliği

tarafından 
Kaymakamlıklara 
gönderilen yazıda, 
Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde 
12 erimizin 
şehit edilmesi 
nedeniyle iptal 
edildiği bildirildi. 
Şef Erdn.ç
Çelikkol yönetiminde

yönetiminde 
Cumhuriyet 
konserine 
hazırlanan Türk 
Sanat Müziği 
Korosu’nun 
bu nedenle de 
dağıtılan 
davetiyelerin 
geçersiz olduğu 
açıklandı.

‘Son Kişof sahneleniyor

EYLÜL AYI FATURASIAĞUSTOS AYI FATURASI

PEH. UT SSO ' MCTİF
Sayeç Ha___
Narta/TIp A

3oa Endeks___
İlk Endeks *_ 
(W-) EkTtaÛ» 
Trafo Ksjts

Tefritim Trtşn

50091360 
ms

EBDÜKTTF
50091360 

m

KAPASmF
«Q-

Z2517.00Û 15403.000
15657.Oûû 14653.000

6060.000____
0.12423

0.000 .6174.001 
0.0598: 

—369.3

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE I 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA
KAPASİTİF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASİTİF ENERJİYE

369.39+KDV(435.88YTL)
PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

Serhat Özcan’ın 
hem yazıp hem 
oynadığı ‘Son 
Kişot’ adlı 
oyun Gemlik’te 
sahnelenecek. 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde 
27 Ekim 2007 Pazar 
günü saat 20.oo’de 
sahnelenecek

oyunda Serhat 
Özcan, toplumsal 
ilişkileri 
sorguluyor ve 
insan ilişkilerindeki 
çelişkilerden 
gündelik hayatımızda 
karşılaştığımız 
olayları eğlenceli bir 
şekilde anlatıyor. 
Tek kişilik oyunun

ana temasında ise 
samimiyet ve 
samimiyetsizlik 
işleniyor.
İki perdelik oyunun 
biletlerinin ise 
Han Kafe, Bağdat 
Kafe, Kafe Kafe 
ve ADD’den temin 
edilebileceği 
öğrenildi.

BUNUN SEBEBİ; YENİ UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARİÇ 15 KVA VE ÜZERİ 
TESİSLERDE KAPASİTİF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR.
AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÜKTİF REAKTİF ORANI %20, 
KAPASİTİF REAKTİF ORANI İSE %15 OLARAK UYGULANACAKTIR.
MEVCUT SİSTEMLERİNİZ İLE BU ORANLARI TUTTURMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.
BUNLARIN ANLAMI; BU ANDAN İTİBAREN MEVCUT KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİZ 
İLE CEZA ÖDEMEKTEN KURTULAMAYACAKSINIZ.
ELEKTRİK FATURALARINIZDA CEZA ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ KOMPANZASYON 
SİSTEMLERİNİZİ YENİLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.

UMELSAN, UZMAN KADROLARI VE YENİ TEKNOLOJİLERİ İLE 
fc BU KONUDAKİ SORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR.

- \ BİLGİ İÇİN... 0226 81218 29 - 0226 812 23 66

KAYIP Emekli Kimlik Kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. HALİL İBRAHİM ÇETİN

UIII-tLl-HII
CliKTROMARItST

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 
0226 812 18 29-0226 812 2366 

jmoiean.com.tr
info@umelsan.com.tr

jmoiean.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr


GİİI&lîl&BI
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

S FİLLİ BOVR 
S JOTUN- DENİZ 

BOVRLRRI
S İZOLRSVON 

HIRDAVAT
S NALBUR 
S SIHHİ TESİSAT 

S AKSESUAAEv ve işyerlerine boyacı temin edilir
Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No : 41 /A GEMLİK BİLİMUM İNŞAAT

Tel: (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75 MALZEMELERİ

S3M3örfez
PKK kamplarını 181 ve 

182’nci filo vuracak

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
27 Ekim 2007 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Kuzey Irak'taki terör örgütü PKK'nın kampların yönelik 
gerçekleştirecek hava operasyonunda Türkiye'nin 
Doğu hava sahasını kontrol eden Diyarbakır'daki 2'inci 
Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı 8'inci Ana Jet 
Ossü'nden kalkan uçakların görev alacağı belirtildi. Ana 
Jet Üssü'n de bulunan 181 ve 182'inci filolarda yer alan 
F-16 av ve bombardıman uçaklarının, Irak sınırına en 
yakın bölge de olması nedeniyle kampların havadan 
bombalanmasında aktif görev almaları bekleniyor.

MarmarabirlikYönetimKurulu,zeytinatımlarına29Ekim2007günübaşlanacağınıaçıkladı

Zeytinde baş fiyat 5 lira
^Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı RefiMarmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi
Taviloğlu, yaptığı açıklamada 200 daneli zeytinin 5 
YTL’den 360 daneli zeytinin ise 1,4 YTL’den alı
nacağını bildirdi. Taviloğlu, 200 ile 290 daneli zeytin 
alımlarında ve yağlık ile ezmelik zeytinlerin altınların
da kota uygulanmayacağını belirterek, zeytin bedel
lerinin tamamının ödemesinin İse 15’er günlük peri
yotlar halinde yapılacağını söyledi. Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış fi

Cağız... ceğiz...
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden TSK’ine 

sınır ötesi operasyon yapma kararı çıktıktan 
sonra günler geçti.

Hükümet, bu operasyonu önce AB’li dost
larına, sonra ABD yönetimine onaylatarak 
Irak’a girmeyi düşündüğünden, beklenen 
gerçekleşmedi.

Başbakan Erdoğan, samimi dost sandığı 
Bush’dan ve İngiltere’den beklediği desteği 
göremedi.
ı Dostları, "Bekleyin biz hallederiz” deyip 
duruyorlar.

AL o w!
| PHILIPS CD 14 oj

“Karsak 
Deresi tarıma 

kazandırılmalı”

2 lastik al, telsiz telefonun olsun
15 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında, Goodyear’dan iki adet 

kamyon lastiği alan herkese anında Philips CD 140 telsiz telefon

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

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

Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, il 
çe içinden akan Kar 
sak Deresi’nin kirlen 
meşinin önlenmesi 
için girişimler de bu 
lunduklarını, Orhan 
gazi başta olmak 
üzere Gemlik, Umur 
bey Belediyelerinin 
dereyi kirleten sana 
yi kuruluşlarını kont 
rol etmesini istedik
lerini söyledi. 3’deDevamı sayfa 5’de

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

İlerlemek....
İki gün sonra Cumhuriyet Bayramı'm 

kutlayacağız.
Bayram yapacağız.
Bağımsızlık şiirleri okuyacağız.
Büyüklerimiz günün anlam ve önemini 

belirten vurgulu ve duygulu konuşmalar 
yapacaklar.

Ne varki;
Ve de gerçekki..
Kuzeyden güneye, doğudan batıya 

Türkiye tam bir kuşatma altında.
Kuşatmanın mutlaka askeri boyutlu 

olması gerekmiyor.
Emperyalizm..
Siyonizm..
İrtica..
Bölücülük..
Ne yazıkki kuşatma tek başına dışarıdan 

değil.
Öyle olsa düşmanı bilir ona göre önlem 

alırsınız.
Esas ayaklar içeride..
Ciddi anlamda ve bilinçli olarak payan- 

dalık yapıyorlar.
Eğitim kalitesi sürekli geriliyor.
Nitelik düşüyor.
Ulusu aydınlatan ışıklar bir bir sönüyor.
Bu durumda..
Türkiye ilerleyebilir mi?
Okumayan, sorgulamayan insan gele

ceğe uzanabilir mi?
Dıştan ve içten zararlı bilgi taarruzuna 

uğrayan yurttaşın aklı karışık.
Geçim derdinden başka bir şey düşüne

miyor.
Öğretmen..
İşçi..
Memur..
Esnaf..
Toplumun ana katmanları..
Yol göstericiler..
Bürokrat'' sırtlananlar..
Üretenler
Emekçiler..
Üzerine çöken olanaksızlık 

karabasanının altında inim inim inliyorlar.
Nasıl beslenecek?
Neyle ısınacak?
Nasıl okuyacak?
Neyi soracak..
Neyi sorgulayacak?
Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleş, nlerin 

yüreğindeki bağımsızlık duygusu bir umut.
Tünelin çok uzaklardaki ucundan 

gözüken bir ışık.
Amaç
O ışığı daha da parlatmak..
Ona sürekli yaklaşmak.
Israrla...
İnançla..
Türk insanı bağımsızlık ateşini 

söndürmek istemiyorsa, 
Çalışmaktan başka seçeneği yok.

KflŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_UYGUN FİYATLARLA
OjSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Katlı otopark ikinci kez ihaleye çıkarıldı Ziraat Odas

Seyfettin ŞEKERSOZ

Daha önce aylık 
kirası 20 bin 150 YTL 
bedelle ihale edilen 
ancak ihaleyi alan 
kişi tarafından 
vaz geçilen katlı 
otopark ikinci kez 
ihaleye çıkarıldı. 
Mülkiyeti Gemlik 
Belediyesine ait 
Hamidiye Mahallesi 
Krom Sokak’ta 
bulunan katlı 
otopark açık artırma 
üzerinden aylık 
14 bin YTL tahmini 
bedel üzerinden 
3 yıl süre ile 7 Ekim 
2007 Çarşamba 
günü Belediye 
Encümeni huzurunda 
saat 14.00 de ikinci 
kez ihaleye çıkarıldı. 
Daha önce Nurullah 
Özaydın tarafından 
ihale ile alınan ancak 
gerekli şartların 
yerine getirilememesi 
nedeniyle vazgeçilen 
katlı otopark için 
1 yıllık tahmini bedel 
olarak 18.000.00,-YTL 
bedel konulurken, 
geçici teminatı ise 
54.000.00,- YTL ola 
rak belirlendi.
İhaleye girmek iste 
yenler şartname ve 
eklerini 250.00 YTL

bedelle Belediye 
Hesap İşleri 
Müdürlüğü’nden 
temin edebilecekleri 
açıklandı.
Öte yandanjhaleye 
çıkarılmasına 
rağmen talip çık
mayan katlı otopark 
ek binası üçüncü 
katında bulunan 
iki adet dükkanın 
da aynı gün ve 
saatte Belediye 
Encümeni huzurunda 
3 yıllığına aylık 
400.00 YTL bedelle 
ihaleye çıkarıldığı 
bildirildi.

^^J^SATILIK-KİRALIKLİİKDAİRELERveİŞYERlERİ
bayta£ www.baytasinsaat.com

YENİ PROJEMİZ
RAYTAŞ 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 Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve İMağazalar.

www.baytasinsaat.com Tel: 513 4221’ftöteM3d794

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Otoparklı, Asansörlü, 

'S Hazır Mutfak, 
Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke, 

y Islak zeminler seramik

Gemli 
İDeresi’nin 
Orhangazi 
dereyi kir 
söyledi. K 
kez daha 
için Kars;

ISeyfettin SEKE

Gemlik Ziraat 
Başkanı Ali Ç» 
kanalizasyon 
alıklarının yar 
sıra kimyasal 
madde atıklar 
kirlenen Kars 

İDeresi’nin önl 
alınarak tan m 
sulamasına 
kazandırılma* 
gerektiğini sö 
Melik, 
i geçtiğimiz 
enlerde 
kakDeres 
Rlmesiniı 
Rimesi içi 
İdlerde 
Oldukları r 

j^Jigaziba 
pk üzere 
Gemlik ve 

poııiibey 
Myelerini 

jMDeres 
pensanaj 
Rluşlannı' 
kontrol 
ferini isti 
te 

Ihi'ne 
pzasyon 
P bıraktığı 

ettikler 
te 

fSazi 
Jakamın 

bulun
Pdunım 

fanına ik

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, derelerin kirletilmesine savaş açtı 

“Karsak Deresi 
tanına kazandırılmalı”

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, ilçe içinden akan Karsak 
Deresi’nin kirlenmesinin önlenmesi için girişimlerde bulunduklarını, 
Orhangazi başta olmak üzere Gemlik, Umurbey Belediyelerinin 
dereyi kirleten sanayi kuruluşlarını kontrol etmesini istediklerini 
söyledi. Küresel ısınmanın mevcut su kaynaklarına olan İhtiyacı bir 
kez daha ortaya koyduğunu belirterek, “Tarım alanlarını sulamak 
için Karsak Deresi’nin temiz suyuna ihtiyacımız var” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
kanalizasyon 
atıklarının yanı 
sıra kimyasal 
madde atıklarıyla da 
kirlenen Karsak 
Deresi’nin önlem 
alınarak tarım 
sulamasına 
kazandırılması 
gerektiğini söyledi. 
Ali Çelik, 
geçtiğimiz 
günlerde 
Karsak Deresi’nin 
kirletilmesinin 
önlenmesi için 
girişimlerde 
bulunduklarını ve 
Orhangazi başta 
olmak üzere 
Gemlik ve
Umurbey 
Belediyelerinin 
Karsak Deresi’ni

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, Karsak Deresi’nin önlem 
alınarak tarım sulamasına kazandırılması gerektiğini söyledi.

IK WîâSLja fiis,■I

M Vicdanca
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kirleten sanayi 
kuruluşlarını 
kontrol 
etmelerini istedi. 
İki ilçe ve bir 
beldenin Karsak 
Deresi’ne 
kanalizasyon 
atığı bıraktığını 
tespit ettiklerini 
söyleyen Çelik, 
konuyu ilettikleri 
Orhangazi 
Kaymakamının 
yetkisi bulunmadığını 
ancak durumu 
Orhangazi Belediye 
Başkanına ilettiğini

kendilerine 
bildirdiğini söyledi. 
Küresel ısınmanın 
mevcut su 
kaynaklarına 
olan ihtiyacı bir 
kez daha ortaya 
koyduğuna işaret 
eden Ali Çelik; 
"Tarım alanlarını 
sulamak için 
Karsak Deresi’nin 
temiz suyuna 
ihtiyacımız var, 
ancak kirletilen 
dere suyundan tarım 
arazileri sulanıyor, 
ne derece sağlıklı

olduğunu anlat
mamıza gerek yok. 
Bizim sorunumuz 
olmasa da insan 
sağlığı ve tarım 
arazilerinin sulama 
ihtiyacı için girişimde 
bulunmayı uygun 
bulduk" dedi.
Karsak Deresi’nin 
bakımı ve 
kontrolünün 
bağlantılı 
belediyeler ile 
Çevre Sağlık İl 
Müdürlüğü'nün 
görevi olduğunu 
söyleyerek önlem

almakta geciken 
belediyeleri 
göreve davet 
eden Ziraat 
Odası Başkanı 
Ali Çelik, "Dere 
kenarına konulan 
motorlarla tarım 
arazilerinin sulan
masının insan 
sağlığına zararlı 
olması nedeniyle 
öncelikli olarak 
derenin kirlen
memesi için 
gecikmeden 
önlem alınmasını 
istiyoruz" dedi.

Cilalı yaşam....
Böylesine hiç dağılmamıştı, odam... 

çalıştığım, gizlendiğim, sırlarla dolu çalışma 
odam!.. Kendimce dediğim odam.. Benim 
okyanusum!...

Ne varsa, tepip tepiştirdiğimi...
Kitaplarım, notlarım, defterlerim, biriken 

gazeteler, dergiler... Siyah/beyaz 
fotoğraflar...

Boncuklar, kurumuş çiçekler... Deniz 
kıyısından bulduğum buruşmuş, yamulmuş 
bir ağaç dalı... Nereden sürüklenmiş kim- 
bilir... Yalova’dan mı? İstanbul’un boğaz 
yakasından mı? Gelmiş işte... Ayaklarıma 
takılıverdi, bir sonbahar mevsiminde!.. Elime 
aldım, üzerindeki kurumuş yosunları 
sıyırdım...

Cilalamayı da ihmal etmedim...
Cilalamak!..
Her şeyin cilalandığı bir yaşamın içinde, 

o da cilalandı!..
Cilalı yaşama hoş gelmişçesine!..
Bü yaşamda, cilalısız hiçbir şey olmu 

yor'!..
Sözlerin bile cilahlaşacak... Farkında 

olmadan cilalı yaşamın yumağında gün ve 
gün örüleceksin!..

Cilalanmış yaşamlarda, cilalanmış yaşam
lar...

Dağınık odamda ne kadar çok cilalan- 
mışlıklar var!..

Oysa, cilalı yaşamdan uzak tutuyor, bu 
oda beni...

Dağdan topladığım kır çiçekleri boynunu 
bükmüş... Antalya’dan aldığım sepetler de.

Ege’nin en yakışıklı en iyi zeybek 
oynayan dostum Musa’nın (Barım) Bursa 
SSK Hastanesi’nde, ölümünden birkaç saat 
önce ‘beni anarsın’ diye verdiği Atatürk 
çiçekleri ise kıpkırmızı... Ne de olsa cilalı... 
Yapma!..

Yapma çiçeği hiç sevmezdi, dostum...
Kırk kiloluk dev adamdı...
Bir erkeğin bu kadar küçük ve güzel 

burnu olabilir mi? Bu kadar minik dudakları 
da... Ve bu kadar güzel gözleri... Küçücük 
kulakları... Üstelik bir doksanlık bedene, 
minyatür bir yüz bu kadar güzel oturabilir 
mi?

...Ondan kalan son çiçekler, son nefe
siyle elimde kaldı...

O cilalı yaşama dayanamadı, 48 yaşında, 
pes etti!.. Bedeni 80 yaşın çizgilerini taşıyor
du...

Son yaşamevi Edremit Huzurevi’ydi
En sevdiği ve kaçtığı Bursa’ya ambu

lansla getirilmişti. Bir gün bile yaşamaz 
demişti, doktoru... Bir gün... Her an ölebilir.

Üç gün ve gece... Konuştuk, cilalı ya 
şamların dışındaki yaşam sohbetlerimizi...

Hiç beceremediğim halde, ona bir de 
Neyzen fıkrası anlattım!..

Güldü... Burnundaki hortum çıkacaktı... 
“Bir de rakı olsa” dedim...
“On sekiz yıldır uğramadığı Bursa için, 

“İyileşeceğim... Söz.. Bursa’ya geleceğim... 
Ve bu delik mideye inat içece ğiz...” diyor
du, öyle neşeli ki... Uzun süredir böyle 
neşeli olmamıştı, besbelli...

“Fıkralar senden” dedim...
’ Olmadı!..

Bir elinde Yaşar Kemal’in kitapları...
Karanlıklarda rakı dostuydu!..
Nerede yaşardı, bir süre öğreneme dim... 

Çingenelere takılmış... Ege’nin prensini Çin
geneler severdi... Elektriği çıplak eliyle tutan 
adam. Elektrikler kesildiğinde, Uludağ yol
larına çıkar, Bursa’yı aydınlatırdı...

Cesurca meydan okuyordu, elektrik 
kaçaklarına karşı...

Cilalı yaşama meydan okuyamadı!..
Cilalı yaşamlarla ilgili bir yazı yazacaktım, 

alkolle cilalı yaşama meydan okuyan 
DOSTUM’u yitirince, sözcükler de dağıldı...

Dost gibi dosttu, o... Güzelliklere...
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Eski Belediye Başkanlarına şafak baskını

20 kişi gözaltında
İhaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla eski 

Orhangazi Belediye Başkanı Turgut Ü. ile Bursa 
Emek Belediye Başkanı Yakup E. gözaltına alındı.

Terör protestosunda yağma yapan 
zanlıları güvenlik kamerası ele verdi

Bursa'da, ihaleye 
fesat karıştırdıkları 
iddiasıyla biri eski 2 
belediye başkanı ve 
belediye çalışan
larının da aralarında 
bulunduğu 20 kişi 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye göre, 
kaldırım taşları 
yapımı ihalesine 
yönelik ihbarlar 
üzeri ne harekete 
geçen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Orhangazi 
eski Belediye 
Başkanı Turgut Ü. ile 
Merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı Emek 
Belde Belediye 
Başkanı Yakup A.'nın

Perondan hareketinden sonra askı kopan 
otobüs yan yatınca panik yaşandı

Halk otobüsü korkuttu

Ercüment ESEN 
Gemlik Bursa arasın
da çalışmakta olan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Halk 
Otobüsleri aşırı 
yolcu kapasitesine 
dayanamadı.
Dün öğle saatlerinde 
Gemlik'teki perondan 
dolu şekilde 
Bursa'ya hareket

Eski Orhangazi Belediye Başkanı Turgut Ü. 
nün de ihaleye fesat karıştırdığı iddialarıyla 

gözaltına alındığı belirtildi. Olay, 
Orhangazi’de büyük yankı uyandırdı

da aralarında devam ediyor,
bulunduğu 20 Olay, Orhangazi
kişiyi gözaltına aldı. ve Emek
Olayla ilgili beldelerinde şok
soruşturma etkisi yaptı.

eden 16 ZT 512 
plakalı halk oto
büsünün hareke tin
den 30 metre sonra 
aniden yan yatması, 
yolcular arasında 
paniğe neden oldu. 
Otobüsün arka teker 
aksının kopması 
nedeniyle bir anda 
olduğu yerde yan 
yatan halk otobüsü 

yolcuları korku ve 
panik içinde otobüsü 
terk ettiler.
Halk otobüsünün 
tekerlek askının olası 
bir rampa inişi sıra 
sında meydana 
gelmesi durumunda 
facianın yaşanabile
ceği belirtilirken, 
olay ın ucuz atla 
tıldığı iddia edildi.

Bursa'da teröre 
yönelik protesto 
yürüyüşlerinde 
ölçüyü kaçırıp, 
işyerleri ile otomo
billere zarar verdik
leri iddia edilen 8 
kişi gözaltına alındı. 
Güvenlik kamerala 
rından yola çıkılarak 
tespit edilen zanlılar 
adliyeye sevk edildi. 
Geçtiğimiz günlerde, 
Hakkari'nin Yüksek 
ova ilçesindeki şehit 
olaylarına tepki 
gösteren yüzlerce 
kişi şehrin bir çok 
bölgesinde teröre 
lanet yürüyüşleri 
yaptı. Slogan atan 
grupların ardından 
İntizam 
Mahallesi'ndeki bir 
alışveriş merkezinin 
kepenkleri kırıp 
işyerindeki malları 
yağmaladılar.
Alışveriş merkezinin 
önündeki araca zarar

Bursa polisinden hırsız avı ferman

Bursa'da bir işye 
rinden kombi çaldık
ları tespit edilen 6 
kişi gece yarısı 
yapı lan baskında 
yakalanarak adli 
mercilere sevk edildi. 
Edinilen bilgiye göre, 
şehirdeki faili meç 
hul hırsızlık olay
larının aydınlanması 
için alarma geçen 
polis, dün gece eş 
zamanlı operasyon
lar gerçekleştirdi, 
ilk olarak İstanbul'
dan 34 PTZ 01 
plakalı otomobil 
ile Bursa'ya hırsızlık 
yapmaya gelen 
T.Ç., H.A. ve S.Ç. 
tutuklandı.

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
No: 3/B GEMLİK 

Tei: (0.224) 5139683 
Fax: (0.224) 5133595
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veren öfkeli kala
balık, polisin aldığı 
güvenlik önlemlerine 
rağmen Kemerçeşme 
Mahallesi'ndeki bir 
banka ile Çekirge 
Caddesi'nde bulunan 
alışveriş merkezinin 
camlarını kırdı. 
Grup, son olarak 
da Darmstad 
Caddesi'nde park 
halinde bulunan 
bir otomobile zarar 
verildi.
Polis olaylarla alakalı 
soruşturma başlattı. 
Güvenlik kamerası 
ve Foto Film Şube 
si'nin çektiği görüntü 
ve fotoğrafları ince 
leyen polis şüphe 
lilerin yakalanması 
için alarma geçti. 
Olayla alakalı olduk
ları çekilen görüntü
lerinden tespit edilen 
S.S. (19), A.Y. (26), 
A.K.(19), M.E. (23), 
ve B.T. (18) göz altı-

Daha sonra Küçük 
balıklı ahallesi'ndeki 
bir otomobilden 
hırsızlık olayına 
karışan ve 9 aydır 
aranan R.A. yaka
landı. Son olarak 
Mimar Sinan 
Mahallesindeki bir 
evden hırsızlık olayı
na karışan R.A ile 
M.V. de sevk edildiği 
adli makamlarca 
cezaevine gönderildi. 
Bu arada, Araba 
Yatağı Mahallesi'nde 
bir işyerinden 
5 adet kombiyi 
çaldıkları ileri 
sürülen 6 kişinin 
yakalanması için 
polis harekete 

na alındı. Ayrıca yaş 
lan küçük olduğu 
belirlenen H.K., 
H.C.O. ve H.O. ise 
Çocuk Şubesi Ekip 
leri'ne teslim edildi. 
Şüphelilerden 
S.S.'nin 2 adet darp 
ve bıçakla yarala
mak, A.Y.'nin 
hükümet emirlerine 
uymama hakaret ve 
sövme, A.K.'nın 
darp, M.E.'nin ise 2 
ayrı işyerinden hırsı
zlık, gasp, kasten 
yaralama ırza geçme 
ve müstehcen 
hakaret, H.K.'nın ise 
yaralama ve 
4 ayrı hırsızlık 
suçundan kaydı 
olduğu öğrenildi. 
Sorgusu biten 
şüpheliler Gasp 
Bürosu polisleri 
tarafından, "Mala 
zarar verme ve 
yağma" suçlarından 
adliyeye sevk edildi.

Bunun M* 
madır-

Bu arada 1 
leri küçük ç 
yataklannırm

Ama t erire 
gerçekleşen 

Başbakan
beklediği Hgn 
meydan okun

Gittiği Rt 
aslanlar gibi 
sürdürüyor

Amerika in 
ikiye toprakla 
TBMM’t/en k 
yenk/nxf.

Hükümet v 
I 0 günkü n 
İyince birinci
Manan tüm 
mü/etveki/i s 
kakan Recep 

başkası değnl

Başbakan 
IRice'a Roma 
ses/eniyor 

I “İnsana < 
pn/arca kilo* 
!niye geldi? 

l] var. ABD'nin 
prar?$üa 

, lefik olarak,

geçti. Olaya karışan 
16 BLZ 47 plakalı 
otomobili takibe 
alan polis, 
şüphelilerin 
16 K 8236 plakalı 
diğer otomobiline 
ulaştı. Gece saat 
03.30 sıralarında 
operasyona start 
veren ekipler, 
V.M. (22), O.A. (32) 
T.Ş. (25), Y.S. (20), 
D.Y. (20) ve Z.U.'yu 
(21) gözaltına alındı. 
Ele geçirilen 5 
kombi, sahibine 
iade edilirken, 
şüpheliler de, 
"hırsızlık" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
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Bunun adı diplomatik oyala
madır.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvet 
leri küçük çaplı da olsa PKK 
yataklarını vuruyor.

Ama tezkere düşünüldüğü gibi 
gerçekleşemiyor.

Başbakan, dost sandıklarından 
beklediği ilgiyi göremeyince adeta 
meydan okumaya başlıyor.

Gittiği Romanya gezisinde 
aslanlar gibi demeçler vermeyi 
sürdürüyor.

Amerika Irak’a saldırırken, Tür 
kiye topraklarını kullanmak için 
TBMM’den karar çıkartmak iste 
yen kimdi.

Hükümet ve onun başı.
O günkü meclis ve izni verme 

yince birinci tezkereye karşı oy 
kullanan tüm AKP’lileri bir daha 
milletvekili seçtirmeyen kim Baş 
bakan Recep Tayyip Erdoğan’dan 
başkası değil.

Başbakan ABD Dışişleri Bakanı 
Rice’a Romanya’dan bakın nasıl 
sesleniyor:

“İnsana sormazlar mı, ABD 
onlarca kilometre öteden Irak’a 
niye geldi? Benim rahatsızlığım 
var. ABD’nin Irak’da ne rahatsız 
lığı var? Şu anda stratejik bir müt
tefik olarak ABD bizimle hareket

Cağız... ceğiz...

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotnriail.com

etmek durumundadır.”
Pöh pöh pöh...
Aman, bunları Bush duymasın, 

yoksa Erdoğan’ı defterden siler.
ABD’nin bir adamı defterden sil 

meşinin ne demek olduğunu iyi bi 
lirler?

Yani, Erdoğan’ı ve AKP’yi getir 
meşini bildikleri gibi götürmesini 
de bilirler.

Başbakanın Irak konusunda 
bugün ortaya koyduğu düşün 
çelere bakın.

Bunları biliyordun da neden 
birinci tezkerenin geçmesi için 
var gücünle çalıştın?

Tezkereye oy vermeyenlerin 
niye defterini dürdün?

Sahi, ABD onbinlerce kilometre 
ötelerden niye Irak’a geldi?

Bunun yanıtını AKP’liler ve 
Başbakan vermeli.

Türkiye stratejik ortağı ABD ve 
Nato’nun oyuncağı haline sokul

du.
NATO, Soyyetler yıkılmadan 

Sovyet yayılmacılığına karşı oluş
turuldu.

NATO üyesi bir ülkeye yapılan 
saldırı, o ülkelere de yapılmış sayı 
lacaktı.

PKK denen terör örgütü, sınır
larımız ötesinde barınıyor ve eği
tiliyor, silahlandırılıyor her türlü 
destek yeriliyor.

Ne için? Türkiye’yi vurması 
için.

Askerimizi öldürmesi, şehirleri 
mizi bombalaması için..

Onurlu devlet, ahkam keserek 
yapmak istediğini yapmaz.

Yapacağı bir şey varsa, bu da 
uluslararası hukuka uygunsa 
bunu yerine getirir.

Amerika’nın ‘Durun siz PKK'yı 
vurmayın. Biz size gerek kalma 
dan bu işi halledeceğiz’ demesi 
yeterli mi?

Cağız... ceğiz gibi sözler bir 
oyalamadır.

PKK teröristlerinin nerede 
barındıklarını ABD bilmiyor mu?

O ABD terörist başını yaka 
layıp Türkiye’ye teslim etmedi mi?

Etti...
Etti de bunun bedelinin ne 

olduğu bir türlü açıklanmadı.
Türkiye daha önce Suriye de 

konuşlanan PKK teröristlerine 
karşı sınır ötesi harekete hazır
lanınca Suriye ne yaptı?

PKK kamplarını dağıttı..
Irak’ın işgaliyle bu kamplar 

Kuzey Irak’ta konuşlandı.
Oradan gelip askerimizi öldü 

rüyorlar.
İsrail bir askerine karşılık onlar 

ca Filistinli sivili hiç göz kırpma 
dan yok ederken, ABD Irak’ta öldü 
rülen askerlerinin bedelini kentleri 
bombalayarak alırken, bize “Du 
run, siz yapmayın biz yaparız” di 
yorlar.

Neden bugüne kadar yap
madınız?

Onlarca Mehmetçik ölsün diye 
mi, ulusal onurumuzu çiğnensin 
diye mi beklediniz?

Başbakan hala atıp tutuyor.
Halep oradaysa, Arşın burada!
Hadi..

Marmarabirlik Yönetim Kurulu, zeytin alımlarına 29 Ekim 2007 günü başlanacağını açıkladı

daneli zeytinin 5 YTL’den 360 daneli zeytinin ise 1,4 YTL’den alınacağını bildirdi. 
Taviloğlu, 200 ile 290 daneli zeytin alımlarında kota uygulanmayacağını söyledi.
Marmara Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu, 
2007-2008 ürünü 
zeytin alım 
fiyatlarını belirledi. 
Marmarabirlik'ten 
yapılan açıklamaya 
göre, bu yıl 
uygulanacak 
zeytin alım 
fiyatları şöyle: 
200 dane/kg. 5 YTL 
360 dane/kg. 1.4 YTL 
370-410 dane/kg. 
(ezmelik) 1.25 YTL 
üst Yağlık 1.10 YTL 
Dip Yağlık 0.75 YTL 
NCE ELENİP, 
SIK DOKUNDU 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refı 
Taviloğlu, 
2007-2008 zeytin 
alım fiyatlarını 
tespit ederken, 
tahmini rekolte 

miktarı, ürünün 
niteliği, çeşitli 
kuruluşlar ve 
Marmarabirlik 
uzmanlarınca 
yapılan maliyet 
hesaplamalarını 
dikkate aldıklarını 
söyledi.
Fiyat belirlemesinde, 
tuzlu zeytin piyasa 
sının durumu ve 
önümüzdeki 
yıla ilişkin satış 
ve pazarlama 
projeksiyonları ile 
piyasadaki mevcut 
arz ve talep durum
larının da değer
lendirildiğini 
ifade eden Refi 
Taviloğlu, "Bütün 
bunların değer
lendirilmesi sonu
cunda çıkan rakam
lar da, birlik imkan
ları nispetinde üreti 
cinin mağduriyetini 
önleyecek şekilde 
oluşturularak raka

ma dönüştürüldü. 
Bunun sonucu da, 
bu yılkı kampanya 
alım barem fiyatlan 
tespit edildi. Bunlar 
detaylı bir şekilde 
tüm kooperatiflere 
gönderilecek" dedi. 
MERKEZALIMLARI

PAZARTESİ 
BAŞLIYOR 
Kooperatiflerin, 
bölgelerindeki 
talebe göre 29 Ekim 
tarihinden itibaren 
ahmlara başlayabile 
ceğini de açıklayan 
Marmarabirlik

Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu, 
şunları söyledi: 
"Rekolte beyan
namesi öncesi 
tespit edilmiş 
olan 300-360 daneli 
zeytinlerin atımında 
sınırlama, ilan 
edildiği ve koope 
ratiflere bildirildiği 
şekliyle uygu
lanacaktır. 200 ile 
290 dane arası 
zeytinlerin atımında 
kota söz konusu 
değildir. Yağlık ve 
ezmelik zeytinlerin 
alımında da kota 
uygulanmayacaktır. 
Bu kategorilerde 
gelen ürün yakından 
takip edilecek, 
ancak birlik imkan
larını zorlayacak 
hale gelirse, bu 
konu yeniden 

değerlendirilerek 
kamuoyuna 

duyurulacak." 
ÖDEMELER 
15 GÜNDE BİR 
Refi Taviloğlu, 
zeytin bedellerinin 
tamamının 
ödemesinin ise 
15'er günlük 
periyotlar halinde 
yapılacağını 
söyledi.
Taviloğlu, bütün 
bunların normal 
koşullara göre 
yapılan planlamalar 
olduğunu hatır
latarak "Anormal 
bir gelişme duru
munda, yani 
tahmin edilen mik
tarların aşılması 
durumunda 
kamuoyunu 
önce den bilgilen 
direrek, alım 
miktarlarında 
ve ödeme 
şeklinde değişiklik 
yapılabilecektir" 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotnriail.com
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PKK; “Kuzey Irak’tan ayrılmayacağız’1
Son dönemde Kandil 
Dağı'na çıkan Batılı 
medya muhabirleri 
kervanına, The 
Guardian'dan 
Michael Hovvard da 
katıldı.
Hovvard, Kandil 
Dağı'ndaki PKK 
liderlerini şaşırtıcı 
bir biçimde canlı ve 
meydan okuyan bir 
halde gördüğünü 
belirtirken 
PKK liderlerinden 
biri olarak tanıttığı 
kadın Mizgin 
Ahmet'in “Hiçkimse 
bize gelip doğrudan 
buradan çıkmamızı 
istemedi” 
sözlerini de yansıttı. 
Michael Hovvard,

Habur Sınır Kapısı kapanıyor
Hükümet, Habur Sınır 
Kapısı'nın kapatıl
masının ardından 
Öftadbğu ülkeleri* ve 
Irak'la ticareti 
ağırlıklı olarak 
Çilvegözü ve 
Öncüpınar sınır 
kapılarından 
gerçekleştirecek.
Yaşanan son gelişme 
lerin ardından Habur

Kurdish rebel leaders buoyant 
and deflant

* Turkey and US vnll not break us, say PKK chlefs
• Fighters daim jailed tıead is being poisoned in celi

Michael Howaıd en ihe haql-Tmklsh bönler 
Friday October 26,2007
The Gınnliûiı

Their leader ts in pason and being poisoned, t hey daim, by his 
jaılers Theü enemies are in uproar, almosl unonimously baying 
for their blood. And Nato’s second largesl war machine is just 
two valleys away, prepanng for their annihıletion. Yet as t hey sal 
down t o a dinner of griiled chicken and salad yesterday, in a Hal- 
roofed stone shack clmgıng lo t he side <of a mountain, leaders of 
the Kurdıstan VVorkers* paıiy (PKK) remalned sınprisingly 
buoyant

“Nato'nun ikinci 
büyük savaş maki
nesinin sadece 
iki vadi ötesinde

Sınır Kapısı'nda 
yavaşlama olduğu 
bildirildi. Uluslararası 
Nakliyeciler 
Derneği'nin üyelerine 
yaptığı duyuruda, 
Habur'dan araç 
yükünü boşattıktan 
hemen sonra aynı 
günde ülkeye girişi 
yapabilirken çıkışlar
da 3 günlük bekleme 

kendilerini yok 
etmek için hazır* 
landığı sırada" 
Kandil Dağı'ndaki 

yaşandığı, çıkış yap
mak için bekleyen 
araç sayısının yak

laşık 2*bin adet*olup, 
ortalama çıkış sayısı 
nın 750 araç, giriş 
sayısının da günlük 
ortalama 800 araç 
ollduğu belirtildi. 
Böylece günde 2 bin 
500 kamyonun 
geçtiği ve Mesud

PKK liderlerinin 
ızgara tavuk ve 
salatadan oluşan 
bir yemeğe 
otururken "şaşırtıcı 
bir biçimde 
canlı gözüktüklerini" 
kaydetti.
“PKK liderlerinden 
biri" olarak 
adlandırdığı kadın 
Mizgin Ahmet'in de, 
Irak Cumhurbaşkanı 
Celal Talabani'nin 
Kuzey Irak'tan gelen 
"çıkın” çağrılarının 
karşı, yakında 
bölgeden ayrılma 
niyetlerinin olma 
dığını söylediğine 
dikkat çeken 
Hovvard, Ahmet'in 
“Hiçkimse bize gelip

[jwika Birle; 
■peri Dişi 
pıCondo 
Mörkhül 
Jistikrarsı 
Slrakl 
P kullana 
anılacak f 
J^adrçır 
perini sö 
fı!erörör! 
te* 

Süçlj 
İM# 
Sfulması

SSL*

Barzani yönetiminin 
araç başına 100 dolar 
aldığı Habur Sınır 
Kapısı'yla bağlantılı 
Halil Ibahim Gümrük 
Kapısı'nın etkinliği de 
bitirilmiş olacak. Yine 
bu bölgede 3 yeni sı 
mr kapısının daha 
etkinleştirilmesi 
sağlanacak. 
Habur'dan ticari 

doğrudan buradan 
çıkmamızı istemedi" 
sözlerine yer verdi. 
Buna karşın 
Hovvard, PKK için 
kehanetlerin pek 
parlak görünmediğini 
belirtirken, Türk 
ordusunun kara ve 
hava kuvvetlerinin 
son bir hafta 
PKK mevzilerini 
bombaladığına, 
üst düzey bir Irak 
heyetinin önlemleri 
görüşmek üzere 
Ankara'ya gittiğine 
dikkat çekti.
-ABD'YE İŞBİRLİĞİ 
SÖZÜNÜ İÇEREN 
10 MEKTUP 
GÖNDERDİLER 
Michael Hovvard, 

geçişin kapanmasın
dan sonra etkinliği 
artacak olan

PKK liderlerinin 
şimdiye kadar 
Irak'taki ABD 
yetkililerine 
“işbirliği sözünü 
içeren 10 mektup" 
gönderdiklerini 
söylediklerini 
ancak Irak'taki bir 
Amerikan yetkilisinin 
“PKK ile konuş
mayız" dediğini 
kaydetti. Hovvard, 
“Aynı zamanda asi
lerin askeri liderliği, 
gereksiz yerde 
Türk askerlerine 
karşı operasyonları 
tırmandırdıkları için 
bölgedeki Kürtler 
arasında artan bir 
biçimde eleştiriliyor 
diye yazdı.

Başbakan 
Tayyip&ıM» 
"bölücü taror 
örgütüne kan» 
la ra ra s ı huMzr 
doğan hatt»® 
artık kullanma 
LkanmıyakatM 
durumdayız’ det 
TIK? Aröta ota 
b'mseden ibn al 
hiçbir zaman te* 
tülleri olmadığız 

uügûn de obnaj 
ağın/, yann da 
bnajtacağnfi 
iden Erdoğan. 
Hwupa’cfaki bi 
»eleri bu kont 
,!3 dahil bilgile

Çilvegözü ve 
Öncüpınar ise 
yenilendi.

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 & irsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad, Bora Sok.AkbankAralıqıNo:3/BGEMLİKTel:|0.224>513 96 8j
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Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
"bölücü terör 
örgütüne karşı ulus
lararası hukuktan 
doğan hakkımızı da 
artık kullanma 
imkanını yakalamış 
durumdayız" dedi. 
"AKP İktidarı olarak 
kimseden izin almaya 
hiçbir zaman teves 
sütleri olmadığını, 
bugün de olmaya
cağını, yarın da 
olmayacağını" ifade 
eden Erdoğan, 
"Avrupa'daki bütün 
ülkeleri bu konuda 
AB dahil bilgilendir

dik. Koalisyon güç
lerini bu konuda bil
gilendirdik. Günah 
bizden gitti. Şimdi 
bundan sonra eğer 
sorumlular sorumlu
luğunun gereğini 
yerine getirmezlerse 
bizler de gereğini 
kendimiz yapmak 
durumunda kala
cağız" diye konuştu. 
Başbakan Erdoğan, 
resmi ziyarette 
bulunduğu Roman 
ya'da, Türk vatan
daşları ve soydaşlar
la bir araya geldi. 
Erdoğan, Başkent 
Bükreş'teki Marriott

Otel'de gerçekleşen 
buluşmada yaptığı 
konuşmada, 
TBMM'den sınır ötesi

harekat için yetki 
alındığını hatırlatarak, 
şunları söyledi: 
"Bunu da askeri

gerekçeler oluştuğu 
anda bizler Hükümet 
olarak kesinlikle 
kullanacağımızı 
söylemiştik ve bunun 
adımlarını hiç çekin
meden atacağız, 
atmak durumundayız. 
Kamu düzenimizi 
bozmaya yönelik 
topraklarımız 
üzerinde farklı yak
laşımlar sergileyen 
bu bölücü terör 
örgütüne karşı 
uluslararası 
hukuktan doğan 
hakkımızı da artık 
kullanma imkanını 
yakalamış durum

dayız. Devlet 
idaresinde akıl, 
bilgi, tecrübe 
önemlidir. 
Bin düşünür 
sün, bir yaparsın 
ama pir yaparsın, 
mesele budur. Bunun 
için de ilgili kurum 
ve kuruluşlarımızla 
biz bunun tüm 
istişarelerini, müza 
kerelerini yaparak 
adımımızı atıyoruz. 
Onun için de çevrem
izdeki bütün ülkeleri 
bilgilendirme nok
tasında bu süreci 
de hemen hemen 
tamamladık."
•.a

Irak heyetinin sınır ötesi yetkisi yok
Irak Dışişleri 
Bakanı Zebari, 
Ankara’ya gelen 
Irak heyetine, 
Türkiye'nin Irak'taki 
herhangi bir 
askeri eylemine 
onay verme 
konusunda 
görüşmesine izin 
verilmediğini söyledi. 
Irak Dışişleri Bakanı 
Hoşyar Zebari, 
Ankara’ya gelen üst 
düzey Irak heyetinin 

“(PKK'ya) Silah 
sevkiyatının ve 
lojistik desteğin 
durdurulmasını 
önereceği”ni belirtti. 
Zebari, heyete, 
sınır ötesi operas 
yona onay konusun
da görüşme izni 
verilmediğini 
söyledi. 
Hoşyar Zerabi, 
New York Times 
gazetesi ile telefonda 
yaptığı söyleşide, 

üst düzey Irak 
heyetinin Türkiye’ye 
“Irak hükümetince 
PKK’yı izole et mek 
ve faaliyetlerini 
engellemek amacıyla 
atılacak pratik adım
lar ve önlemleri’’ 
önereceğini söyledi. 
Heyetin, Irak içerisin 
de herhangi bir Türk 
askeri eylemine onay
la ilgili görüşmesine 
izin verilmeyeceğini 
anlatan Zebari, “Iraklı 

yetkililerin, asilere 
yönelik silah 
sevkiyatı ve lojistik 
desteğinin durdurul
ması önerisi yapacak' 
ları”nı söyledi. 
Zebari, önerinin 
Türkiye’nin 
taleplerini tam 
karşılamadığını 
kabul etti ancak 
“Irak tarafının 
yapabileceği en iyi 
öneri” olduğunu 
savundu

Rice, Türk hükümetine seslendi Toptan; “Sıkı yönetim yok”
Amerika Birleşik 
Devletleri Dışişleri 
Bakanı Condoleezza 
Rice, Türk hüküme
tine, istikrarsız bir 
ortamda Irak'ta 
şiddet kullanarak 
kazanı lacak hiçbir 
şey olmadığını 
ilettiklerini söyledi. 
Rice, terör örgütü 
PKK konusunda, 
İraklılar ve 
Türklerle üçlü 
bir komite 
oluşturulmasına 
çalıştıklarını 
hatırlattı.
Üçlü mekanizma 
ve Irak'tan bir 
heyetin Türkiye 
ziyaretini, terörle 

| mücâdele için 
İraklılar ve 
Türklerin birlikte 
çalışacağı bir 
fırsat olarak 
gördüklerini

belirten Rice, 
PKK'nın 
terörist bir örgüt 
olduğunu vurguladı. 
Rice, terör örgütü 
PKK'nın bölgenin 
çok uzak köşesinden 
eylem yaptığını 
belirterek,
"Bu nedenle 
onları tamamen 

oradan çıkarmak 
çok güç.
Ancak Türk 
hükümetine, 
istikrarsız bir 
ortamda şiddet 
kullanarak kazanıla
cak hiçbir şey 
olmadığını 
söylemekteyiz." 
dedi.

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı 
Koksal Toptan, 
sıkıyönetim ya da 
Olağanüstü Hal ilan 
edilmeden terörle 
mücadelede 
başarıya ulaşılacağı
na inandığını 
söyledi.
Türkiye'nin Olağan 
üstü Hal ya da sıkı 
yönetim ilan etme 
noktasında olma 
dığının altını çizen 
Toptan, "Çünkü, 
kendi sınırlarımız 
içinde kendi 
vatandaşlarımıza 
dönük sorun yaşan
mamaktadır. "dedi. 
Koksal Toptan, 
Türkiye’nin terör 
konusunda 
bütün diplomatik 
yolları fazlasıyla 
denediğini aksini 
ifade edenlerin ise 
samimi olmadığını

söyledi.
Toptan, " Amerika 
bir yol ayrımındadır, 
ya müttefiki ile 
hareket edecek 
ya da etmeyecek. 
Etmezse biz teröre 
teslim olacak bir 
millet değiliz. 
Biz kendi 
mücadelemizi 
kendimiz yapmasını 
biliriz, bunun sonu
cunu da alırız" 
diye konuştu.

Meclis çatısı 
altında terörü 
kınamalarına 
rağmen, terör 
örgütüne karşı net bir 
beyan ortaya koya
mayanlar olduğunu 
da beliren Koksal 
Toptan, milletvekil
lerinin cumhuriyetin 
nitelikleri ve devletin 
bölünmez bütünlüğü 
konusunda, ettikleri 
yemine sadık 
kalmalarını istedi.
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CHP ve DSP 
Referandum iptali 

için Anayasa 
Mahkemesine

Cumhuriyet Halk 
Partisi ile Demok 
ratik Sol Partisi 
Cumhurbaşkanı 
seçimine yönelik 
geçici maddelerde 
yapılan değişikliğe 
ilişkin kanunun 
iptali için Anayasa 
Mahkemesi'ne 
başvurdu.
CHP’li ve DSP'li 
110 milletvekilinin 
imzasıyla Anayasa 
Mahkemesi'ne 
yapılan başvuru 
dilekçesinde, 
21 Ekimde, 
referanduma

başvurdu

CHP’den Sırnak raporu

sunulmadan önce 
Anayasa paketinde 
yer alan 11'inci 
Cumhurbaşkanının 
seçimine ilişkin 
Anayasa değişik
liğinin, "yokluğunun 
hükme bağlanması 
veya iptal edilmesi, 
dava sona erinceye 
kadar yürürlüğün 
durdurulması" 
istendi. Yüksek 

Mahke me'nin iptal 
kararı vermesi duru
munda referandu
mun da geçersiz 
sayılacağı ifade 
ediliyor.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

CHP heyetinin, terör 
saldırı sonucu 12 kİ 
şinin öldüğü Şır 
nak'ın Beytüşebbap 
ilçesi Beşağaç kö 
yünde yaptığı ince 
lemeler sonunda 
hazırladığı raporda, 
"AKP Hükümeti, ola 
yın güvenlik bölümü 
nü askere ihale ede 
rek bir kenara 
çekilmiş görünmekte
dir" denildi.
CHP Grup Başkan 
vekili Kemal Kıhçdar 
oğlu başkanlığında, 
milletvekilleri Yılmaz 
Ateş, Şevket Köse, 
Mevlüt Coşkuner ve 
Hulusi Güvel'den 
oluşan heyet, 
Şırnak'ın Beytüşeb 
bap ilçesi Beşağaç 
köyünde 29 Eylül'de 
12 kişinin ölümü, 2 
kişinin de yaralan
masıyla sonuçlanan 
terör saldırısının 
ardından, bölgede 
yaptıkları inceleme 
lere ilişkin bir rapor 
hazırladı.
CHP heyetinin 
Beşağaç köylüleriyle 
yaptıkları görüşme

lere ve milletvekil
lerinin olaylara 
ilişkin gözlemlerine 
yer verilen raporda, 
Şırnak-Beytüşşebap 
arasının terör örgütü 
üyelerinin rahatlıkla 
gizlenebilecekleri bir 
coğrafi yapıya 
sahip olduğuna 
dikkati çekildi.
-"Bölge halkı yal 
nızlaşma sorunu 
yaşıyor”-
Bugüne kadar terörle 
mücadele konusunda 
AKP hükümetinin 
bütüncül bir politika 
izlemediği öne 

sürülen raporda, 
"Bunun sonucudur ki 
bölge halkı ciddi bir 
yalnızlaşma sorunu 
yaşamaktadır. Bu psi 
koloji, aidiyet duygu 
sunu ciddi anlamda 
törpüleyen bir orta 
mın oluşmasına 
zemin hazarlamak- 
tadır. Oysa terörle 
mücadele çok boyut
lu bir çabayı gerek
tirir. Konunun ekono 
mik, sosyal, psikolo
jik, eğitim ve güvenlik 
gibi pek çok yönü 
vardır" görüşüne yer 
verildi.

Raporda, özetle şu 
değerlendirmede 
bulunuldu:"AKP 
hükümeti, olayın 
güvenlik bölümünü 
askere ihale ederek 
bir kenara çekilmiş 
görünmektedir. Bölge 
de açlık, yoksulluk, 
işsizlik adeta günlük 
yaşamın bir parçası 
haline dönüşmüştür. 
Çıkarılan teşvik 
yasaları bekleneni 
vermemiş, bölgeye 
özel sektör de git
memiştir. Bölge hal 
kını kazanmanın en 
önemli yolu, ona 
iş, aş sağlamaktır. 
Yani sosyal devletin 
sıcak yüzü bölge 
halkına dönük 
olmalıdır. Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Fonu 
aracılığıyla dağıtılan 
yardımlar, sorunu 
kalıcı olarak 
çözmekten çok uzak
tır. Ayrıca bu yak
laşım, bölge halkı 
üzerinde olumlu 
değil, tam aksine 
olumsuz etki yarat
maktadır.'

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

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

1

★<

ACILSATLIKveKIRAUKLARIHE IÇINBIflARAYINIZ 
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 m?

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçi nde)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
Afacİde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

ABD’nin kayıp silahlan yine Şanlıurfa’da
Şanlıurfa’da terör 
örgütüne yardım ve 
yataklık suçlamanan 
bir kişi tarafından, 
Irak’ın Kuzey kesi
minden getirildiği ve 
ABD’nin kayıp 
silahlarından olduğu 
ileri sürülen Para- 
PM 98 marka uzun 
namlulu 19 silah 
ele geçirildi. Silahla 
rın, yurt içindeki 
PKK'lı teröristlere 
ulaştırılmasının 
hedeflendiği iddia 
edilirken, olayla ilgili 
5 kişi gözaltına 
alındı. Daha önce 
yapılan iki ayrı 
operasyonda 
ABD’nin kayıp 
silahlarından ele 
geçiren ve bu yönde
ki operasyonlarını 
sürdüren Şanlıurfa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organi 
ze Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Şırnaklı 
Ramazan özen’in 
Kuzey Irak’tan silah 
getirteceği ihbarını 
aldı. Harekete geçen 
polis, terör örgütüne 
yardım ve yataklık 
suçundan hüküm 
giyen ve kısa süre 
önce cezaevinden 
tahliye edilen 
Ramazan özen’in 

silahları Şanhurfalı 
tanker şoförü Nimet 
Gökalp aracılığı ile 
getirtmeyi amaçladı 
ğı bilgisine ulaştı. 
Irak’tan 73 DC 340 
plakalı tankerle yur 
da dönen Gökalp’i 
Habur Sınır Kapısı’n 
dan itibaren takip et 
meye başlayan polis, 
bu kişinin yakalan
mamak için, Fadıl 
Vural adlı adamını 
görevlendirdiğini 
belirledi. 73 DS 378 
plakalı çekici ve 
buna bağlı 73 DS 378 
plakalı dorse ile 
Gökalp’in önünde 
ilerleyen Vural’ın, ola 
sı polis kontrolünde 
cep telefonuyla uyarı 
da bulunarak silahla 
rın gizlendiği tanke 
rin yönünü değiştir 
meyi amaçladığını 
saptayan polis, her 
iki aracı da Şanhur 
fa’ya kadar izlemeye 
devam etti.
Mardin'den Şanhur 
fa’ya giren her iki 
araç alınan önlem
lerin ardından aynı 
anda durduruldu. 
Şoförler, gözaltına 
alınırken, Nimet 
Gökalp’in tankerinin 
akaryakıt vanasının 
bulunduğu dolap kıs
mında iki ayrı çuval 

içinde poşetlere sarı 
lı Para- PM 98 marka 
uzun namlulu 19 
tüfek ele geçirildi. 
Gözaltına alınan zan
lıların sorgulaması 
nın ardından Rama 
zan Özen Şırnak’tan 
getirtilirken, olayla 
ilgisi bulunan silah 
kaçakçılığından 
sabıkalı Ali Özgür ile 
Mehmet Fatih Oztu- 
ran da yakalandı.
Zanlıların, Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü’nde 
sorgulamaları sür
erken, Irak’tan getir
ilen silahların PKK 
aracılığı ile yurt için
deki elemanlarına 
dağıtılmak üzere 
gönderildiği iddia 
edildi. Operasyonla 
ele geçirilen silahla 
rın, ABD’nin kayıp 
silah larından oldu 
ğunu ve PKK'h terö 
ristlere dağıtılması 
nın amaçlandığı ileri 
sürüldü. Para- PM 98 
marka uzun namlulu 
silahların Irak’ın 
işgalinin ardından 
Polonya askerlerince 
kullanıldığı ve Polon 
yalı askerlerin bu 
ülkeden çekilmesinin 
ardından ABD’lilere 
verildiği belirtildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sigorta primlerinde
indirim yok

Hazine'den Sorumlu 
Devlet Bakanı Meh 
met Şimşek, sosyal 
güvenlik primlerinde 
yüzde 5'lik indirimi 
şu aşamada yapa
mayacaklarını açık
larken, “Çünkü onun 
için gerekli imkanı 
mız yok. Biz 5 puan
lık indirimin 2008 
yılında yapacağız 
dedik. 5 puanlık 
indirim yapılacak 
ama 2008'in Aralık'ın 
da da olabilir 2008'in 
Ocak'ında da” dedi. 
Gelir artırıcı önlem
lerin de bütçe hede
fleri çerçevesinde alı 
nacağını ifade eden 
Şimşek, gelir artırıcı

Türk-İş açlık sınırı 
nın 657 YTL ve yok
sulluk sınırının 2 bin 
141 YTL'ye yük
seldiğini bildirdi. 
Türk-lş'e göre Rama 
zan ayında “şişen” 
ğidâ fiyatları bü ây 
normal seyrinde 
Araştırmaya göre, 
mutfak enflasyonu 
Ekim 2007 itibariyle 
aylık yüzde 0.25 
oranında artarken, 
son on iki ay 
itibariyle fiyat artışı 
yüzde 10.72 olarak 
hesaplandı.
Türk-İş tarafından 
yirmi yıldan bu yana 
her ay düzenli olarak 
yapılan “açlık ve 
yoksulluk sınırı” 
araştırmasının sonu
cuna göre; Ekim 
2007 itibariyle, dört 
kişilik bir ailenin 
“mutfak” için yap
ması gereken harca
ma tutarı (açlık 
sınırı) 657,26 YTL 
olurken, gıda ile bir
likte konut, giyim, 
ulaşım, sağlık, 
eğitim, kültür gibi 
diğer zorunlu harca
maların karşılan
abilmesi için eve 
girmesi gereken 
toplam tutar (yoksul
luk sınırı) 2 bin 
140,92 YTL olarak 
hesaplandı.
-RAMAZAN'DA 
ŞİŞEN GIDA 
FİYATLARI NORMAL 
SEYRİN DE- 
Türk-lş'in hesapla
masına göre, geçen 

önlemleri bütçe 
geç meden önce 
nihai noktaya 
getireceklerini 
söyledi.
Yapısal Reformların 
Makroekonomik 
Etkileri Konferansı 
çıkışında basının 
gelir artırıcı önlem
lere ilişkin sorularını 
yanıtlayan Devlet 
Bakanı Şimşek, gelir 
artırıcı önlemlerin 
bütçe hedefleri çer 
çevesinde alınacağı 
nı ifade ederek, 
gelir artırıcı önlem
leri bütçe geçmeden 
önce nihai noktaya 
getireceklerini 
söyledi.

ay “Ramazan” 
nedeniyle birçok 
temel gıda mad
desinin fiyatında 
görülen artış bu ay 
yerini “ılımlı” bir 
artışa bıraktı. Mutfak 
enflâsyonu Eylül' 
2007 itibariyle aylık 
yüzde 0.25 oranında 
artarken, son on iki 
ay itibariyle fiyat 
artışı yüzde 10.72 
olarak gerçekleşti. 
Araştırmada, 
Türkiye'nin gündem
inin ne olursa olsun, 
etkisi, ağırlığı ve 
yansımasının içten 
içe toplumu kuşatan 
açlık ve yoksulluğun 
bir önceki yıla göre 
önemli tutarda ek 
harcamayı zorunlu 
kıldığı belirtildi. 
Yaşamın geçen yılın 
Ekim ayına göre 
şimdi 207 YTL daha 
zamlandığı ifade 
edilen araştırmada, 
“Oysa çalışanların 
önemli bir 
bölümünün elde 
ettiği önemli bir 
gösterge olan asgari 
ücretteki artış aynı 
dönem itibariyle 
sadece 53 YTL oldu. 
Asgari ücretin halen 
net 419,50 YTL 
olduğu dikkate 
alındığında, 
toplumun önemli bir 
kesiminin içinde 
bulunduğu geçim 
şartlarının olum 
suzluğu çarpıcı 
olmaktadır” 
denildi.

Borsa, 29 Ekim’oe i; em ramayacak
İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası'n 
da, Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla, 
29 Ekim Pazartesi 
günü işlem

Kendi Özel besimiz Kürbanlıklanmızı 
Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

isteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

yapılmayacak.
Borsa Başkanlığı'n 
dan yapılan duyu
ruya göre, 29 Ekim, 
tam gün resmi tatil 
olduğu için, hisse

senetleri piyasası 
Pazartesi günü 
kapalı olacak.
Borsa'da 
Perşembe günü 
yapılan işlemlerin

takası 30 Ekim Sah 
günü, dün yapılacak 
işlemlerin takası ise 
31 Ekim Çarşamba 
günü 
gerçekleştirilecek

■ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Şirketimiz bünyesinde 
görevlendirilmek üzere 

BAY/BAYAN 
ÇAYCI - GARSON 

alınacaktır.
GEMLİK GÜNEŞ NAKLİYAT 
PET. OTOM. TAH. LTD. ŞTİ.

AZOT Yolu Koca çukur 
Mevkii No : 1 GEMLİK 

Tel : 224 524 75 OO
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Şahin, Ispanya’da örnek
projeleri inceledi Bardakoglu'ntlan itidal çagns

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, meclis 
üyeleri ile birlikte 
Ispanya’nın 
Barselona kentindeki 
inceleme gezilerini 
sürdürüyor. 
Barselona’da ilk 
olarak belediye 
tarafından yürütülen 
Ciutat Vella Kentsel 
Dönüşümü’nde 
incelemelerde 
bulunan Başkan 
Şahin, Ciutat Vella 
Dönüşüm Ofisi 
İletişim Direktörü 
Carme Gual ve 
Ofis Şefi Miquel 
Roca’dan dönüşüm 
ile ilgili bilgiler aldı. 
Barselona Belediye 
Meclis Üyesi ve 
Belediye Çevre Ofisi 
Şefi Francsc Narvaez 
ile de görüşen Bursa 
heyeti, El Prat del 
Llobregat (EDAR) 
Atıksu Arıtma 
Tesisleri hakkında

detaylı bilgiler 
aldılar.
Barselona’daki 
tesisleri gezerek 
detaylı inceleme 
yapma fırsatı da 
bulan Başkan 
Şahin, “Bursa’da 
Türkiye’nin en 
modern atık su 
arıtma tesislerini 
hayata geçirdik. 
Ancak bu tesislerin 
daha da geliştirilmesi 
ve çağımızın en 
önemli maden
lerinden biri olan 
sudan mümkün 

olduğundan çok 
fayda sağlanması 
için yatırımlar 
devam etmeli. 
Bu kapsamda 
Barselona’da hayata 
geçirilen ve çamur 
tesislerinin de 
içinde barındıran 
arıtma ünitelerinde 
incelemeler 
yaptık. Dünyada 
örnek gösterilen 
bu tesisler 
Bursa’daki 
çalışmalarımıza 
ışık tutacak” 
diye konuştu.

Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. 
Ali Bardakoğlu, 
masum insanları 
hedef alan taşkınlık
lar yapmadan 
halkın haklı bir 
tepki gösterdiğini 
belirterek, itidal 
çağrısında bulundu. 
Çeşitli açılış ve 
ziyaretlerde bulun
mak üzere Bursa'ya 
gelen Diyanet İşleri 
Başkanı Prof Dr. 
Ali Bardakoğlu, 
İl Müftüsü Mahmut 
Gündüz'e yaptığı 
ziyarette, teröre karşı 
en önemli cevabın, 
birliğin, dirliğin, 
beraberliğin ve 
kardeşliğinin 
korunması olduğunu 
söyledi. Terörün 
bir amacının da halkı 
birbirine düşürmek 
olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Ali 
Bardakoğlu, 
"Asırlardır bir arada 
kardeşçe yaşayan 

insanlar arasında 
fitne tohumları 
salmak, inançlarına 
göre ayrıştırmaktır. 
Bu oyuna gelmemek 
için bu günlerde 
birlik ve beraberliğe 
daha çok ihtiyaç 
vardır. İtidal çok 
önemli. İtidal 
demek, hareketsizlik 
değildir. İtidal, 
akıllı ve basiretli 
hareket etmektir. 
Her ilimizde bütün 
il müftülerimiz, 
birliği beraberliği 
itidali tavsiye 
edecektir. Akıl 
için yol birdir.
Bunun için herhangi 
bir genelge, talimata 
gerek yoktur.
Zaten bizim içi
mizdeki vicdan 
ve irfanımız 
bize gereken 
doğru yolu göstere
cektir. İnanıyorum, 
sadece din 
görevlileri değil, 
aydın gazeteciler, 

devlet adamları, I 1 
siyasetçiler, 
odalar, valilikler, j 
kaymakamlıklar, I 
herkes itidalden 
yanadır. Akıldan 
ve basiretten 
yanadır. Elbette 
haklı tepkimizi 
gösteririz.
Bunu gösterirken 
masum insanları ' 
hedef alan 
taşkınlıklar 
yapmamalıyız. 
Hele hele bizi 
birbirimize 
düşüren provakatif i 
eylemlere, 
hareketlere alet 
olamayız. Daha 
da önemlisi 
terörle mücadele । 
devlet işi. Birey, 
grup, şahısların 
bu konuda 
insiyatif alması 
düşünülemez. 
Bize gereken, 
devletimize gereken 
güven ve desteği 
vermektir" dedi.

ELEMAN ARANIYOR
BULAŞIKÇI VE 

KOMİ ARANIYOR 
SSK+YEMEK+SERVİS

514 83 60
ELEMAN ARAMIYOR

Mermer Fabrikamızda 
çalışacak

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Tel: 513 47 39

Gemlik yolu Mevkii
Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

KİRALIK DÜKKAN
İkinci Kordon’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır.

Cep = 0.54259361 51
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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
MANÂSTIR SÖLÂKSUBÂŞÎ] 

SİTESİ C BLOK 4 KAT
2 NOLU DAİRE ASANSÖRLÜ

DOĞALGAZ KOMBİLİ-
KULLANILMAMIŞ 140 M2 

DAİRE SAHİBİNDEN SATILIKTIR. 
(Mutfak yapılmamış)

246 34 14
YURTİÇİ KARGO’DA 

ÇALIŞMAK 
İSTER MİSİNİZ?

En az ilkokul mezunu, I 
askerliğini yapmış, 

dağıtım ve alım işlerinde 
çalıştırılmak üzere 

BAY PERSONELLER I 
alınacaktır. I

Müracaatlar, 1 adet fotoğraf ile I 
şahsen yapılacaktır

YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş> 
GEMLİK SURESİ

TEL : 513 20 71 - 513 55 05 i



CRN MERİDYEN
rlişverİş merkezî 

G€MLİKÜl€RİN HİZM€TİN€ AÇILDI I 

GEZİPGÖRECEĞİNİZKAÜTELİVEUCUZ
ALIŞVERİŞYAPACAĞINIZ 

BİRCAZİBEMERKEZİOLUŞTURDUK.
Vt SAYILI MİKTARDA 

KİRALIK YERİMİZ 
MEVCUTTUR.
İstiklal Cad. No:26 

TEL: 513 10 80
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Cumhuriyet için koştular
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı çerçevesinde atletizm yarışmaları dün yaplıdı

Uetartarago^

Seyfettin ŞEKERSÖZ

2007-2008 Öğretim 
yılı Gemlik ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Sosyal Kültürel ve 
Sportif Faaliyetler 
içinde yer alan 
Cumhuriyet Bayramı 
Atletizm yarışmaları 
dün yapıldı.
5000 metre genç 
erkekler yarışmasının 
Kayıkhane bölümün
den start aldığı 
yanşlar Özdilek 
önünde sona erdi. 
İskele Meydanı’nda 
toplanan okullara ait 
atletizm takımları 
beden eğitimi öğret
menleriyle birlikte 
yarışların başlamasını 
beklediler.
KIZLAR 
Küçükler, y*. ur ve

gençler kategorisinde 
düzenlenen
Cumhuriyet Kupası 
yarışmalarında küçük 
kızlarda
1- Hilal öztürk (Lale 
Kemal Kılıç I.Ö.O.)
2- Esra Deş (Lale 
Kemal Kılıç I.Ö.O.)
3- Neslihan Cömert 
(Çınar İ.Ö.O.)
Yıldız kızlarda
1- Fatma Sarı (Çınar 
I.Ö.O.)
2- Gülnur Şahin (Çınar 
I.Ö.O.)
3- Elif Can Aztekin 
(Lale Kemal Kılıç I.Ö.O.) 
Genç kızlarda
1- Deniz Tutum 
(Gemlik Lisesi)
2- Zelal Taşdemir 
(Ticaret Lisesi)
3- Yeter özdemir 
(Kız Meslek Lisesi)

Takım sıralamasında 
ise küçük kızlarda 
1- Lale Kemal Kılıç 
I.Ö.O.
2-TSO Gazi I.Ö.O.
3- Cumhuriyet I.Ö.O. 
Takım sıralaması 
genç kızlar
1- Lale Kemal Kılıç 
I.Ö.O.
2- Çınar I.Ö.O.
3- Şehit Cemal I.Ö.O. 
fakım sıralaması 
genç kızlar
1- Kız Meslek Lisesi 
2- Ticaret Meslek 
Lisesi
3- Gemlik Lisesi 
ERKEKLER 
Küçük erkeklerde 
1- Ferman Tunç 
(Çınar I.Ö.O.)
2- Hüseyin Çetinkaya 
(Atatürk I.Ö.O.) 
3- Fırat Portakal 
(Çınar I.Ö.O.)

Yıldız erkeklerde 
1-Ahmet Cemil 
Baykan (Lale Kemal 
Kılıç I.Ö.O.)
2- Murat Cömert (Lale 
Kemal Kılıç I.Ö.O.) 
3- Abdullah Ersoy 
(Lale Kemal Kılıç 
I.Ö.O.)
Yıldız genç erkeklerde 
1- Ramazan Akat 
(CBAL)_
2- Bilal Türkmen (IHL) 
3- Ömer Çiftçi (CBAL) 
Küçükler takım 
1-Çınar I.Ö.O.
2- Atatürk I.Ö.O.
3- Lale Kemal Kılıç 
I.Ö.O.
Yıldız erkekler takım 
1- Lale Kemal Kılıç 
I.Ö.O.
2- Atatürk I.Ö.O.
3- Çınar I.Ö.O.
Yıldız gençler takım 
1- Celal Bayar Anadolu

Lisesi
2- İmam Hatip Lisesi 
3- Endüstri Meslek 
Lisesi 
RESİM VE AFİŞ 
öte yandan 
Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle düzenlenen 
4 ve 5 sınıflar arası 
Resim ve Afiş 
yarışmasında 
1- M. Nehir Öztürk 
(Özel Aykent İ.Ö.O.) 
2- Merve Atasoy 
(Şükrü Şenol İ.Ö.O.) 
3- Bekir Bostancı 
(Cumhuriyet I.Ö.O.) 
6.7.8 sınıflar arası 
1- Yeşim Hazer (Şehit 
Cemal I.Ö.O.) 
2- Nur Banu Solak 
(Namık Kemal İ.Ö.O.) 
3- Hatice Akbulut 
(Şehit Etem Yaşar 
I.Ö.O.) 9.10.11.12 
sınıflar

^Hil U»r»

1- Çiğdem Oturak 
(CBAL) 
KOMPOZİSYON 
6.7.8. sınıflar
arası
1- İrem Ertuğrul 
(Şükrü Şenol İ.Ö.O.) 
2- Yaren Yorulmaz 
(Cumhuriyet İ.Ö.O.) 
3- Cansu Noca 
(Özel Aykent İ.Ö.O.) 
9.10.11.12 sınıflar
arası
1-Şükran Orak 
(CBAL)
2- Bahtinur Şıkbasan 
(Ticaret Mes. Lisesi) 
Yarışmalarda derece 
alan öğrencilere 
ödül ve madalyaları 
Pazartesi günü 
84. yıldönümünü 
kutlayacağımız 
Cumhuriyet 
Bayramı töreninde 
verilecek.
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Rüştü’ye 
ceza yok

Futbol Federasyonu 
Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulu 
(PFDK), Trabzonspor 
maçında ceza alanı 
dışında to^a eliyle 
müdahak rek 
bariz gol şansını 
engellediği gerekçe

siyle oyundan atılan 
Beşiktaş'ın kalecisi 
Rüştü Rençber'e 
ceza uygulanmasını 
yer olmadığına karar 
verdi.
PFDK'dan yapılan 
yazılı açıklamada, 
Rüştü Rençber'in,

Trabzonspor müs
abakasında oyundan 
atılmasının, ciddi ve 
aşikar bir yanlış 
karar olduğunun vic
dani kanaatine 
varıldığı ve bu 
nedenle milletler
arası esaslara ve

teamüllere uygun 
olarak, takımının 
ilk resmi mü 
sabakasına 
otomatik olarak 
katılmama cezasının 
uygulanmasına yer 
olmadığına karar 
verildiği bildirildi.

L

GEMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
SATILIK

VETO SİMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
HARRYP0TÎER5 14.00
CUMHURBAŞKANI 14.15 ■ 21.00 ■ 16.15
MERYEM AHA 12.00 - 14.00 - 20.45

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü 

Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN
OKUTUN J

TEMA ▲ “SUYUNU BOŞA ■ HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Sakız çiğnemek kiloyu engelliyor
Bekar olmanın ya da 
sakız çiğnemenin, 
kilo almayı engellem
eye yardımcı olabile
ceği ortaya çıktı.
ABD'nin New Orleans 
kentinde 1800 araştır
macı, doktor ve 
diyetisyeni bir araya 
getiren, aşırı kiloyla 
mücadele etme 
yöntemlerinin 
araştırıldığı konfe 
ransta sunulan bir 
araştırma, evlilerin 
kilo alma riskinin 
bekarlara göre 
daha fazla olduğunu 
gösterdi.
Chapel Hill Üniver

Dünya Sağlık 
Örgütü'nün verilerine 
göre, bugün 650 mil 
yon olan dünya 
çapındaki 60 yaş ve 
üstü yaşlı nüfusun, 
2050 yılında 
2 milyara ulaşması 
bekleniyor.
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (DSÖ) 
raporundan derlenen 
bilgiye göre, uzun 
yaşam, sağlıklı olma 
nın işareti, gelişmiş 
ve gelişmekte olan 
ülkelerde dünya nüfu 
sunun yaşlanması, 
küresel sağlığın iyiye 
gittiğinin göstergesi 

sitesinde yapılan, 
5 yıl boyunca yak
laşık 8 bin genç 
Amerikalının ince
lendiği araştırma, yaş 
ilerledikçe herkesin 
kilo aldığını, ancak 
evlenince kilo 
almanın arttığını 
ortaya koydu.
Bekarken genellikle 
kadınların 7, erkek
lerin 11 kilo aldığının 
belirtildiği araştırma
da, evlenince erkek
lerin 13,5, kadınların
sa 11 kilo aldığını 
ortaya koydu.
Kilo almanın 
nedeninin "aşk 

olarak ifade ediliyor. 
Dünyada en hızlı 
büyüyen yaş 
grubunun, 60 yaş ve 
üstü yaşlı nüfusu 
olduğu belirtiliyor. 
Dünyada bugün 650 
milyon olan 60 yaş ve 
üstü yaşlı nüfusunun, 
2050'de 2 milyara 
ulaşacağı, bu nüfu 

ilişkisi mi, aynı evi 
veya ortamı paylaş
mak mı" olduğu 
sorusuna cevap ara 
yan araştırmacılardan 
Nathalie The, "Bunun 
birçok nedeni var. 
Çocuklar da olunca 
fiziksel aktivite için 
zaman azalıyor" dedi. 
New England Journal 
of Medicine der
gisinde bu yaz yayım
lanan araştırmalar, 
obezitenin "sosyal 
olarak bulaşıcı" 
olduğunu, aşırı şiş
man arkadaşlarla 
beraber olmanın 
normal kilodaki bir 

sun yüzde 80'ının 
gelişmekte olan 
ülkelerde yaşayacağı 
tahmin ediliyor.
Yaşlı nüfusun art
masında, kentleşme 
de önemli rol oynu 
yor. Bugün dünya 
nüfusunun yarısı 
kentlerde yaşarken, 
2030'da yüzde 60'tan 
taziasîm'n Kenuerae' 
yaşaması bekleniyor. 
Yaşlı nüfus, modern 
toplumun bir başarısı 
olarak gösteriliyor, 
bu arada yaşlılara yö 
nelik özel sağhk-hiz 
metleri de gelişiyor.
Yaşlı insanların 

kişinin de aşırı 
şişman olmasına 
yol açabileceğini, 
bu kişinin obez 
olma riskinin yüzde 
57 daha fazla 
olduğunu ortaya 
koymuştu.
Çiftlerden birinin 
şeker hastası olduğu 
ve yoğun sağlıklı 
yaşam programı 
izlediği 357 çiftin 
katıldığı araştırma 
tedavi görmeyen 
eşin de kilo 
kaybettiğini 
göstererek önceki 
araştırmaları 
doğruladı.

gerek sınımlerını 
karşılamak için, 
sadece yaşlı 
insanların bakımıyla 
ilgilenecek sağlık 
çalışanlarının 
eğitilmesi, yaşa 

bağlı kronik 
hastalıkların önüne 
geçilmesi ve 
kontrol altına 
aılnmasi', üzün 
dönemli güçlü 
sağlık politikalarının 
tasarlanması, yaş 
gruplarına göre 
servislerin geliştir
ilmesi gibi hazırlık
ların yapılması 
gerekiyor.

Sayfa 13

Ergenlikte aile içi 
iletişime dikkat

Psikolog Filiz Yak 
maz, ergenlik çağı 
nın çocukluktan 
yetişkinliğe geçiş 
hazırlıklarını içine 
alan bir gelişme 
dönemi olduğunu 
belirterek, ergenlik 
döneminde fiziki ve 
ruhi değişimler ya 
şandığı için bu geçiş 
sürecinin ço cuklar 
için hassas bir dö 
nem olduğunu 
söyledi.
Vücudun birçok 
bölümünde değişim
lerin gözlemlendiği 
bu dönemde, kişinin 
yetişkin bir fert 
olduğunda ihtiyacı 
olan davranış biçim
lerinin edinildiğini 
ifade eden Yakmaz, 
zihni ve toplumsal 
değişimin ve olgun
laşmanın bu yaşlar
da meydana geldiği
ni belirtti. Bu yaşlar
da çocuğun yetişki 
nin takdirinden çok 
yaşıtlarının takdirini 
kazanma yolunda 
olduğunu belirten 
Yakmaz, "Ergenlik 
doıremTtiyum ve 
davranış problem
lerinin oluşabileceği 
riskli bir dönemdir. 
Alkol, madde kul- | 
■anımı ve son dönem 
de oyun bağımlılığı 
ifadesiyle literatüre 
geçen internet ve 

online oyunlar da er 
genler için risk fak
törleri oluşturmakta" 
dedi. Bu dönemde 
aile ile iletişim çatış
malarına rastlandı 
ğını belirten Yakmaz, 
"Bu durum ergenin 
ihtiyaç duyduğu duy 
gusal desteği aile 
sinden alamamasına 
sebep olur. Ergen, 
fırtınalı denizdeki 
acemi kaptana ben- 
zetilirse, onları lima 
na güvenle yaklaştı 
racak olan şey, aile 
ile yaptıkları açık 
iletişim olacaktır" 
şeklinde konuştu. 
Son dönemde önü 
kesilemeyen internet 
tutkunluğunun 
çocuklar üzerinde 
olumsuz etkiler 
bıraktığına da dikkati 
çeken Yakmaz, "Çin, 
Güney Kore, Tayland 
ve Vietnam gibi 
ülkeler, gençlerin 
internet kullanımını 
kısıtlamak için çalış
malara başladı. 
Gençlerin Internet 
kafelere girişlerini 
engetteyen yâsâlâf 
çıkarılırken bir yan
dan da internet 
üzerinden oynanan 
oyunların 5 saat 
sonra otomatik 
olarak kapatılması 
için bir uygulama 
başlatıldı.
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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 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanın Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

I
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

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

i tt) m £
 ■

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 51345 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 51345 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
SuAnza 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

NÖBETÇSLÇZANE

27 Ekim 2007 Cumartesi 
YASEMÎN ECZANESİ 5130116 

28 Ekim 2007 Pazar 
ÖZER ECZANESİ 5135682

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2889 

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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TUYAP Kitap Fuarı
kapılarını açıyor

Türkiye Yayıncılar 
Birliği ve TÜYAP 
Tüm Fuarcılık Yapım 
A.Ş. tarafından her 
yıl düzenlenen İstan
bul Kitap Fuan’nın 
26’ıncısı Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğ 
rul Günay’ın katilı 
mıyla bugün, 17. 
İstanbul Sanat Fuarı 
ile eş zamanlı 
olarak açılıyor. 
Dokuz gün sürecek 
olan fuara bu yıl 
500’ün üzerinde 
yayınevi ve sivi 
toplum kuruluşu 
katılacak. Fuarın 
bu yılki teması 
Akdeniz’de Edebiyat; 
Edebiyatta Akdeniz. 
Beylikdüzü’ndeki 
TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde 
kurulacak olan 
fuarda Akdeniz 
Şiirleri Dinletileri, 
Akdeniz Edebiyatı, 
Akdeniz’de 
Modernite, Akdeniz 
Kültüründe Kadın 
Olmak, Akdeniz 
Mutfağı başlıklı 
söyleşi ve 
paneller, dinleti ve

4 yeni film vizyonda
Yaşamın Kıyısında 
Yönetmen Fıtih 
Akın'ın 60. unnes 
Film Festivali'nde 
"En İyi Senaryo Ödü 
lü" alan ve Almanya 
adına Oscar'a aday 
gösterilen filmi 
"Yaşamın Kıyısında 
sinemalarda.
Nurgül Yeşilçay, Baki 
Davrak, Tuncel Kur 
tiz, Hanna Schygulla, 
Patrycia Ziolkowska 
ve Nursel Köse'nin 
rol aldığı film, emekli 
bir dul olan Ali'nin 
yalnızlığını paylaş
ması için hayat 
kadını Yeter'e para 
teklif etmesini ve 
beraberinde gelişen 
olayları anlatıyor. 
Kefaret-Atonement 
"Karayip Korsanla 
n"nın yıldızı Keira 
Knightley ile James 
McAvoy'un başrolü 
nü üstlendiği 
"Kefaret-Atonement" 
gösterime girdi.
Joe VVright'ın yönet
tiği film, lan McE 
wan'ın kitabından 
Christopher Hamp 
ton tarafından

dia gösterisi yer 
alacak. Fuarın 
onur konuğu ise 
sahne sanatlarıyla 
ilgili çalışmalarıyla 
tanınan Metin And. 
ÇOCUK KULÜBÜ 
Bu sene ilk kez 
fuara katılacak 
olan Kore Çeviri 
Edebiyatı Merkezi 
tarafından Kore 
edebiyatı üzerine 
Kore’den gelecek 
yazarların katılımıyla 
bir panel düzen
lenecek. İlk kez 
geçtiğimiz yıl 
fuara katılan 
Literatüre Across 
Frântiers/Sihırİar 
Ötesi Edebiyat (LAF) 
bu sene yaklaşık 

AĞUSTOS AYI FATURASI
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senaryc ştırılarak 
beyazperdeye 
aktarıldı. Knightley 
ile McAvoy'a, Romo 
la Garai, Saoirse 
Ronan, Brenda Blet 
hyn, Vanessa Redg 
rave, Juno Temple 
ve Michelle Dun 
can'ın eşlik ettiği 
film, 13 yaşındaki 
Briony'nin, ablası 
ve çocukluk arkada 
şını gizlice izleyip 
gördüklerini yanlış 
aktarma sı sonucu 
bir traje diye neden 
olmasını işliyor. 
Testere 4-Saw 4 
Tüyler ürpertici seri 
nin yeni halkası 
"Testere 4-Saw 4" 
seyirciyle buluştu. 
Yönetmenliğini Dar 
ren Lynn Bous

16 ülkeyi temsilen 
fuarda bulunuyor. 
Letonya’dan 
şairlerin katılımıyla 
bir müzik-şiir 
dinletisi ve 
Avrupa’daki 
Türkiye imajı ve 
azınlık edebiyatı 
üzerine birer 
panel 
gerçekleştirilecek. 
TÜYAP Çocuk 
Kulübü bünyesinde 
hafta içi her gün 
11:00-14:00 arasında 
bu sene okuma, 
söyleşi, drama 
çalışması ve 
resim atölyeleri 
gibi çocuk 
etkinlikleri de 
yer alacak.

man'ın üstlendiği 
filmde, Tobin Bell, 
Lyriq Bent, Costas 
Mandylor, Scott 
Patterson, Angus 
MacFadyen, Athena 
Karkanis, Justin Lo 
uis, Sarain Boylan ve 
Shavvnee Smith 
rol alıyor.
Persepolis
Iran Devrimi'ni konu 
alan çizgi romandan 
beyazperdeye uyarla 
nan "Persepolis", 
haftanın dördüncü 
yeni filmi. Yönetmen 
Fiğini Vincent Paron 
naud ile Marjane 
Satrapi'nin üstlen 
diği Fransız yapımı 
animasyon film, Can 
nes Film Festiva 
li'nde Jüri Özel 
ödülü'nü kazandı

Yaz saati uygulaması W 
lavar fiiiniî enna arîıiAvr^Pazar günü sona eriyor

Yaz saati uygulaması 
sona eriyor.
28 Ekim Pazar günü 
Saat 04.00’de 
saatler 1 saat geri 
alınacak. Yaz 
saati uygulamasına 
25 Mart 2007 
Pazar günü 
geçilirken, saatler 
03.00'de bir saat 
ileri alınmıştı.
Gün ışığından 
daha fazla 
yararlanmak ama
cıyla yapılan 
uygulamaya ilişkin 
Bakanlar Kurulu 
kararı, 7 Mart tarihli 
Resmi Gazetede 
yayımlanmıştı. 
Buna göre yaz 
saati, bir başka 
deyişle 'ileri saat*

D.000 ..£174.0(X

EYLÜL AYI FATURASI

iwş

6860.000Sjlhumo SE0*aA co

unn.m» »cm».....__ _

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 
0226 812 18 29-0226 812 23 66 

VoAV.umei3an.c0m.tr 
info@umelsan.com.tr
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uygulaması, 
25 Mart Pazar 
günü saat 03.00'de 
saatlerin bir 
saat ileri alınmasıyla 
başlarken,

28 Ekim Pazar 
günü saat 04.00'de 
saatlerin 1 saat 
geri alınmasıyla 
sona erecek.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

DİKKAT!!
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?'

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA 

KAPASÎTÎF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI | 

FATURASINDA KAPASÎTÎF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL)

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.'

BUNUN SEBEBİ; YENİ UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARİÇ 15 KVA VE ÜZERİ 
TESİSLERDE KAPASİTİF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR.
AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÜKTİF REAKTİF ORANI %20, 
KAPASİTİF REAKTİF ORANI İSE %15 OLARAK UYGULANACAKTIR.
MEVCUT SİSTEMLERİNİZ İLE BU ORANLARI TUTTURMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.
BUNLARIN ANLAMI; BU ANDAN İTİBAREN MEVCUT KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİZ 
İLE CEZA ÖDEMEKTEN KURTULAMAYACAKSINIZ.
ELEKTRİK FATURALARINIZDA CEZA ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ KOMPANZASYON 
SİSTEMLERİNİZİ YENİLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.

UMELSAN, UZMAN KADROLARI VE YENİ TEKNOLOJİLERİ İLE 
BÜ KONUDAKİ SORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR. 

BİLGİ İÇİN... 0226 81218 29 - 0226 812 23 66

UIII-tLyHlI 
slbktromarkft

VoAV.umei3an.c0m.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir 
Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No : 41 /A GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 32 32 Fax: 513 35 75

S PİLLİ BOYU 
v" JOTUN- DENİZ 

BOYALARI
S İZOLASYON 

HIRDAVAT 
v'' NALBUR 
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İzciler Cumhuriyet 
için yarıştı

Cumhuriyetimizin 84. yıldönümü 
kutlama etkinlikleri kapsamında bu 
yıl İkincisi düzenlenen “Küçük İzci 
ve İzci gurubu Bisiklet Yarışmaları” 
yapıldı.
Yarışlara kız ve erkek toplam 90 
küçük izci ve izci katıldı.

Haberi sayfa 10’da

Cumhurivetin kabulünün 84. yıldönümü kutlanıyor

zS^lİ1 Dünkü töf enBe jfjfcy^a yi Haberi sayfa 3’de

[ PHILIPS CD 14p|
Güne Bakış GOODYEAR
Kadri GÜLER « 
kadri_guler@hotmaillcorn

Cumhuriyet I r
28 Ekim 1ıQ23 gecesi Atatürk arkadaşlarıyla^ 

yemektedir ve "Yarın Cumhuriyeti ilan ede
ceğiz. ” der. Devamı sayfa 5 ’de

Cumhuriyetimizin 84. yıl dö 
nümü bugün tüm yurtta büyük 
törenlerle kutlanacak.
İlçemizde Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarına dün başlandı.
İlk tören, Atatürk Anıtı önünde 
yapıldı. Anıta çelenkler konup, 
.saygı duruşunda bulunuldu İs
tiklal Marşı söylendi.
'İlçemizdeki bugünkü tören saat 

oo de Festival Alanı’nda baş 
Rayacak.

Bursa da teröre
aneımııngı

W

S

Barış'Güjeirı

2 lastik al, telsiz telefoıfün olsun
15 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında, Goodyear’dan iki adet 

kamyon lastiği alan herkese anında Philips CD 140 telsiz telefon

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

Tel : 0.224 513 11 75

Bursa da dün onbin- 
lerce kişi terörü la 
netledi.
Şehreküstü Meyda 
nında yapılan mitin 
ge halk adeta akın 
etti. Türk bayrak 
larıyla donatılan 
meydanda hep bir 
ağızdan terör lan
etlendi.
Haberi sayfa 6’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Satılıyoruz ey halkım....
29 Ekim 1923 - 29 Ekim 2007
84 yıl.
Ümmetle kurtuluş savaşı verildi..

Aydınlanma devrimleriyle yurttaşlığa geçil
di.

Bugün gelinen noktaya bakınız.. 84 yıl 
da bir şaheser sonlandırılmış.

Güner Kurtuluş belleğindekileri yazıya 
dökmüş.

Bir tablo hayal etmiş. Birlikte okuyalım. 
Ama okuduktan sonra da elinizi şakağınıza 
koyun ve düşünün..

Düşünün ve geleceği okuyun.
"Sanat eseri. Miras... Size ait. Tuvali, 

Türkiye coğrafyası. Boyası, şehit kanı, alın 
teri.

Her sabah uyanıyorsunuz... Gururla sey 
rediyorsunuz... Ama birileri, her sabah s»iz- 
den önce uyanıp, o tablonun başına geçi 
yor ve orasına burasına, minik minik fırça 
darbeleri atıyor.

Her sabah, bir minik fırça darbesi.Usta 
işi.

Küçük küçük değişiyor tablo.Aniden 
değil. Milim milim. Alıştıra alıştıra. Yedire 
yedi re.

Aradan yıllar geçiyor...
Tablo, o tablo olmaktan çıkmış! Komple 

değişmiş.
Ama dedim ya... Kanıksamışsınız.
Bakıyorsunuz bakıyorsunuz, o tablo, 

hâlâ aynı tablo zannediyorsunuz.
Peki, fark, nasıl farkedilebilir?
"Orijinal"in aslında ne kadar değiştiği, 

ne hâîe ğetıYn'd'ıgı, hk bakışta şak diye" 
nasıl anlaşılabilir?

Tek çare var: Kıyas.
Tablonun ilk haliyle... Son halini yan 

yana koymalı. E hadi, koyalım yan yana...
Türk Telekom, Arap'ın.
Telsim İngiliz'in.
Kuşadası Limanı Israilli'nin.
İzmir Limanı Hong Konglu'nun...
Araç muayene işi Alman'ın. 
Başak Sigorta Fransız'ın. 
Adabank Kuveytli'nin.
İETT G? ıjı Dubaiii'nın.
Avea Lücnanlı'nın.
Petkim? Ermeni'nin. (Kazak'a sattık, 

dediler. Kazağı bi çıkardık... aslında
Ermeni...)
N'olacak bu memleketin hali?
Rakı, Amerikalı'nın.
Finansbank Yunanlı'nın...
Oyakbank HollandalInın.
Denizbank Belçikah'mn.
Türkiye Finans Kuveytli'nin 
TEB Fransız'ın.
Cbank Israilli'nin.
MNG Bank Lübnanlı'nın.
Alternatif Bank Yunanlı'nın.
Dışbank Hollandalı'nın.
Şekerbank Kazak'ın.
Yapı Kredi'nin yarısı İtalyan'ın. 
Turkcell'in yarısı Finli'nin Rus'un. 
Beymen'in yarısı Amerikalı'nın. 
Enerjisa'nın yarısı Avusturyalı'nın. 
Garanti'nin yarısı Amerikalı'nın. 
Eczacıbaşı İlaç, Çek'in.
izocam, Fransız'ın.
TGRT(Fox) Amerikalı'nın. 
Demirdöküm Alman'ın. 
Döktaş Fransız'ın.
Hepsi Türk'tü.
Sadece 4.5 yıl önce.
Ya, sattılar.Ya, satışa teşvik ettiler.
Ya da, kasıtlı IMF politikalarıyla söke 

söke satışa mecbur ettiler.
Taş üstüne taş koyanı, iyi kötü gör

müştük de...
Taş üstünde taş bırakmayanı, ben ilk 

defa görüyorum."

Cenaze yolunda ta: 1 olü 6 varalı
Orhangazi’deki ölen yakının cenazesine gitmek üzere yola 

çıkan Süleyman Artarlar yönetimindeki otomobil kamyonetle 
çarpıştı. Bağ-Kur Sanayi Sitesi önünde meydana gelen kaza

da, otomobil sürücü Süleyman Artalar otomobil içinde 
sıkışarak olay yerinde can verdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Orhangazi’de ölen 
yakınının cenazesine 
gitmekte olan şahıs, 
kullandığı otomobilin 
kamyonetle çarpış
ması sonucu hayatını 
kaybederken kazada 
6 kişi de yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre; kaza dün 
sabah saatlerinde 
Yalova Yolu Bağkur 
Sanayi Sitesi

önünde meydana 
geldi. Süleyman 
Artarlar'ın (56) 
idaresindeki 
16 HA 124 plakalı 
otomobil, İbrahim 
E. yönetimindeki 
16 EF 591 plakalı 
kamyonete çarptı. 
Kaza sonrası 
otomobilde sıkışan 
Süleyman Artarlar 
olay yerinde 
hayatını

kaybederken, 
aynı otomobilde 
bulunan eşi Hürmüş 
Artarlar (52) ve 
diğer araçta bulunan 
Aynur E. (44) 
Sümeyye E. (13) 
Yunus E. (16) 
Makbule E. (18) ve 
sürücü İbrahim E. 
(41) yaralandı. 
Yaralılar olay yerine 
gelen ambulansla 
Gemlik Sahil Devlet

Hastanesine 
kaldırılarak 
tedavi altına 
alındılar. 
Olay yerinde 
Cumhuriyet Savcısı 
tarafından inceleme 
yapılırken, kazada 
hayatını kaybeden 
Süleyman Artarlar'ın 
Orhangazi ilçesinde 
vefat eden bir 
yakınının cenazesine 
gittiği öğrenildi.

Yol verme kavgası kanlı bitti
Bursa'da bir kişi, 
yol verme meselesi 
yüzünden tartıştığı 
şahıs tarafından 
bıçaklanarak 
öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, 
önceki gece Dikkal 
dirim Mahallesi Kar 
deşler Sokak 
üzerinde meydana 
gelen olayda, bir 
düğüne gideceği

öğrenilen İsmail E. 
(37), eşini beklemeye 
koyuldu. Bu sırada 
söz konusu yerden 
geçmek isteyen 
Ekrem Zorman (26) 
yol istedi. Bunun 
üzerine çıkan tartış
ma büyüyünce kan 
aktı. Öfkesine hakim
olamayan İsmail E., 
1 çocuk babası 
Zorman'ı bıçakladı.

Ağır yaralanan ve 
özel bir kimya fab
rikasında çalıştığı 
öğrenilen Zorman, 
hemen Çekirge Dev 
let Hastanesi'ne 
kaldırıldı fakat 
yapılan müdahale 
lere rağmen 
kurtarılamadı.
Zanlı İsmail E., 
olaydan sonra polis 
tarafından gözaltına

alındı. Polis, 
bölgeyi güvenlik 
kordonuna alarak, 
inceleme yaptı. 
Acı haberi duyarak 
hastaneye koşan 
Zorman’ın yakınları 
ise gözyaşlarına 
boğuldu.
Savcılığın olayla 
alakalı başlattığı 
soruşturma 
sürüyor.

bayta# 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, 

Otoparklı, Asansörlü, 
'S Hazır Mutfak,

Dış kapı çelik kapı, 
^İçikapılar amerikan kapı, 

Salon ve odalar laminant parke, 
İslak zeminler seramik

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manâstır 2. Dyr^k’taf 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 dubiex daire. 

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

www.baytasinsaat.com Tel: 5134221-Fa*F5T31794
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Cumhuriyetin kabulünün 84. yıldönümü kutlanıyor

Atam, bıraktığın 
emaneti yaşatacağız
Cumhuriyetin 84. yıldönümü bugün tüm yurtta büyük törenlerle kutlanacak. 
İlçemizde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına dün başlandı. İlk tören, Atatürk 
Anıtı önünde yapıldı. Anıta çelenkler konup, saygı duruşunda bulunuldu.

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Okuyunca üzüleceksiniz!.,.

Seyfettin ŞEKERSOZ

Cumhuriyetimizin 
84. kuruluş yıldönü 
mü kutlamalarına dün 
Atatürk Anıtında 
düzenlenen törenle 
başladı.
Saat 13.oo de yapılan 
törene Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet Baş 
savcısı İbrahim Ha 
kan Tosun, Uludağ 
Üniversitesi Yerleşke 
Müdürü Prof. Dr. 
Abdurrahim Korukçu 
ile askeri görevliler, 
siyasi parti başkan 
ve yönetimleri, sivil 
toplum kuruluşları, 
vatandaşlar ve öğren
ci grupları katıldı. 
Tören, çelenklerin 
Atatürk anıtına 
sunulmasıyla 
başladı. Ardından 
okunan İstiklal 
Marşı ve bayrağı 

finizin göndere çekil 
mesiyle ile ilk tören 
sona erdi.
BÜYÜK KUTLAMA 
Cumhuriyetin 84. 
kuruluş yıldönümü 
kutlamaları bugün 
bütün yurtta görkemli 
törenlerle yapılacak. 
İlçemizdeki tören sa 
at 11.00 de İskele 
Meydanı’nda kutlana 
cak.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Topçu Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Cum 
huriyet Başsavcısı I. 
Hakan Tosun ve di 
ğer protokol üyeleri 

ı törende hazır buluna 
caklar.
İstiklal Marşımızın 
söylenmesinden son 
ra Kaymakam, Gar 
nizon Komutanı ve

I Belediye Başkanı 
halkın,öğrencilerin- 
bayramını kutlaya-

I caklar.
L____________

Günün anlamını be 
lirten konuşmanın - 
yapılmasının ardın
dan, yine günün an 
lamını belirten şiirler 
öğrenciler tarafından 
okunacak.
Cumhuriyet Bayramı 
konulu yarışmalarda 
derece alan öğrenci 
lere ve sporculara 
ödülleri düzenlene 
cek törenle verilecek. 
Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları geçit töre 
ni ile sona erecek. 
Gece ise fenere alayı 

.düzenlenecek.
AKP’DEN KUTLAMA 
Adalet ye Kalkınma 
Partisi İlçe Başkanı 
Enver Şahin; Cum hu 
riyetimizin 84. yıl 
dönümü nedenyle 
yazılı bir açıklama 
yaptı.
Şahin, "Büyük mil
letimizin tarihteki en 
parlak başarılarından 
biri olan Cumhuriye 
tin 84. yılını buruk 
kutluyoruz. Bu büyük 
günde Cumhuriye 
timizin kurucusu bü 
yük önder Atatürk'ü, 
O'nun kahraman 
silah arkadaşlarını ve 
kanlarıyla bu toprak
ları vatan yapan aziz 
şehitlerimizi ve gazi
lerimizi milletçe son
suz minnet, şükran 
ve rahmetle anıyoruz, 
^dedi.
Bu yılkı kutlamaların 
askerlerimiz şehit 
edilmesi nedeniyle 
buruk kutlanacağını 
söyleyen Şahin, “ 
Ancak Cumhuriyeti

Kaymakam Mehmet Baygül, dünkü törende 
Atatürk Anıtına çelenk koyarken görülüyor.

vücut

mizi bu yaşadığımız 
süreçte daha iyi anla
malıyız ve o gün oldu 
ğu gibi bugün de tek

huriyet ezelden ebe 
de akıp giden tari
himizde çok önemli 
bir aşamadır, dedi.

Cum

iGarnızon
KomutaKur. 
Alb. ö.Cüneyt 
Akyol anıta

.koyarken

ADI geçtiğinde, belkide acıdığımız Sudan, 
sözünü Türkiye'den çok daha iyi dinletiyor.

Okuyunca şaşıracaksınız !...
Bir süre önce, Sudan bir teröristi yakalıyor.
Sudan'da belli terör eylemlerine karışmış 

olmasına rağmen, Batıhlar bu herifi kurtar
maya kalkıyor.

Sudan'daki AB Temsilcisi ile Kanada elçisi
ni ağız birliği ile Sudan Hükümetine çağrıda 
bulunuyor:

"Yakaladığınız o adamı serbest bırakın".
Sudan Hükümeti hiç tereddüt etmiyor, 
Batıklarla hiç tartışmaya girmiyor, kararını 

anında açıklıyor ve uyguluyor.
AB Temsilcisi ile Kanada elçisini ertesi gün 

sınır dışı ediyor.
İnsan hakları ihlalleriyle ve soykırımla suç 

lanan, dünyadaki ağırlığı epey su götüren Su 
dan yapıyor bunu.

Devamı daha ilginç. AB ve Kanada bir gün 
sonra resmi a'çıklama yapıyor ve kararı ka , 
bulleniyor..

1998 sonbaharında Kara Kuvvetleri Komu 
tanı Suriye sınırına gidiyor.

Apo'yu yıllardır besleyen Suriye'ye sesle 
niyor:

"Onca uyarıya rağmen, teröristleri barındır
maya madem devam ediyorsunuz, o zaman 
sonuçlarına katlanırsınız.”

Bu tek cümle yetiyor.
Aynı gün, yıllarca koruduğu Apo'yu sınır 

dışı etmek zorunda kalıyor.
Apo için sonun başlangıcı, yakalanmasına 

giden yolun açılması.
O cümlenin arkasında, Türkiye'nin karar

lılığı, o günkü iktidarın siyasal iradesi var. 1 
Türkiye pazarlık yapmıyor. Ne olacağı çok 

belli.
O cümlenin arkasından, Amerika ve AB, 

her zamanki gibi, hey ne oluyor orada, der 
ken, F-16'ların motorları çoktan çalışmaya 
başlıyor.

Herkes sus pus, Apo kovuluyor..
On yıl önceki hükümetle AKP iktidarı ara 

sında iki fark var.
On yıl önceki hükümet bir koalisyon, hükü 

mette karar almak kolay değil.
Oysa, AKP tek başına iktidar.
Yeri geldiğinde, bununla övünmesini bili 

yor. Ama, on yıl önceki hükümete göre, çok 
kararsız, siyasal iradeyi kullanmaktan aciz.

Kararsızlığı nedeniyle, politikada ciddiye 
alınmıyor.

Kıçı kırık Talabani bile, dalga geçiyor. Kedi 
sini vermiyor...

Karşısında, Ali Babacan adında, Cumhuri I 
yet tarihinin en yetersiz Dışişleri Bakanı ola 
rak, bir çocuk bulmuş, onunla gır gır geçiyor.

Bu Ali Babacan'ın kusuru değil, onu oraya 
atayanların.

Sudan, pek çoğumuzun haritada yerini bul-, 
makta zorlanabileceğimiz bir ülke. Ve biz anlı 
şanlı Türkiye.

AKP iktidarındaki Türkiye.
Sudan-Türkiye farkı, AKP'ye armağan 

olsun.
Kuzey Irak artık bizim düşmanımız.
Türkiye'yi parçalamak isteyenleri, yıllardır 

besliyor.
Garip, ama gerçek, düşmanın elektriğini 

biz veriyoruz.
Elbette bedava değil ama onların elektriği

ni biz sağlıyoruz.
MGK açıklamasında, Kuzey Irak'a ekono 

mik yaptırımdan, kısıtlamadan, söz ediliyor. 
Elektrikten ses yok.

Oysa, en etkili ambargolardan biri, hiç 
kuşku yok, elektrikleri kesmek.

AKP, ne yapacağını şaşırmış, bir oraya, bir 
buraya savrulurken, elindeki kartları bile kul
lanmaktan aciz.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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AKP şehitlerimiz için mevlit okuttu
Seyfettin SEKERSÖZ

AKP Gençlik 
Kolları tarafından 
Hakkari'de hain 
saldırıda şehit olar 
erlerimiz için 
Çarşı Camiinde 
mevlit okutuldu. 
Şehitlerimiz için oku
tulan mevlit Merkez 
Çarşı Camii imamı 
Süleyman Hoca 
ve Veysel Karani 
camii imamı Mustafa 
Hoca tarafından 
okunurken duasını 
ise İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin yaptı. 
İlçe Müftüsü Yusuf 
Şahin duasında hain 
saldırıyı kınarken 
şehitlerimizin yakın
larına başsağlığı 
kendilerine ise Al 
lah'tan rahmet diledi. 
Mevlit'e İl Genel 
Meclis Üyeleri, Bele 
diye meclis üyeleri, 
İlçe Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Kadın Kolları 
ve Gençlik kollarının 
yanında çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
AKP İlçe Başkanı 
Şahin, Gençlik 
Kolları tarafından

okutulan mevlide 
katılımın iyi 
olmasının sevindirici 
olduğunu belirterek 
"Hain saldırılar 
karşısında Türk 
Milletiniz tek vücut 
olmuştur Sağduyulu 

davranıp İnşallah bu 
illetten 7 den 70 e ka 
dar birlik ve beraber
lik içinde kurtula
cağız. Şehitlerimize 
Allah'tan rahmet 
yakınlarına başsağ 
lığı diliyorum" dedi.

Anadolu Gençlik Temsilciliği’nden 
“Bir Yasin de sen oku” kampanyası
Gemlik Anadolu 
Gençlik Dergisi 
Temsilciliği şehit 
olan 12 Mehmetçi 
ğimize Allah'tan 
rahmet ailelerine 
başsağlığı 16 yaralı 
askerimize ise 
acil şifalar diledi. 
"Bizler Anadolu 
Gençlik olarak 
şehitlerimiz için 
bir yasin de sen 
oku kampanyası 
başlattık" diyen 
Anadolu Gençlik 
Dergisi Gemlik 
Temsilciliği yetkilileri 
herkesin bildiği gibi 
artık geleneksel hale 
gelen ramazan hatim 
leri ve Çanakkale 
şehitleri için ülke 
genelinde yapılan 
hatim kampanyaları 
ile binlerce 
hatimle yad etmeye 
devam edeceklerini 
bildirdiler.
Anadolu Gençlik 
Dergisi Gemlik Tem 
silciliği önceki ak 
şam yaptığı toplantı
da "Çünkü bu 
topraklarda şehide 
şehit manasını gazi

ye gazi manasını 
katan görüşün sahibi 
olarak bu topraklar
da yapılan oyunlara 
tahriklere kapılma 
yan tek teşkilat ol 
doğumuzda ortada 
dır. Onun için biz di 
yoruz ki kuklayı değil 
kuklacıyı lanetliye- 
lim. PKK ile değil o 
nun besleyicisi olan 
ABD'ye tepkimizi va 
tandaş olarak ortaya 
koyalım. Bunu yapın
ca zaten PKK diye 
bir şeyde ortada 
kalmayacaktır.

Bu olaylar ne
deniyle milletin 
birlik ve beraberlik 
ruhunun zedelen
memesine itina 
gösterilmeli, 
özellikle şehitlerimiz 
için yapılan teza
hüratın etnik çatış
malara dönüş meme
si için önlemler 
titizlikle alınmalı 
Millet olarak tep
kimizi ortaya koyar 
ken tahriklerden 
kaçın malı, aklıselim 
hakim olmalıyız" 
dediler
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Cumhuriyet
Evet bugün Kurtuluş Savaşı 

yapmış bir ulusun, 23 Nisan 1920 
de kurduğu Türkiye Büyük Millet 
meclisi’nde “Cumhuriyet” rejimi ile 
yönetileceğini, tüm dünyaya ilan 
ettiği günün 84. yıldönümü..

Cumhuriyetimizin kurucusu, 
büyük kurtarıcı Mustafa Kemal 
Atatürk, “Nutuk”nda Cumhuriyeti 
ilan edişini şöyle açıklar:

“Gece olmuştu, Çankaya ya git
mek üzere meclisten ayrılırken, 
koridorlarda beni beklemekte olan 
Kemalettin Sami ve Halil Paşalara 
rastladım. Ali Fuat Paşa, Ankara’ 
dan ayrılırken bunların Ankara’ya 
geldiklerini o günkü gazetelerde 
“bir uğurlama ve bir karşılama” 
başlığı altında okumuştum. Daha 
kendileriyle görüşmemiştim. 
Benim le görüşmek için geç vakte 
değin orada beklediklerini anlayın
ca, ak şam yemeğine gelmelerini 
Milli Savunma Bakanı Kazım 
Paşa’ya ve Fehti Bey’e de Çankaya 
ya benimle gelmelerini söyledim. 
Çankaya’ya varınca, orada beni 
görmek üzere gelmiş olan Rize mil- 
litvekili Fuat, Afyonkarahisar mil
letvekili Ruşen Eşref beylere rast
ladım. Onları da yemeğe alıkoy
dum.

Yemek yenirken: "Yarın Cumhur 
riyet ilan edeceğiz!” dedim.

Oradaki arkadaşlar hemen dü

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

şünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. 
Hemen dakikada nasıl davranılıcağı 
üzerine kısa bir program saptadım 
ve arkadaşları görevlendirdim.

Düzenlediğimiz program ve ver 
diğim yönergenin uygulanışını 
göre çeksiniz.

Baylar; görüyorsunuz ki cum 
huriyet ilanına karar vermek için 
Ankara’da bulunan bütün arkadaş 
tarımı çağırmaya ve onlarla görü 
şüp tartışmaya gerek ve gereksin
me görmedim. Çünkü, onların öte
den beri ve doğal olarak bu konuda 
benim gibi düşündüklerinden kuş 
kum yoktu. Oysa, o sırada Ankara’ 
da bulunmayan kimi kişiler hiçbiri 
yetkileri yokken, düşünceleri ve 
olurları alınmadan cumhuriyetin 
ilan edilmiş olmasını, gücenme ve 
ayrılma nedeni saydılar.

O gece birlikte olduğumuz arka 
daşlar erkenden ayrıldılar. Yalnız 
İsmet Paşa Çankaya’da konuk idi. 
Onunla yalnız kaldıktan sonra, bu 
yasa tasarısını hazırladık. Bu 

tasarıda 20 Ocak 1924 günlü 
Anayasa’nın devlet biçimini sap
tayan maddelerini şöylecesine 
değiştirmiştim.

Birinci maddenin sonuna: “Tür 
kiye devletinin hükümet biçimi cum 
huriyettir." cümlesini eklettim.”

Atatürk Nutku’nda bundan son
raki değişiklikleri anlatır.

Cumhuriyetin ilanından mem
nun olmayanlar vardır.

Bu olacaktı.
Kurtuluş savaşında omuz 

omuza çarpıştığı birçok silah 
arkadaşı cumhuriyetin ilanını içine 
sindirememişti.

Onlar hala saltanatın devamın
dan ve hifafetin sürmesinden 
yanay dılar.

Mustafa Kemal, tüm zorluklara 
karşın yoktan bir ulusla bir büyük 
savaş kazandıktan sonra artık yeni 
bir devlet kurmuştu.

Osmanhnın mirasını istemiyor, 
kurduğu devletin yönetimini de 
cumhuriyet olarak belirliyordu.

Cumhuriyet saltanat yerine hal 
kın kendi yöneticileri seçmesiydi.

Kulluktan birey olmaya çıkan 
yoldu.

84 yıldır dimdik ayakta duran 
cumhuriyetimiz zaman zaman 
tehlikeler geçermiştir.

Ancak, onu yıkmaya kimsenin 
gücü yetmemiştir.

Bugün Atatürk’ün kurduğu 
cumhuriyet onun devrimleriyle 
gelişmiş, toplumu “çağdaş mede 
niye düzeyine çıkarma"yı hedef 
edinmiştir.

Atatürk devrimlerinin karşısında 
olanlar 1923’de de vardı, bugün de 
var.

Ne yazık ki, Atatürk’ün yalnız 
cumhuriyet rejimini benimseyip, 
devrimlerini görmemezden gelen
ler onun ilkelerini hergün yok 
etmek için yarışıyor.

Hatta karşı devrimciler cum 
huriyetin değerlerini bir bir yok 
etmek için hain ve sinsi planlarını 
uygulamaktan sakınmıyorlar.

Bunu yaparken iç ve dış düş
manlarımızla da hiç çekinmeden 
birlikte olabiliyorlar.

Cumhuriyetin 84. yılında onu 
daha iyi korumak Atatürkü iyi anla
maktan geçeceği inancımızı sür 
dürüyoruz.

Tüm ulusumuzun en büyük 
bayramını kutlarım.

İnan TAMER

Şehrin göbeğine
Şehrin göbeğine 

baz istasyonu. 
Olacak iş değil...

Maliye Bakanlığı ile 
Din ve Sosyal 
Hizmetler Vakfı bir 
özel iletişim firması 
ile anlaşmışlar, 
Gemlik'in göbeğinde
ki, İbrahim Karsak 
Cami minaresine baz 
istasyonu kurulması
na karar vermişler.

Gözleri para 
bürümüş. Para, para, 
para. Para gelsin de 
nasıl olursa olsun.

İnsan sağlığı hatta 
canlı sağlığı kimin 
umurunda.
Devletin gelirleri 

insanı sağlıklı yaşat
mak ve mutlu etmek 
içindir, insanın ruh 
ve benden sağlığı ile 
oynamaya hiç kimse 
nin ve hiçbir maka 
mın hakkı yoktur. 
Devlet sağlık ve mut
luluğu sağlamak ile 
yükümlüyken sırf 
para için bu gerçeği 
nasıl göz ardı ede
bilir.
Sorarım ve merak 

ederim, bu Din ve 
Sosyal Hizmetler 
Vakfı, edindiği gelir

Sırası Geldikçe Cezaevlerinde açık 
görüş bugün başlıyor

ler ile ne yapar?
Camileri yapan 

halk. Bakımını yapan 
halk. Donatan halk. 
Elektriğinin, suyu
nun, yakıtının para 
sini veren halk. İlele
bet korunsun diye 
gelir getirici mülkleri 
vakfeden halk.

Baz istasyonu kuru 
lacak İbrahim Karsak 
Çamii'ni rahmetli 
İbrahim Karsak yap
tırdı. Sonra yetersiz 
liği görülünce yeni 
den halkın bağışları 
ile ibadete açıldı. 
Caminin altına dük 
kanlar yapıldı.

Bu dükkanların 
geliri Diyanet 
Vakfı’na.

Caminin giderleri 
hal kın omzuna. 
Halktan devamlı 
bağış talepleri. 
Halkın bigane 
kalmayıp, hayrım 
olsun düşüncesi ile 
yaptığı bağışlarla, 
caminin giderlerinin 
karşılanması. Din ve 
Sosyal Hizmetler 
Vakfı'nın elini cebine 
attığı görülmüş değil. 
Para gelsin diye 
cami minarelerini de 

baz istasyonu....
kiralıyor. Caminin 
banileri ve koruyup 
yaşatan halkın sağlı 
ğını dikkate almak
sızın.

Halk tedirgin olup 
belki o camide 
ibadetten de uzak 
duracak hasta olu
rum korkusuyla.

Baz istasyonu kuru 
lan caminin bulun
duğu güzergah olan 
İstiklal ve Ilıca 
Caddelerinden her 
gün yüzlerce araç, 
binlerce insan seya
hat ediyor.

Caminin çevresi 
mesken ve iş yerleri 
ile çevrili.

Bu yörede ikamet 
edenler ve iş yeri 
sahipleri haklı olarak 
kurulmasına tepki 
gösterince karşıları
na güvenlik güçleri 
çıkarılıyor, baz istas 
yonunun illa da 
camiye kurulması 
sağlanıyor.

İlçe yetkililerinin, 
sağlık görevlilerinin 
duyarlılığı yok.

Müdahalesi yok.
Halkı aydınlatıcı bir 

uğraşı yok.
Siyasi partilerin, 

sivil toplum kuru
luşlarının ilgilendiği 
yok.

Bakir samanlı 
dağlarının tepeleri ne 
güne duruyor.
Oralara kurulsa ya 
baz istasyonu.
Oralara kurulursa 
işletme giderleri çok 
olacak.

Kur caminin 
minaresine, ver beş 
milyar vakfa en az 
maliyetle iş kotar.

Hiç yakışıyor mu?
İnsaf diye günah 

diye bir şey vardır. 
Günah işlememek ve 
işletmemek diyanetin 
görev ve çalışmaları 
arasındayken, insan 
sağlığını hiçe sayan
lar başta diyanet en 
büyük günahı işliyor.

Hadi sade vatan
daşı dikkate almıyor
sunuz.

Mensubunuz 
imamı, müezzin 
kayyumu, Müftülük 
çalışanlarını, o baz 
istasyonunun altında 
ki lojmanda ikamet 
eden sayın 
Müftü'nüzün sağlı 
ğını düşünerek vaz 
geçin bu sevdadan... 

Tutuklu ve hüküm
lüler, Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla 
bugünden itibaren 
açık görüş 
yapacaklar.
Adalet Bakanı Meh 
met Ali Şahin tara 
fından Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına 
gönderilen genelge 
ye göre, Adana, 
Ankara, Antalya, 
Bakırköy-Metris, 
Bayrampaşa Kapalı, 
Bursa E Tipi, İzmir- 
Buca, Mersin ve 
Ümraniye E ve T 
Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz kurumlarmda 
kalan hükümlü ve 
tutuktular, 29 Ekim 
Cumhu riyet 
Bayramı dolayısıyla 
29-30-31 Ekim ve 
1-2-3-4 Kasım gün
lerinde olmak üzere 
7 gün açık görüşten 
yararlandırılacak. 
Diğer bütün ağır ce 
za merkezi ve müdü 
rü bulunan bağlı ce 
za infaz kurumların- 
da kalan hükümlü 
ve tutuktular 29-30- 
31 Ekim, 1-2-3 
Kasım 2007 tarihleri 
olmak üzere 6 gün 
açık görüşten 
yararlanacak.
Müdürü bulunma 

yan bağlı ceza infaz 
ku rumlarında kalan 
hükümlü ve tutuklu- 
lara da 29-30-31 
Ekim, 1 Kasım tarih
lerinde olmak üzere 
yine 4 gün açık 
görüş yaptırılacak. 
Sayıları ve konum
ları değerlendiril 
mek suretiyle, adli 
suçlardan ve Te 
rörte Mücadele 
Kanunu ile Çıkar 
Amaçlı Suç Örgüt
leriyle Mücadele 
Kanunu'na muhale
fetten hükümlü ve 
tutuktular için ayrı 
gruplar oluşturula
cak, her grubun gö 
rüş günleri ve saat
leri Cumhuriyet baş 
savcılıkları ile ceza
evi idareleri tarafın
dan tespit edilecek. 
Bu grupların, 
aynı zamanda 
ve aynı görüş 
mahallinde birlikte 
bulundurulmaması 
sağlanacak. 
Hükümlü ve 
tutuktular, belge
lendirilmek sure 
tiyle sadece anne, 
baba, eş, çocuk, 
torun, büyük anne, 
büyük baba ve 
kardeşleriyle 
görüştürülecek.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa’da teröre lanet mi
Köy, belde, ilçe ve şehir merkezinden onbinlerce kişi dün saatler 
öncesinden Şehreküstü Meydam'na akın etti. Türk bayraklarıyla 
donatılan meydanda toplanan kalabalık hep bir ağızdan haykırdı

Bursa'da 200 sivil 
toplum örgütünün 
bir araya gelerek 
oluşturduğu 
'Hepimiz Mehmediz 
Platformu' 
tarafından 
Şehreküstü 
Meydam'nda 
düzenlenen 
'Hepimiz Mehmediz' 
mitingine katılan 
100 binin üzerindeki 
kalabalık hep bir 
ağızdan haykırdı: 
'Şehitler ölmez, 
vatan bölünmez' 
Köy, belde, ilçe ve 
şehir merkezinden 
onbinlerce kişi 
saatler öncesinden 
Şehreküstü 
Meydam'na akın etti. 
Türk bayraklarıyla 
donatılan meydanda 
toplanan kalabalık 
ilk olarak geçtiğimiz

hafta Hakkari'nin 
Yüksekova ilçesinde 
şehit edilen 12 
askerin ismi oku
narak 'yoklama* 
yapıldı. İsmi okunan 
şehitler için kalabalık 
hep bir ağızdan

'Burada* diyerek 
haykırdı.
Siyasi parti 
temsilcilerinin 
yanısıra 
milletvekillerinin 
de hazır bulunduğu 
miting saygı duruşu

ve İstiklal Marşı ile 
başladı. 
Saygı duruşu 
sırasında 
onbinlerce kişi 
'asker selamı' verdi. 
Ardından 
konuşmacılar

sırayla 
sahneye çıkarken 
kalabalık sık sık 
'Şehitler ölmez,

vatan bölünmez, 
Vatan sana canım 
feda' solganları 
attı.
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ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 
ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUŞUNUZ?

EYLÜL AYI FATURASI

armftajsnfiı noraı

AĞUSTOS AYI FATURASI

O

YUKARID^GÖRÜLDÜĞÜ ÖZERE 
AĞUSTOS AYI FATURASINÖÂ^ 

KAFÂSİTÎF ENERJİYE PARA < 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL ÂYI İ 

FATURASINDA KAPASİTİ^ ENERJİYE
369İ39+KÖV(43S|Bî|m,)^ 

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.
I BUNUN SEBEBİ; YENİ UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARİÇ 15 KVA VE ÜZERİ» 
I TESİSLERDE KAPASİTİF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDİfŞ^.V 

AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÜKTİF REAKTİF ORANI %20, 
KAPASİTİF REAKTİF ORANI İSE %15 OLARAK UYGULANACAKTIR.
MEVCUT SİSTEMLERİNİZ İLE BU ORANLARI TUTTURMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR. 
BUNLARIN ANLAMI; BU ANDAN İTİBAREN MEVCUT KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİZ 
İLE CEZA ÖDEMEKTEN KURTULAMAYACAKSINIZ.
ELEKTRİK FATURALARINIZDA CEZA ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ KOMPANZASYON 
SİSTEMLERİNİZİ YENİLEMENİZ GEREKMEKTEDİR. ■ • . .

UIII±L')*till 
ElEKTBOMARKET

İUMELSAN; UZMAN KADROLARI VE YENİ TEKNOLOJİLERİ İLE 
Bü KONUDAKİ SORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR.
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Cumhurbaşkanı Giil’den Cumhuriyet mesajı
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, son 
dönemde yaşanan 
terör olaylarına 
değinerek, “Ateş 
önce düştüğü yeri 
yakmaktadır. Ancak, 
şehit ve gazi aileleri 
hepimizin aileleridir. 
Kendileri bizlere ema 
nettir. Onlara sahip 
çıkmanın, dertleriyle 
dertlenmenin hepi 
mizin borcu oldu 
ğunu bir kez daha 
vurgulamak istiyo
rum” dedi 
Cumhurbaşkanı Ab 
dullah Gül, Cumhu 
riyet Bayramı dolayı 
sıyla yayınladığı 
mesajında Avrupa 
Birliği sürecinden 
terör olaylarına 
kadar birçok konuya 
değindi. Gül, Atatürk 
ve İstiklâl, Savaşı'nda 
şehit olanları anarak 
başladığımesajında 
Türkiye Cumhuriye 
ti'nin yücelmesine 
katkıda bulunan 
herkesi şükranla 
andığını belirtti. 
Cumhuriyet'iri Türk 
milletinin tarihindeki 
en önemli dönüm 
noktalarından biri 
olduğunu ifade eden 
Gül, mesajı şöyle: 
CUMHURİYETİN 
HEDEFLERİNE 
DAHA YAKINIZ 
"Ne mutlu ki, 84 yıl 
önce büyük önder 
Atatürk'ün önümüze

koyduğu muasır me 
deniyetler seviyesine 
ulaşma hedefinde 
büyük mesafeler 
aldık. Cumhuriyetimi 
zin kuruluş ideali 
olan hedeflere 
bugün her zamankin 
den da ha ya kı n ız. 
Artık hedefimiz, ülke 
mizi çağdaş dünya 
nın da ilerisine taşı
maktır. 84 yıl önce 
Çihân Harbi ve İstik
lal Savaşı'ndan ha 
rap vaziyette çıkan 
Türkiye, bugün güç 
lü ekonomisi, insan 
haklarına dayalı de 
mokrâtik rejimi, dina 
mik nüfusu, kuvvetli 
ordusu ve hepsinden 
önemlisi devlet ve 
milleti birbiriyle kay
naştırmayı başaran 
yönetim anlayışıyla 
saygın ve güçlü bir 
ülke haline gelmiştir. 
BAYRAKLARI 
BAYRAK YAPAN 
ÜSTÜNDEKİ KANDIR 
Cumhuriyetimiz kuru 
lurken bu ülkenin 

dört bir yanından çı 
kıp bu vatanın bağım 
sizliği uğruna cephe 
lerde can veren 
şehitlerimiz neyse, 
bu kez Cumhuriyetin 
bekası için terörle 
mücadele ederken: 
canlarını feda eden 
şehitlerimiz de bizler 
için aynıdır. Şairin 
“Bayrakları bavıiak 
yapan üstündeki 
kandır, toprak eğer 
uğrunda ölen varsa 
vatandır” ifadesinde 
anlamını bulduğu 
üzere, bu topraklar 
onların sayesinde 
vatan hüviyeti kazan
mıştır. Ateş önce 
düştüğü yeri yak
maktadır. Ancak, 
şehit ve gazi aileleri 
hepimizin aileleridir. 
Kendileri bizlere 
emanettir. Onlara 
sahip çıkmanın, dert
leriyle dertlenmenin 
hepimizin borcu 
oıdnğuryj bir kez 
daha vurgulamak 
istiyorum."

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kurduğu 

Cumhuriyetimiz 84 yaşında....
Kutlu Olsun.....

DEMOKRAT PARTİ 
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI 

YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE BAŞKANI 
Faruk GÜZEL
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Tunceli’de teröristlerle sıcak temas sürüyor
Terör örgütü 
PKK'hlar tarafından 
Tunceli'de askeri ve 
sivil araçların geçtiği 
yola yerleştirilen 
tahrip gücü yüksek 
mayının imhası 
sırasında bölgede 
gizlenen teröristler 
güvenlik güçlerine 
ateş açtı.
Açılan ateşe 
karşılık verilmesi 
üzerine bölgede 
sıcak çatışma 
başladı.
Bomba imha uzman
larının çalışmaları 
sırasında dağlık alan-

dan askerlere ateş 
açıldı. Açılan ateşe 
karşılık veren 
güvenlik güçleri ile 
teröristler arasında 
çatışma başladı. 
Bölgeye helikopter
lerle çok sayıda 
askeri birlik sevk 
edilirken, çatışmada 
30 kişilik terörist 
grubun çember altına 
alındığı öğrenildi. 
Bu arada çatışmada 
çok sayıda teröristin 
etkisiz hale 
getirildiği bilgileri 
gelirken, Tunceli 
Valiliği konu ile

ilgili çatışmanın 
devam ettiğini 
belirterek, çatışma

bitiminde 
açıklamanın yapıla
cağını bildirdi.

PKK’nın döşediği mayın son anda farkedildi
Terör örgütü PKK'lı 
lar tarafından Tünce 
li’de askeri ve sivil 
araçların geçtiği yola 
yerleştirilen tahrip 
gücü yüksek mayın 
son anda fark edildi. 
Tahrip gücü yüksek 
mayının farkedilme 
sinin ardından 
Tunceli-Erzincan kara 
yolunun 25. kilome
tresindeki Nazimiye

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

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

ACİLSATILIKvelÜRALIKLARINIZİCİNBMARAYINIZ
i

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

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m* SATILIK DAİRE
Manastır Dilek Sitesinde 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 İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. 

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

yol ayırımından iti 
baren ana yol trafiğe 
kapatıldı.
Olay yeri güvenliğini 
sağlayan güvenlik 
güçleri bomba imha 
uzmanlarının gelme 
sini bekledi. Olay 
yerine helikopterle 
gelen bomba uzman
ları tahrip gücü yük
sek bombayı etkisiz 
hale getirdi. Bu arada 
Erzincan istikame 
tinden gelen araçlar 
Kırmızı Köprü mevki
inde bekletilirken, Na 
zımiye-Tunceli-Erzin 
can karayolunda 
uzun kuyruklar oluş
tu. Kuyrukta bek le 
yen şoförler yola ma 
yın döşeyen terö rist 
lere tepki gösterdi. 
ŞIRNAK'TA 2 ADET 
UZAKTAN KUMAN
DALI MAYIN 
BULUNDU
Şırnak'ta da, güven
lik güçleri tarafından 
yapılan arazi arama 
tarama faaliyetlerinde 
2 adet uzaktan ku 
mandalı mayın bulu
narak imha edildi. 
Şırnak'ın Gabar, 
Cudi, Küpeli ve Kato 
Incebel dağlarında 
terör örgütü PKK'ya 
yönelik operasyon 
aralıksız devam eder 
ken, Şırnak kırsalın
da sürdürülen ope 
rasyonlarda güvenlik 
kuvvetlerince 
yapılan arazi tarama 
faaliyetlerinde 
Beste -Dereler böl
gesinde 2 adet uzak
tan kumandalı mayın 
bulunarak gü venlik 
kuvvetlerince imha 
edildi. Hava destekli 
operasyonların yanı 
sıra arazi arama 
tarama faaliyetleri 
sürerken, yapılan 
aramalarda terör 
örgütüne ait 
içerisinde yaşam 
malzemesi bulunan 
sığınaklarda bulu
narak İmha edildi.

GİRİT’TE YAŞANMIŞ OLAYLAR
Anlatacağım olayı Celal Nart'tan din

lemiştim.
Girit'te babasının yaşadığı şehirde dini 

bilgisi, dini kültürü zengin olan bir Bektaşi 
veya Mevlevi babası varmış. (İsmini 
söylemişti lâkin, aradan zaman geçince 
unuttum.) Namazını, orucunu aksatmaz dini 
inançları hakkında bildiklerini vaaz ve nasi
hatlerinde çevresindekilere iletmeye, onları 
bilgilendirmeye çalışırmış. Babanın şehrin 
merkezi yerinde genişçe bir arsası varmış. 
Şehrin ileri gelenleri ve zenginleri sohbet 
arasında arsayı babadan isteyip, güzel bir 
caminin yapılmasını arzulamışlar.

Aralarından seçtikleri hatırlı kimseleri 
arsayı camiye hibe etmesi için babaya 
ricacı göndermişler. Baba yumuşak ifade 
kullanmış, fakat sonunda ısrarlarını olum
suz yanıtlamış.

Tabii heyet içindeki bazı kişiler, hayal 
kırıklığına uğramış. Bu kadar dindar insan 
nasıl olur da böyle hayırlı bir iş için bağışla
maz arsasını. Dünya malını çok seviyor her 
halde şeklinde gıyabında fikir yürütmüşler.

Aradan iki üç yıl gibi zaman geçmiş, 
kimin aklına gelmişse gelin babadan arsayı 
okul için isteyelim demişler. Çevre olaya 
olumsuz bakmış. Arsayı cami için vermeyen 
insan okul için hiç vermez. Boşuna zahmet 
etmeyin demişler. İki üç cesur insan, ümit 
kalacağına, emek kalsın demişler ve gitmiş 
ler. Çok kimse red cevabı beklerken, gelen
lerin olumlu cevap aldıklarını bildirmeleri, 
toplumda şok etkisi yaratmış, içlerinden 
merak ve düşüncelerini bağdaştıramayan 
insanlar babaya sormuşlar. Baba sen arsayı 
camiye vermedin, amma okula verdin. Nasıl 
olur bu? demişler.

Baba, bakın demiş:
Vilayetimizde kafi miktarda cami var. 

Namaz kılmak isteyen yer sıkıntısı çekmez. 
Camilerimiz, cuma ve ramazan haricinde 
dolduğunu gördünüz mü? Kandillerde dahi 
tam dolmuyor. Sonra okuma yazma bilme 
yenler annesinden, babasından vaazlarda 
dini prensipleri öğreniyor. Namazda okunan 
duaları ezberliyor. Fakat aranızda hesap 
yapabilen kaç kişi var? Ürettiğiniz malı 
satarken, hesap yapacak, arıyoruz. Çok kez, 
haz etmediğimiz, düşman bildiğimiz insan
lara boyun büküyoruz. Halbuki, okuma 
yazma öğrendikten sonra dinimizi de, ilmi i 
de en iyi şekilde öğrenebiliriz. Kimseye de 
muhtaç kalmayız.

Çaresizlikler içinde çırpınırken, aman 
çocuklarımız cahil kalmasın, hesap 
öğrensin, okuma bilsin de ne bilirse bilsin 
düşüncesiyle Rum okullarına gönderiyoruz. 
Yarın öbür gün, çocuklarımızın Müslüman 
lığı azalırsa bunların vebalini, günahını kim 
taşıyacak. İşte onun için arsamı okula 
bağışladım demiş. Dinleyenlerin hepsi söz
lerine hak vermişler. Dünya malını çok 
seviyor şeklinde düşünenler olayı yanlış 
değerlendirdiklerini anlamışlar ve mahçu- 
biyet hissetmişler, diye anlatmıştı bana.

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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YURTİÇİ KARGO’DA 
ÇALIŞMAK 

İSTER MİSİNİZ?
En az ilkokul mezunu, 

askerliğini yapmış, 
dağıtım ve alım işlerinde 

çalıştırılmak üzere 
BAY PERSONELLER 

alınacaktır.
Müracaatlar, 1 adet fotoğraf ile 

şahsen yapılacaktır
YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş. 

GEMLİK ŞUBESİ
TEL : 513 20 71 - 513 55 05

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ 
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda 

çalışacak
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 

Tel :513 47 39 
Gemlik yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik/BURSA

[GemlikKErfezl ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ÇİZİYORUM
Barış Güler’ln kaleminden

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

KİRALIK DÜKKAN
İkinci Kordon’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır.

Cep .-0.542 593 61 51

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi özel besimiz Korbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

IERKAY ET
Tel:5131148CepTel:0.S32779 91 94

SATILIK DAİRE
MANASTIR SOLAKSUBAŞI 

SİTESİ C BLOK 4 KAT 
2 NOLU DAİRE ASANSÖRLÜ 

DOĞALGAZ KOMBİLİ-
. KULLANILMAMIŞ 140 M2 

DAİRE SAHİBİNDEN SATILIKTIR.
(Mutfak yapılmamış)

246 34 14

GemlIkKBrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2890 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET. 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'li küçük izci 
ve İzci Gurubu 
bu kez Cumhuriyet 
için bisikletle 
yarıştılar.
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı etkinlik
lerinde yer alan 
sportif yarışmalar 
içinde yer alan ve 
bu yıl İkincisi 
düzenlenen İzci

Grupları bisiklet 
yarışması Kayıkhane 
semtinden başladı 
İzci Grubu Başkanı 
Halit Zeki Genç'in 
gözetiminde yapılan 
{yarışmalara Küçük 
zci ve Oymak izciler
den oluşan 
?5 gğjpta 6'şarlı 
olmak üzere 
toplam 90 kız ve 
erkek izci katıldı.

Okullarında yapılan 
elemelerde en iyi 
bisiklet kullanan 
3 erkek ve 3 kız 
izcinin okul yönetimi 
ile ailelerinin oluruyla 
katıldığı yarışmalar 
eleme usulü ile 
yapıldı.
Yapılan yarışlarda 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
izcileri rakiplerine 

üstünlük sağlayarak 
en başarılı 
yarışmacı izci oldular. 
Minik Kızlar'da 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulundan 
Ayşenur Şahin, 
Minik erkeklerde 
yine Şehit Etem 
Yaşar llköğretim'den 
Umut Durmuş 
ilk sırayı almayı 
başardılar.

Küçük Kızlar'da 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim 
Okulu’ndan Buse 
Boztaş ile Küçük 
erkeklerde aynı 
okuldan Atakan 
Sarım birinci olurken 
Oymak İzci grubu 
erkeklerde Şehit 
Etem Yaşar 
İlköğretim Okulundan 
Yunus Emre Baki ile 

Oymak İzci kızlarda 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim okulundan 
Büşra Aslan 
ilk sırayı alarak 
birinci oldular.
Derece alan izci 
yarışmacılara 
bugün yapılacak olan 
Cumhuriyet 
Bayramı töreninde 
ödül ve madalyaları 
verilecek

Orhangazi Gençlerbirliği: 2 Eskişehirsoor: 5

akça (6) Alper (7)Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te oynanan 
deplasmanlı gençler 
liginde Orhangazi 
Gençlerbirliği 
konuk ettiği grup 
lideri Eskişehir 
spor'a 5-2 yenildi. 
Grubunda bir puanla 
dipte gezen Orhan 
gazi Gençlerbirliği, 
Eskişehirspor 
karşısında maça iyi 

başlamasına rağmen 
18 dakikada Arda'nın 
ayağından yediği 
golle 1-0 yenik 
duruma düştü.
Yediği golden sonra 
oyunda dengeyi 
kuran Orhangazi 
Gençlerbirliği 24 
dakikada Hasan'la 
durumu 1-1'e getirdi. 
Golden 4 dakika 
sonra gelişen atakta 
konuk Eskişehirspor 

Hakan'la durumu 
2-1 yaptı ve ilk 
yarı bu skorla 
tamamlandı, 
ikinci yarıda daha 
derli toplu oynayan 
ve beraberliği 
hedefleyen 
Gençlerbirliği, 
57'de Taygun'la 
beraberliği buldu 2-2 
Gençlerbirliğinden 
galibiyet golü 
beklenirken

Eskişehirspor 64'de 
Uğur, 70'de yine 
Hakan ve 86'da ilk 
golü atan Arda ile 
arka arkaya bulduğu 
gollerle maçı 5-2 
kazanmasını bildi. 
SAHA : Gemlik 
Atatürk 
HAKEMLER: 
Özgür Uçak (7) Y. 
Emre Akalın (7) 
Ferhat Kabaçah (7) 
ORH.

GENÇLERBİRLİĞİ : 
Savaş (4) Murat (5) 
(Dk. 82 İbrahim 2) 
Özgür (5) Ali (4) 
Yiğitcan (5) Kudret (4) 
Haşan (6) Hakan (4) 
(Dk. 84 Ahmet 2) 
Uğur (4) (Dk. 73 
Reha 4) Türker (5) 
Taygun (6) 
ESKİŞEHİRSPOR : 
Yasin (5) Çağrı (5) A. 
Fırat (5) Fahri Safa 
Çınarlı (6) Fahri

Atillay (4) (Dk. 35 
Emrah 6) Orhan (6) 
(Dk. 84 Sefa 3) 
Arda (7) Uğur (7) 
Hakan (7) (Dk. 70 
Volkan 4) 
GOLLER : Dk. 18-86 
Arda Dk. 30-70 Hakan 
Dk. 65 Uğur 
(Eskişehirspor) 
Dk. 24 Haşan Dk. 57 
Taygun (Orh. 
Gençlerbirliği)
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Cumh uriyetimizin 
84. yıldönümü tüm ulusumuza 

kutlu olsun...

İzindeyiz ATAM...

GÖKHAN GÜZEL NAKLİYAT A.Ş.
[ Kazım GÜZEL

İskele Meydanı No : 25 GEMLİK 
Tel; S (0.224) 513 18 59



Büyük Kurtarıcı 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 
Türk Ulusu’na 
armağan ettiği 
Cumhuriyetimizin 
84. yıldönümü 
kutlu olsun.....

145N0LU 
S.S. GEMLİK TRAYLER MOTORLU 

TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ

BAŞKAN İbrahim ONSEKİZ 
ve YÖNETİM KURULU

AZOT Sanayi Yolu Nakliyeciler Parkı 
GEMPORT Liman Giriş Yolu Karşısı - GEMLİK 

Tel : (0.224) 524 74 75 Fax : (0.224) 524 74 77 
info: gemliktirkoop.com

gemliktirkoop.com


CAN M€RİDV€N 
ruşverîş MERKEZİ 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİM AÇILDI! 

GEZİPGÖRECEGİNİZKALİTELİVEUCUZ 
ALIŞVERİŞYAPACAĞINIZ 

BİRCAZİBEMERKEZİOLUŞTURDUK.
■ SAYILI MİKTARDA 
M KİRALIK YERİMİZ 

O MEVCUTTUR.
İstiklal Cad. No:26 

TEL: 513 10 80





GUULuYâİME
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVATMALZEMELERİ

Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir
Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No : 41/A GEMLİK

Tel: (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75

✓ FİIÜ BOYA 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT

✓ NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSESUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZEMELERİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta düzenlenen törenlerle kutlandı

Coşkuyla kutladık
^^Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 84. yıldönü 
mü dün törenlerle kut
landı. Bu yıl ki törenlere 
halk büyük ilgi gösterdi. 
Kaymakam Mehmet Bay 
gül yaptığı konuşmada, 
“İşgal edilmiş bir ükenin 
düşmandan kurtarılması 
ülkenin vatan sevgisinin 
ne kadar güçlü olduğu 
nu göstermiştir" dedi. 
Törende, Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle 
düzenlenen yarışmalarda 
dereceye giren öğren
cilere ödülleri verildi. 
Haberi sayfa 3'de

Gemlikspor nasıl kurtulur?
Bursa ilçeleri içinde spor tesisi ve spor 

kulübü olarak en yoksul ilçelerden biriyiz.
Yüzbine yakın nüfusa karşın, bir tek sahası 

bulunan herhalde başka ilçe çevrede yoktur.
Bu, bizim spora ne kadar önem verdiğimizi 

gösteriyor.
14 yılda tamamlanan bir kapalı spor salonu

muz ile yalnız resmi karşılaşmaların yapıldığı bir 
ilçe stadımız var.

Gemlik'te İlçenin adını taşıyan spor kulübü 
Gemlikspor yönetici bulunamadığı için, kapan
madan son anda kurtuldu.

Devamı sayfa 5’de

15 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında, Goodyear’dan iki adet 
kamyon lastiği alan herkese anında Philips CD 140 telsiz telefon

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

Tel : 0.224 513 11 75

Tunceli'nin Pülümür 
ilçesinin dağlık bölge 
şinde PKK terör örgü 
tü tarafından döşenen 
mayının patlaması 
sonucu Jandarma 
Uzman Çavuş Ali Rıza 
Altın ve Şırnak’ın Cudi 
ye Gabar Dağı’nda çı 
kan çatışmada ise bir 
erirhız şehit ölürken, 
mayına basân bir üst- 
teğmen yaralandı. 
Haberi sayfa 7'de /
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kutlu olsun....
"Cumhuriyetimizde yobazlara ve 

bölücülere yer yok."
"Bu vatan bizimdir kimse giremez."
Cumhuriyetin ilanına uzanan süreç çok 

karmaşık..
inişler ve çıkışlar var.
1854'te başlayan OsmanlI borçlanması, 

1877'de Devletin iflasını getirerek, Düyun'u 
Umumiye'nin kurulmasına neden oldu...

Bu sürecin sonunda 1922 yılında 
başlayan Kurtuluş Savaşı; iflas etmiş, kay
nakları tükenmiş olan bir sosyal ve siyasal 
yapı koşullarında gerçekleştirildi.

1923 yılında Cumhuriyet kuruldu.
1923'te temelleri atılan Cumhuriyetimizin 

geçmişten gelen yüküne bakıldığında, 
iflasın ve tükenmişliğin varlığını görmek 
olanaklı.

Bu koşullar içinde yeniden biçimlenen 
devlet; yapısında, orta sınıfı olmayan, 
sanayisi bulunmayan, nüfusunun yüzde 
90'dan fazlasının tarım kesiminde yer aldığı 
bir sosyal taban üzerinde, siyasal yapısını 
şekillendirmeye çalışmış..

Başarabilmiş mi?
Başaramamış.
Geçen süre içerisinde ortaya çıkan 

toplumsal dengesizlikler ve oluşturulması 
amaçlanan orta sınıfın arzu edilen düzeyde 
biçimlenememiş olması, gelir dağılımındaki 
dengesiz durum da zaman zaman sosyal 
olayların ortaya çıkmasındaki nedenler 
içinde yer almış.

Aradan 84 yıi geçtikten sonra dün bir 
kez daha Cumhuriyet Bayramını kutladık.

Oğlumla birlikte okulundaki törene 
katıldık.

Üzülerek söylemeliyim ki..
Coşku görmedik.
Ne öğretmende ne öğrencide..
Şiirler bildik.
Konuşmalar ruhsuz.
Belliki yapılanlar göstermelik.
Yürekden bir yansıma yok.
Türkiye nereye gidiyor?
Bu durum sistematik olarak yaratıldı.
Cumhuriyetimiz,1980 yılında içine çekil 

meye çalışılan bir sosyo politik ve sosyo 
ekonomik kaosun yıkıcı etkileri ile karşı 
karşıya kaldı.

Ulusal bilinç yerine, etnik gruplara 
destek verilerek, din ve vicdan özgürlüğü 
görüntüsünde toplumun inanç yapılarında
ki farklılıklar istismar edildi, 

sosyal değerler sorun haline getirildi. 
Geniş propaganda ve kitlese' şartlama 

modelleri içinde, Ulus Devletin temel 
değerleri yıpratıldı.

84 Yıl geçtikten sonra Cumhuriyet, kendi 
eliyle yetiştirdiği kadrolar tarafından zaafa 
uğratıldı,

Gelecek kuşakların köleliğini hazırlayan
ların tarihe vereceği hesap çok büyük..

Küreselleşen ülkeler ile küreselleştiril 
mekte olan ülkelerin durumlarını aynı kefe 
de tartmak isteyenler, büyük vebal altında 
kalacaklardır...

Cumhuriyet; değerlerini korumak duru
munda bırakılmamalıdır. Bir siyasi rejim 
anayasa karşısında meşruiyetini kaybeder
se, ona karşı oluşacak direniş hakkı tarih 
önünde kendi meşruiyetini oluşturur! Bir 
diğer ifade ile, cumhuriyetin korunması 
yönündeki bir direnme hakkından doğacak 
hareketin tarih önünde kendi meşruiyetini 
oluşturmak durumunda kalacağı dikkate 
alınmalıdır!

Tarihimizde, bunun en somut örneği 
Kurtuluş Savaşı ve sonucunda da kurul
muş olan Cumhuriyettir!

başkan Şahin’den şehit ailelerine ziyare 29 Ekin

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Avrupa Şehirler 
Birliği'nin Barselo 
na'da düzenlediği 9. 
Avrupa Kültürü 
Konferansı için gittiği 
Ispanya programı 
nedeniyle cenazesine 
katılamadığı BursalI 
şehit Samet Saraç'ın 
ailesini ziyaret etti. 
Eşi Neriman Şahin 
ile birlikte Hakka 
ri'nin Yüksekova 
İlçesi Dağlıca 
bölgesinde terörist
lerin saldırısı sonucu 
şehit olan Samet 
Saraç'ın Soğanlı 
Mahallesi'nde oturan 
babası Mustafa 
Saraç'ı ziyaret eden 
Başkan Şahin, 
aileye ve yakınlarına 
başsağlığı diledi. 
Şehit babası Mustafa 
Saraç, bundan sonra 
oğlunu kaybetmenin 
acısından çok şehit 
vermenin şerefi ile 
yaşayacaklarını 
söyledi. Başkan 
Şahin de, birçok 
ailenin oğullarını 
kötü yolda kaybettik
lerim' hâfinatarak, 
"Bizler Samet'i 
şehit verdiğimiz için

üzülüyoruz. Acı gibi 
görünüyor. Ama o 
eriştiği şahadet 
mertebesi ile bizleri 
imrendirecek" dedi. 
Şehidin eniştesi 
Ferat Batı ise, 
"Şehit olacağını 
rüyasında görmüş 
bize de anlatmıştı. 
Bayram tatili 
için geldiğinde 
hepimizle helalleşti. 
Bugün öldüğü için 
üzülüyoruz. 
Ama yarın bizde 
öldükten sonra 
onun şefaatini 
bekleyeceğiz" • 
diyerek, acılarını 
yüreklerine gömdük-

terini söyledi. . 
Başkan Şahin, 
şehidin kardeşi 
sunay ve baba 
Mustafa Saraç ile 
birlikte evinde

f^SmilK-KİRMIKLİİlDAİRElEheİŞnnUlll
BAYTAf 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

BAYT AŞ 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

Samet'e ait olan 
eşyaların yer aldığı 
köşede fotoğraf 
çektirerek, "Bu 
fotoğrafı evime 
asacağım" dedi.

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
S Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, Asansörlü,

Hazır Mutfak,
Dış kapı çelik kapı,
İç kapılar amerikan kapı, 

v Salon ve odalar laminant parke, 
Islak zeminler seramik

Seyfettir
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Saat 11.( 
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Gamizoı 
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Belediye 
Mehmet 
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sitesi G( 
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Gamizoı 
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Komuta 
Şefik Ör 
parti ten 
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I Kaymak 
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Komutaı 
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İstiklal IV 
lirdındar 
Mehmet

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta düzenlenen törenlerle kutlandı

Coşkuyla kutladık YauYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Seyfettin SEKERSÖZ
Cumhuriyetimizin 
84. yılı tüm yurtta 
olduğu gibi Gemlik'te 
de düzenlenen 
törenle coşkulu bir 
şekilde kutlandı. 
Cumhuriyet Bayramı 
kutlama törenine 
bu yıl halkın ilgisinin 
büyük oldu. Havanın 
da güzel olmasıyla 
İskele Meydanı adeta 
şenliğe dönüştü. 
Saat 11.00 de 
İskele Meydam’nda 
başlayan kutlama 
törenine Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet Başsav 
cısı İbrahim Hakan 
Tosun, Uludağ Üniver 
sitesi Gemlik Yerleş 
ke Müdürü Prof. Dr. 
Abdurrahim Korukçu, 
Garnizonu temsil 
eden suoayıar, ’ııçe 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünal ile siyasi 
parti temsilcileri, sivil 
toplum örgüt temsil
cileri, vatandaşlar 
ile okullar katıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Ömer 
Cüneyt Akyol ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'la bir
likte tören alanında 
bulunan askerlerin, 
okulların, kurumların 
ve halkın bayramını 
kutlamasından 
sonra bir dakikalık 
saygı duruşunda 
bulunuldu.
Tören alanında bulu
nanların katılımıyla 
hep birlikte okunan 
İstiklal Marşı'nın 
ardından Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
günün anlam ve

önemini belirten bir 
konuşma yaptı. 
MONARŞİK 
DÜZENDEN 
ÇAĞDAŞ 
CUMHURİYETE 
Türkiye'nin Monarşik 
düzenden çağdaş ve 
yönetim olarak en iyi 
olan Cumhuriyetin 
seçilmesinin ne 
kadar doğru olduğu
nun altını çizen 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, "İşgal 
edilmiş bir ülkenin 
düşmandan kurtarıl
ması ülkenin vatan 
sevgisinin ne kadar 
güçlü olduğunu 
göstermiştir. Türkiye 
bugün her türlü 
imkanıyla 2 binli 
yılların yıldızı 
olacaktır" dedi.
Namık Kemal İlköğre
tim Okulu öğrencisi 
Hatice Nur Erol'un 
"Bu vatan kimin" ve 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi Mer 
ve Dede'nin seslendir 
diği "Atatürk" isimli 
şiirlerinden sonra 
Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle düzenlenen 
resim, şiir, kom
pozisyon ve sportif 
yarışmalarda derece 
alan öğrencilere 
ödülleri ve madalya 
lan Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol, 

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun, 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
tarafından verildi. 
Askeri Veteriner 
Okulu Eğitim 
Timlerinin yaptığı 
'köpekli gösteriler 
ilgiyle izlenirken, 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu Folklor Ekibi 
Halk Oyunlarını 
sergilediler.
Cumhuriyetimizin 
kuruluşuna kadar 
ulusumuzun yaşadığı 
önemli olayların 
görevli okullar 
tarafından dramatize 
edilerek yapılan 
gösterilere ise 
vatandaşlar 
alkışlarıyla 
destek verdi.

Cumhuriyetin 
84. yılı kutlama 
törenine katılan 
bayrak ve flamalar, 
askeri birlikler ve 
okulların yaptığı 
geçişle tören 
sona erdi. 
Gece ise 
düzenlenen 
fener alayına 
halk büyük ilgi 
gösterdi.
İzci grubunun da 
katıldığı fener alayı 
yürüyüşü sırasında 
bayrağını kapan 
halk da yürüyüşe 
katıldı.
Fener Alayı 
İskele Meydam’nda 
sona erdi.
Festival alanında 
folklor gösterileri, 
ilçe bandosunun 
konseri ve havayi 
fişek fösterileri 
ile Cumhriyetimizin 
kuruluşunun 84. yılı 
büyük coşku içinde 
de kutlandı.

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyeVblog/özcan vural

Ya herro, ya merro...
Günlerdir yanıp tutuşuyorum...
Yüreğime düşen ateş sönmüyor bir türlü...
12 yiğidimizin şehit olduğu olay, aslında 

Türkiye’nin varlığına yönelik bir saldırı...
Sabırlar taştı, millet sokaklara döküldü.
"Yeter! bitirin bu acıyı!" diye haykırdı 

insanlarımız...
İyi de, kim bitirecek? Bu iktidar mı?
Amerika’dan izin bekleyen bu kararsız ikti

dar mı?
Halkımız bilir; Gerçi azgın itle de, azgın 

teröristle de uğraşmak zordur.
Ama zor da olsa bunun üstesinden gelme 

liyiz.
Bunun için cesaret ve kararlılık gerekiyor.
Uzun sürse de sonunda biz bu belayı defe 

deceğiz.
Hepsini tepeleyeceğimiz kesin!
Türkiye bu serseriler tarafından bölüne- 

meyecek kadar güçlü bir ülkedir.
Amerika’nın uşağı olarak bize havlayıp 

duran rezillerin lafına bakın:
"Ankara bizden PKK’nın elebaşılarını isti 

yor.
Biz, hiçbir Kürt’ü Türkiye’ye teslim etme 

yiz.
Hatta bir Kürt kedisini bile..."
Bir zamanlar elimize ayağımıza kapanan, 

şimdi ise Amerikalılara soytarılık eden bu 
küstahlara derslerini vermek gerek.

Nasıl olacak bu? Nasıl ders verilecek?
Elbette ki, sınır ötesi operasyonla...
Tezkere bunun için çıkarılmadı mı?
Sınır ötesi operasyon demek, aslında res

men savaştır.
Fakat, bunları göze almak zorundayız.
Aksi halde hep dayak yeriz!
Barış isteyen, savaşa hazır olmalıdır.
Savaşmasını bilmeyene barış yoktur, esa 

ret vardır!
İçimizdeki bazı şerefsizler "Silahla bir şey 

kazanılmaz" diye tutturuyor, bazıları da 
"Sınır ötesi operasyonlarla ne zaman sonüç 
alındı ki?" diye geveliyor. Eeee... Ne yapalım 
reziller ?

Teslim mi olalım?
Ülkemizi bırakıp başka diyarlara mı gide

lim?
Savaşsa savaş. Onlar bunu göze alıyorsa, 

biz niye almayalım?
Türkiye neden aynı şeyi yapmasın?
İsrail’den daha mı güçsüzüz?
Hayır! Bunun sebebi hep Amerikan 

güdümündeki politikalardır.
Göbeğimizden bağlıyız çünkü... 

Borçluyuz...
Hem de dünyanın en borçlu ülkelerinden 

biriyiz.
Kendi kendimize yetmiyor, üretemiyor, 

borçla yaşıyoruz.
5 yıllık AKP döneminde borçlarımız, 

Cumhuriyet tarihindeki tüm borçlarımızın iki 
katına çıktı.

PKK terörü gibi, borçlar da böyle gitmez!
Borçlu olanın rengi sararır, boynu bükük, 

başı eğik olur.
Kişiliksiz ve kötü politikalar ülkemizi ne 

yazık ki bu hale getirdi.
Amerika’nın Türkiye üzerindeki askeri ve 

ekonomik kontrolü sürdükçe bağımsız 
hareket etmemiz zor.

Bu yüzden Başbakan Erdoğan "Ameri 
ka’ya gittiğimde (5 Kasım Pazartesi günü) 
Başkan Bush ile PKK terörünü konuşa
cağım" diyor.

"Konuş ,konuş bizleri oyala"
Yani, TBMM’nin yetki vermesi, sınır ötesi 

operasyon için tezkere alınması yeterli değil.
Başkan Bush’un icazeti (izni, onayı) gereki 

yor!
Daha önce gitti, konuştu kaç kez...
Bir sonuç alabildi mi?
Tayyip Erdoğan Bey ne yazık ki yanılgı 

içinde.
Bizi vuran silahları bile PKK’ya Amerika 

veriyor.
Ondan başka ne beklenir ki?

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyeVblog/%25c3%25b6zcan
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"Cumhuriyeti Renklerle Anlatın" konulu Resim Yarışması’nda Şükrü Şenol İlköğretim Okulu öğrencisi Ayşe Baltacı birinci oldu

Özdilek'in Cumhuriyet Ma resim yanası sonuçlandı
Özdilek Gemlik tarafından 

düzenlenen “Cumhuriyet’! Renkler 
le Anlatın’ konulu resim yarışmasın
da Şükrü Şenol İlköğretim Okulu 
öğrencisi Ayşe Baltacı birinci, Özel 
Aykent İlköğretim Okulu öğrencisi 
Ege Yusuf Özteber ikinci, Lale 
Kemal Kılıç İlköğretim Okulu öğren
cisi Tuğrul Akkoyun üçüncü oldu. 
Öğrencilere ödülleri dün Özdilek 
Tesisleri’nde verildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

"Cumhuriyeti 
renklerle anlatın" 
konulu Özdilek 
4. Resim Yarışması 
sonuçlandı.
Özdilek 
Tesisleri’nde 
düzenlenen 
törende derece 
alan öğrenciler 
ile öğretmenlerine 
ödülleri verildi. 
Sponsorluğunu 
Özdilek'in yaptığı 
İlköğretim 
Okulları Resim 
Yarışmasında 
birinci olan 
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Ayşe 
Baltacı, ikinci 
olan Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu’ndan 
Ege Yusuf r teber

ile üçüncü olan 
Lale Kemal 
Kılıç ilköğretim 
Okulu’ndan 
Tuğrul Akkoyun 
ödüllerini Özdilek 
işletme Müdürü 
Cevat Bozok'tan 
aldılar.
Yarışmada 
birinciye 750 YTL, 
İkinciye 500 YTL, 
üçüncüye ise 
250 YTL, Özdilek 
Alışveriş 
Merkezleri'n de 
geçerli olacak 
alışveriş çeki 
verildi.
Mansiyon alan 
Sefa Bolat, Tuğçe 
Uçar ve Melek 
Küçük'e kendilerine 
göre Özdilek 
Bornoz hediye 
edilirken, 
öğretmenlerine de 
birer adet büyük

boy bornoz 
hediye edildi. 
Özdilek 
Tesislerinde 
düzenlenen ve 
öğrencileri motive 
etmek amacıyla 
yapılan resim 
yarışmasında 
derece alan 
öğrenciler, 
müdürleri ve 
öğretmenleriyle 
birlikte verilen 
ödüller nedeniyle 
özdilek İşletme 
Müdürü Cevat 
Bozok'a teşekkür 
ettiler.
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Gemlikspor nasıl kurtulur?
Bu kaçıncı son an kurtuluşu.
Gemlik bir zamanlar futbolu ile 

bölgede ad yapmış önemli ilçeler
den biriydi.

Gemlik Güvenspor ve Sümer 
spor'u ile Bursa’da çekinilen ilçey
di.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Kasım 
paşa, Boluspor gibi birinci lig 
takımlar Gemlik’e gelir Sümerspor 
la karşılaşma yapardı.

Gemlikli gençler Galatasaray, 
Beşiktaş, Altmordu, Boluspor, 
Bursaspor gibi birinci lig takımları
na transfer olup, yıllarca bu takım
larda karşılaşmalara çıkarak Gem 
lik’in gururu oldular.

O günlerde toprak bir sahamız 
vardı.

Bir de Atatürk İlkokulu’nun bah 
çesi..

Bugün yine bir tek maç yapılan 
saha var..

Ama bırakın birinci lige futbolcu 
yetiştirmeyi koca ilçe bir Gemlik 
spor’a bile sahip çıkamıyor.

Çıkamaz. Çünki spor kulübünü 
yaşatacak bir varlıklı yönetimi her 
zaman bulunamıyor.

Bakın uzun yıllardır 
Gemlikspor’u ayakta tutan kişi hep 
Faruk Güzel oldu.

Güzel, Gemlikspor için belki bir 
servet harcadı.

Kimseden de aferin almadı.

Güne Pakış
Kadri GÜLER 

kadri guler@hofmail.com

Melih Kazanç, başkanlık yaptı yıl
larca o da büyük paralar ve zama 
mm harcadı Gemlikspor için.

Başka da cebinden para har
cayan başkan çıkmadı.

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut birkaç yıl bu işle uğraştı 
ama harcamaların çoğunu sanayi 
kuruluşlarından yardımla sağladı.

Sonunda o da bıraktı.
Kapanma noktasına gelen külü 

bü bü bir kez daha Faruk Güzel sırt
ladı.

İşte bir dönem bitti.
Güzel’i de küstürdüler o da 

başkanlıktan çekilince kulüp yine 
kapanma noktasına geldi.

Şimdi ise yeni Gemlikli olan biri
ni başkan yaptılar.

Kulüp kurtulacak mı bilmiyo
rum.

Yeni başkan bu işi seviyor ve 
kulübü canlandırmak istiyor.

Dün kendisiyle görüşürken yerel 
yönetimden hiçbir destek göre
memenin sıkıntısını yaşadıklarını 
söyledi.

Bakın Gemlikspor’un bir kulüp 
binası veya bürosu yok.

Gemlikspor’un antreman yapa 
cak bir sahası yok.

Ya Kurşunlu belde sahasına, ya 
da Umurbey belde sahasına gidip 
antreman yapabiliyorlar.

Kasada beş kuruşları yok.
Böyle olunca sporculara verile

cek para da yok..
Antremanlara gidecek bir araç 

lan yok.
Sporcuların birlikte olacakları 

bir lokalleri yok..
Kısacası Gemlikspor’un hiçbir 

şeyi yok.
Gemlikspor nasıl kurtulur?
Gemlikspor kurtarıcı yani para 

harcayan bir başkan bularak kur
tulmaz.

Öncelikle Gemlikliler kulüpleri 
ne sahip çıkmak zorundalar.

Bunun yanında yerel yönetim 
Gemlikspor’a sahip çıkmak zorun
da.

Gemlikspor’a ve diğer spor ku 
tüplerine tesis yapılarak Gemlik 

spor kurtulur.
Asıl önemlisi ise sağlıklı bir gelir 

kaynağı bularak Gemlikspor kurtu
lur.

Çevre belediyelerde olduğu gibi 
ilçenin önemli ve güçlü spor kulüp
lerine belediye bütçesinden ve 
belediye imkanlarından katkı 
sağlanır.

Gemlik Belediyesinin kiraya 
vermek istediği hatta ihalesini 
yapıp sonra yeniden ihaleye çıkar 
dığı Katlı Otopark Gemlikspor’a bir 
gelir kaynağı olamaz mı?

Makul bir bedelle bu otopark 
Gemlikspor’a kiralansa gelir soru
nunun bir bölümü çözülür.

Gemlik Belediye Meclisi Kasım 
ayı toplantısı 5 Kasım günü yapıl 
cak.

Atatürk stadının yanında bulu
nan, planda spor kompleksi olan 
boş bir arsa var.

Belediye Gemlik gençliğini se 
viyorsa bu alanı kamulaştırmak ve 
Gemlikspor’un da içinde bulun
duğu spor kulüplerinin antreman 
yapabileceği bir stad haline 
getirmelidir.

Gemlikspor bir kurum haline 
gelirse ancak yaşayabilir.

Gemlikspor’a her zaman bir kur
tarıcı bulunmaz.

Herkes elini taşın altına koymalı 
Gemlikspor’a destek vermeli.

talelin zirvesinden bayram mesajı
Gül, Toptan, Erdoğan ve Büyükanıt 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniye mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Türkiye'nin daha 
kuvvetli olmak ve 
karşısına çıkan 
engelleri aşabilmek 
için ihtiyacı olan en 
önemli hususun 
birlik ve beraberlik 
olduğunu belirterek, 
"Biz farklılıkları 
zenginlik olarak 
gören, ortak tarih 
bilinciyle yoğrulmuş, 
ortak hedeflere 
kilitlenme kabiliye 
tinde olan bir milletiz. 
Birlik ve beraberlik 
duygusunu güçlü tut
tuğumuz sürece aşa
mayacağımız sorun 
yoktur" dedi.
Cumhurbaşkanı Gül 
Cumhuriyet Bayramı 
dolayısıyla yayım
ladığı mesajda, bü 
yük Atatürk'ün koy
duğu "Muassır mede 
niyetler seviyesine 
ulaşma" yolunda 
önemli mesafeler 
alındığını söyledi. 
"Büyük ve güçlü 

| Türkiye tasavvurun
da farklı renklerin 

I olması doğaldır. Biz 
farklılıkları zenginlik 

olarak gören, ortak 
tarih bilinciyle yoğ 
rulmuş, ortak hedef 
lere kilitlenme kabi 
liyeti olan bir mil
letiz." diyen Gül 
şöyle konuştu: 
"Tarihimiz, farklılık
ların yüzyıllarca nasıl 
birarada yaşaya
bildiğinin somut 
göstergesidir." 
Toptan: Cumhuriyet, 
Korunması ve 
Yaşatılması Gereken 
En Değerli Varlık 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı 
Koksal Toptan da 
Cumhuriyet bayramı 
dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Toptan, 
Cumhuriyetin Türk 
tarihinde çok büyük 
bir çığır açtığını ve 
84 yıldır milletin ve 
devletin esin kaynağı 
olduğunu söyledi. 
Toptan, cumhuriyeti, 
"Korunması ve 
yaşatılması gereken 
en değerli varlık" 
olarak nitelendirerek, 
herkesin bu bilinç 
içinde olmasını 
istedi. Toptan, 
mesajına şöyle

devam etti:
"Son günlerde art 
arda aldığımız şehit 
haberleri hepimizi 
derinden üzmüştür. 
İnsanlık dışı bu olay
lar, devletimizi canıy
la, kanıyla kuran; 
doğulusu, batilisi, 
kuzeylisi, 
güneylisiyle tüm Türk 
Milletinin bu toprak
ları koruma azmini 
yeniden canlandır
mıştır. Yurdumuzun 
dörtbir köşesinde 
hiçbir taşkınlık yapıl
madan teröre göster
ilen tepkiler bunun 
en büyük gösterge
sidir. Her ferdimizle 
bu tavrımızdan taviz 
vermemeliyiz aksi 
taktirde terörün vur
mak istediği hedefe 
hizmet etmiş oluruz. 
Bu nedenle tüm 
vatandaşlarımızı 
dikkatli davranmaya 
çağırıyorum ".
Erdoğan: Bugün 
Kenetlenme Günüdür 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan da 
yayımladığı mesajda, 
"Bugün, Büyük Ata 
türk'ün 'en büyük 

eserim' dediği Cum 
huriyet değerlerimiz 
etrafında her zaman 
kinden daha güçlü 
bir şekilde kenetlen
me günüdür. Bizi tek 
millet, tek devlet, tek 
bayrak, tek vatan 
yapan yüksek değer
lerimizi daha gür bir 
sesle yüceltmenin 
tam zamanıdır" dedi. 
Orgeneral 
Büyükanıt'ın Mesajı 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt 
da mesajında, 
Cumhuriyet bayrağı 
altında toplanan 
Türk ulusunun 
bütünlüğünü bozma 
çabalarının bugün de 
sürdüğüne dikkat 
çekti. Orgeneral 
Büyükanıt, "Bu 
çabalar, çağdaş 
uygarlık hedefine 
ulaşma hedefimizi 
engellemekten, bilim 
ve aklın yol gösteri
ciliğinden uzak
laşarak ulusumuzu 
karanlık devirlere 
çekmekten başka bir 
amaca hizmet 
etmemektedir" dedi.

Denizli’de 5.1
şiddetinde deprem

Denizli'nin Çameli 
ilçesinde meydana 
gelen 5.1 büyük
lüğündeki depremin 
bazı evlerde hasara 
yol açtığı bildirildi. 
Çameli Kaymakamı 
Osman Uğurlu, 
depremin ardından 
ilçeye bağlı Elmalı 
köyünde hasar 
meydana geldiği 
bilgisini aldıklarını 
söyledi.
Deprem sırasında 
Cumhuriyet 
Bayramı 
kutlamalarında 
bulunduklarını 
ifade eden Avcı, 
"Elmalı köyünde 
inceleme yapacağız, 
ilk belirlemelere 
göre, köydeki 
birkaç evde ağır 
hasar meydana 
geldiği, bazılarında 
da çatlaklar olduğu 
bilgisi ulaştı.

Ancak henüz yaralı 
bilgisi ulaşmadı. 
Güvenlik güçleri, 
kaymakamlık ve 
belediye olarak 
çalışmalar 
yapacağız" dedi. 
Bu arada, deprem 
Muğla ve ilçelerinde 
de hissedildi.
Fethiye ilçesinde 
Cumhuriyet Bayramı 
törenlerini izleyen 
vatandaşlar, 
depremin etkisi ile 
bulundukları yerler
den panik içinde 
dışarı kaçtılar.
Vatandaşlar, 
"Deprem kısa 
sürdü ama bizi 
korkutmaya yetti" 
dediler.Muğla ve 
ilçelerinde deprem 
nedeniyle her 
hangi bir hasar 
ve yaralanma 
meydana 
gelmediği bildirildi.

mailto:guler@hofmail.com
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Bursa'da Cumhuriyetin 84. yıl coşkusu

Güneydoğu'daki 
terörist saldırıların 
ardından şahlanan 
Türk milletinin 
manevi duyguları 
Cumhuriyetin 
kuruluşunun 84. 
yıldönümü 
kutlamalarında 
doruğa ulaştı. 
Tüm Türkiye'de 
olduğu gibi 
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Bursa'da 
da al bayrakların 
altında coşkuyla 
kutlandı. Bursa 
Valisi Nihat 
Canpoiat, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ve

Garnizon Komutanı 
Tümgeneral Ali 
Erdinç'in valilik 
binasında tebrikleri 
kabul etmesi ile 
başlayan kutlamalar 
Cumhuriyet 
Alam'nda devam etti. 
Bursa Valiliği ile 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
dağıtılan 10 bin 
bayrak ile Bursa'da 
yer gök kırmızı - 
beyaz oldu. Her 
yılkinden daha 
buyuk bir coşku ne 
Atatürk Caddesi'ni 
dolduran vatandaşlar, 
törenine coşkusuna 
alkışlar, sloganlar

ve ellerindeki 
bayraklarla eşlik 
ettiler. Yabancı 
turistlerin dahi 
hayranlıkla izlediği 
kutlamalarda 
konuşan Vali Nihat 
Canpoiat, Türk mil* 
letinin merhametli 
ve sabırlı olduğunu 
ancak bu sabrın 
sonuna gelindiği 
Türk'ün gazabından 
hiç kimsenin kurtula
mayacağını söyledi. 
Türk'ün tarihten bu 
yana var olduğunu 
ve olmaya da devam 
edeceğini ifade 
eden Vali Canpoiat, 
"Bunun için birlik

olmak yeter. Nifak 
tohumları ekenlere 
aldanmamak, birlik 
olmak, kardeşçe 
yaşamak bugün için 
ihtiyacımız olan tek 
unsurdur. Şanlı 
ordumuz, kahraman 
emniyet güçlerimiz 
ve yüce milletimiz 
vatanın bölünmez 
bütünlüğüne kaste
denlere gereken 
cevabı verecektir" 
diye konuştu.
Zeki Müren Anadolu 
Güzel Sanatlar Lisesi 
öğrencilerinden olu

şan koro 
Cumhuriyet 
şarkılarını seslendir 
d iğ i törende, 
Gazi Anadolu Lisesi 
öğrencisi Burak 
Çağatay Muti ve 
Işıklar Askeri 
Lisesi'nden Faruk 
Atasoy da 
Cumhuriyet konulu 
şiirlerini okudular. 
Çin'de yapılan Özel 
Olimpiyatlarda 
dereceye giren öğren
cilere ödüllerinin 
verildiği kutlamalar, 
okulların halk

oyunları ve Uludağ 
Üniversitesi Dans 
Topluluğu'nun 
gösterileri ile 
renklendi.
En çok alkışı 
gaziler alırken, 
bazı vatandaşların 
duygularından 
ağladıkları görüldü. 
Tören geçitinin 
ardından Cumhuriyet 
Meydanını dolduran 
vatandaşlar Atatürk 
Caddesi'ni "Şehitler 
ölmez, vatan bölün
mez" sloganları ile 
inletti.

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklalCad.BoraSok.AkbankArahqıNo:3/BGEM^
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PKK’lı teröristlere yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. 100 teröristin İkiyaka Dağları’nda kıstırıldığı bildirildi

2 şehit daha verdik
Şırnak'ın Cudi dağı 
bölgesinde bir grup 
terörist ile sıcak 
temas sağlanması 
üzerine başlatılan 
operasyonda 
helikopterler bölgeye 
bomba yağdırdı. 
Şırnak'ın kırsal 
kesiminde PKK'lı 
teröristlere yönelik 
başlatılan operasyon
lar yoğun olarak 
sürdürülüyor.
Bölgede çatışmanın 
başlaması üzerine 
helikopterlerden 
destek istendi.
Bölgeye gönderilen 
helikopterler Cudi 
Dağını bombaladı. 
Kobra tipi helikopter
lerin bombaladığı 
bölgeden dumanlar 
yükselirken, 
Şırnak şehir merke 
zinden de çıplak 
gözlerle izlendi. 
Irak sınırında terör 
örgütü PKK'ya yöne
lik operasyonlarını 
sürdüren güvenlik 
güçlerinin, terörist
lerin Kuzey Irak'a 
geçiş noktalarını 
kapatmasıyla 100 
dolayında teröristin 
İkiyaka Dağları’nda 
kıstırıldığı bildirildi. 
Hakkari'nin 
Yüksekova ilçesi 
Dağlıca bölgesinde 
12 askerin şehit 
edilmesi, 16 askerin 
yaralanması ve 
8 askerle de irtibatın 
kesildiği saldırının 
ardından t< ör 
örgütüne yönelik 

operasyonlarına 
hız kazandıran 
Mehmetçik, terör 
örgütü üyelerinin 
Kuzey Irak'a geçiş 
yaptığı tüm 
noktaları kapattı. 
Teröristlerin kaçış 
noktalarının kapan
masıyla Kuzey 
Irak'a geçemeyen 
100 dolayında 
teröristi Irak 
sınırındaki İkiyaka 
Dağları’nda kıstıran 
güvenlik güçleri, 
operasyonlarını da 
bu bölgeye kaydırdı. 
Teröristlerin, ikiyaka 
Dağlan'ndaki mağara 
larda saklandıkları 
yönünde duyum alan 
Mehmetçik, grubun 
Irak'a geçişini engelle 
mek ve teröristleri 
etkisiz hale getirmek 
amacıyla kara ve 
hava destekli 
operasyonlarına 
aralıksız devam 
ediyor.
Şırnak'ta güvenlik 
güçlerince terör 
örgütü PKK mensup 
larına yönelik 
başlatılan operasyon
lar aralıksız sürüyor. 
Alınan bilgilere göre, 
Beytüşşebap ilçesi 
Beşağaç Köyü 
yakınlarında 7'si 
köy korucusu 
toplam 12 kişinin 
öldürülmesi ve 
Küpeli Dağı'nda 13 
güvenlik görevlisinin 
şehit edilmesinden 
sonra başlatılan 
operasyonlar sürü 

yor. Cizre-Şırnak, 
Şırnak-Uludere ve 
Beytüşşebap ilçeleri 
yol güzergahında 
zırhlı araçlar eşliğin 
de her gün mayın 
taraması yapılırken, 
mayın taramasına 
katılan öncü 
askerlerin koruyucu 
özel elbise 
giydikleri görüldü. 
Cudi Dağı'nda 
önceki geceden beri 
yoğunlaştırılan ope 
rasyonlara dün 
sabahın ilk ışıklarıyla 
birlikte kobra helikop 
terler de katıldı. 
Kobra helikopterleri 
teröristlerin bulun
duğu bölgelere 
çok sayıda 
bomba attı.
Ayrıca operasyonların 
yoğunlaştırılması ile 
sıkışan teröristlerin 
Türkiye'den 
Irak'a kaçma ihtima
line karşı sınır 
bölgelerinde bulunan 
birliklerin alarma 
geçirildiği kaydedildi. 
TUNCELIDE MAYIN 
PATLAMASI 1 ŞEHİT 
Tunceli'de, PKK terör 
Örgütü tarafından 
döşenen mayının 
patlaması sonucu 
bir uzman çavuş 
şehit oldu. 
Tunceli'nin Pülümür 
ilçesinin dağlık 
bölgesinde PKK terör 
örgütü tarafından 
döşenen mayının 
patlaması sonucu 
Jandarma Uzman 
Çavuş Ali Rıza

Altın ağır yaralandı. 
Helikopterle Elazığ 
Askeri Hastanesi'ne 
kaldırılan Altın, 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı. 
Şehit uzman çavuş 
için Elazığ Askeri 
Hastanesi'nde 
tören yapılacak. 
Bu arada bölgede 
güvenlik güçleri - - - rtl/l/ i _ - ” _ W* 
örgütü mensupları 
arasında sıcak 
çatışma devam 
ediyor.
Tunceli-Pülümür 
karayolu güvenlik 
nedeniyle 
kapanırken, 
operasyonla ilgili 
Tunceli Valiliği'nin 
bir açıklama 
yapması

bekleniyor.
CUDİ’DE 1 ASKER 
DAHA ŞEHİT OLDU 
Şırnak'ın Cudi ve 
Gabar Dağı'nda 
PKK'lı teröristlere 
yönelik sürdürülen 
operasyonlarda, dün 
bir grup teröristle 
sıcak temas sağlandı. 
Güvenlik güçlerinin 
‘teslim ol' çağrılarına 
ateşle karşılık verme
si üzerine Cudi'de 
çatışma çıktı.
Açılan ilk ateşte 1 
asker şehit olurken, 
çatışmanın sürdüğü 
belirtildi. Çatışma böl
gesinde hava destekli 
operasyonlar 
sürdürülüyor.
SİİRT'TE MAYIN 
PATLAMASI: 
1 YARALI

Siirt'in Pervari 
ilçesinde mayına 
basan bir 
üstteğmen yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Pervari ilçesi 
Herekol kırsalında 
arazi arama ve 
tarama faaliyetleri 
sırasında sabah 
saatlerinde terör 
örgütünün döşediği 
mayına »asan 
Üstteğmen Bedri 
Avuçlu yaralandı. 
Helikopter ile 
Siirt Askeri 
Hastanesi'ne 
kaldırılan üstteğmen 
tedavi altına 
alınırken, bölgede 
operasyonların 
aralıksız 
sürdürüldüğü 
belirtildi

Zebari;‘Harekat felakete yol acar’ Barzani, Türk askerinin Irak’ı 
işgalini savaş ilanı saydı

Türk ordusunun 
terör örgütü 
PKK'ya karşı Kuzey 
Irak'a sınır ötesi 
harekat yapma 
ihtimali Irak'ın 
sinirlerini bozdu. 
Dışişleri Bakanı 
Hoşyar Zebari, 
Türk ordusunun sınır 
bölgesine yaptığı 
askeri yığınağın 
Bağdat'ı "son derece 
sinirli ve endişeli" 
yaptığını söyledi. 
Ordunun geniş kap
samlı bir harekat 
yapmasının felakete 
yol açacağını iddia 
eden Zebari, 
Türkiye'yi krizin halli 
için yapılan barışçı 
çözüm tekliflerine 
karşılık vermemekle 
suçladı. Irak'ın Kürt 

asıllı Dışişleri 
Bakanı Zebari, 
Türkiye'nin 
geçtiğimiz günlerde 
Irak'tan gelen heyetin 
tekliflerine kulak 
asmadığını ifade etti. 
Türkiye'nin PKK 
liderlerinin kendisine 
teslim edilmesine 
yönelik talebinin 
de "gerçekçi 
olmadığını" kayde
den Kürt Bakan, 
"Onlar bizim kon
trolümüzde değiller. 
Dağlardalar ve 
silahlılar" şeklinde 
konuştu. Türkiye'nin 
şimdiye kadar 
PKK'ya karşı 
"sıcak takip" 
yapılmasına dair 
taleplerde bulu 
nurken durumun 

son günlerde iyice 
gerginleştiğini 
belirten Zebari, 
"Geniş ölçekli 
askeri saldırılardan 
bahsediyorlar. 
Bu da insanları 
son derece sinirli ve 
endişeli hale 
getiriyor" dedi. 
Böyle bir askeri 
harekatın "felaket 
sonuçları olacağını" 
ifade eden Iraklı 
Bakan, bunun 
İraklıların sert 
bir direnişiyle 
karşılık göreceği 
tehdidinde bulundu. 
Zebari, Irak 
hükümeti ve tüm 
Irak halkının 
bağımsızlık için 
kenetlendiğini de 
sözlerine ekledi

Kürt lider Barzani, 
Türkiye’nin tek 
çözümü savaş 
olarak gördüğünü 
belirterek, Türk 
askerlerinin K. Irak’ı 
işgal etmesini savaş 
ilanı sayacaklarını 
söyledi, ilginç bir 
iddida bulundu: 
Kuzey Irak’taki 
bölgesel Kürt yöneti
mi başkanı Mesud 
Barzani, Türkiye’nin 
PKK’yla ilgili rahat 
sizliğim Kuzey 
Irak’ta Iraklı Kürtlerin 
giderek artan refahı 
ve bağımsızlığına 
meydan okumak 
için kullandığını 
ileri sürdü.
Barzani, “PKK’nın 
sadece bir bahane 
olduğuna innamak 
üzereyim. Türkiye’nin 
tehditleri ve 

davranışları bizde 
esas hedefinin Kürt 
bölgesi olduğuna 
dair şüphe uyandın 
yor. Kürt bölgesi 
asıl hedef değilse 
neden Türkiye ve 
PKK arasındaki 
savaşa karışmak 
zorundayız” dedi. 
Mesud Barzani, 
Türkiye’yi sorunu 
silah değil diyalog 
yoluyla çözmeye 
çağırdı ve askeri 
çözüm seçeğini 
dışarda bıraktığı 
takdirde Türkiye’yle 
işbirliğine hazır 
olduklarını belirtti. 
Ancak Türkiye’nin 
sorunun tek 
çözümünü savaş 
olarak gördüğünü 
belirten Barzani, 
“Topraklarımızı işgal 
etmeleri veya harekat 

düzenlemeleri, savaş 
ilanı sayılacaktır” 
dedi.
Barzani: PKK'lıları 
teslim etmeyeceğiz 
Irak'ın kuzeyindeki 
bölgesel yönetimin 
başkanı Mesud Bar 
zani, PKK elebaşıla 
rını teslim etmeye
ceklerini söyledi. 
Barzani, "Maliyeti ne 
olursa olsun, hiç 
kimseyi hiçbir bölge 
devletine teslim 
etmeyeceğim.
Buna karşın, hiçbir 
PKK mensubunun 
Kürdistan bölgesini 
(Irak'ın kuzeyi) üs 
olarak kullanmasına 
ya da burada 
mevcut olmasına 
vc Türkiye'nin güven- 
iiyini tehdit etmesine 
de izin vermeye
ceğim." dedi._______
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ursa’da sahte ehliyetli siiriicü dehşeti: I ölii I yaralı
Bursa'da başkasına 
ait ehliyetin üzerine 
kendi fotoğrafını 
yapıştırıp kullanan 
sürücünün idaresin* 
deki kamyonet, 
kırmızı ışıkta 
bekleyen otobüse 
arkadan çarptı.
Kazada sahte 
ehliyetli kamyonet 
sürücüsü hayatını 
kaybederken, 
yanında yolcu 
olarak bulunan bir 
kişi ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre,

Kestel ilçesine bağlı 
Kale Mahallesi 
Ankara Caddesi 
üzerinde meydana 
gelen kazada, Baki 
Yanardağ (29) 
idaresindeki 16 V 
9163 plakalı kamyo* 
net, kırmızı ışıkta 
bekleyen İbrahim 
Ay (30) idaresindeki 
34 R 0603 plakalı 
otobüse arkadan 
çarptı. Kazada ağır 
yaralanan kamyonet 
sürücüsü Baki 
Yanardağ ile yanında

yolcu olarak bulunan 
kimliği belirlene
meyen bir kişi 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Baki 
Yanardağ yapılan 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Kazanın ardından 
polis kamyonet 
içerisinde inceleme 
yaparken, Baki 
Yılmaz'ın fotoğrafının 
bulunduğu ehliyetin 
Muttalip Dönmez 
adına kayıtlı

olduğunu 
tespit etti. 
Araştırmayı 
genişleten polis, 
Baki Yılmaz'ın 
kendi fotoğrafını 
Muttalip Dönmez 
adına kayıtlı 
ehliyete yapıştırıp 
renkli fotokopi 
çektirdikten sonra 
sahte ehliyeti 
pvc ile kaplatıp 
kullandığını ortaya 
çıkardı. Kazayla 
alakalı soruşturma 
devam ediyor

Önce bıçakladı, sonra özür Jiletli
Bursa'da bir şahıs, 
bıçakladığı kişiden 
"Yanlışlıkla oldu, 
özür dilerim" 
dedikten sonra 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Yıldırım 
ilçesine bağlı Güllük 
Mahallesi Kama

Sokak'ta meydana 
gelen olayda, 
kahvede otururken 
kahve dışında 
kavga eden şahısları 
ayırmak için dışarı 
çıkan Mehmet 
Şahmarsak (42), 
isminin Osman 
olduğu öğrenilen bir

şahsın rast gele • 
salladığı bıçak 
ile yaralandı.
Osman isimli zanlı 
kanlar içerisinde 
kalan Mehmet 
Şahmarsak'ın 
yanına gelerek, 
"Yanlışlıkla oldu, 
özür dilerim"

dedikten sonra 
kaçtı. Yaralı 
Şahmarsak olay 
yerine gelen ambu
lansla Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Polis 
olayla alakalı 
soruşturma başlattı.

3

Restaurant önünde
kurşunlama

Bursa'da bir kişi 
alkol aldığı restau- 
ranttan çıkarken 
tabanca ile 
vuruldu.
Edinilen bilgiye 
göre, Ayhan 
Aksu (35), merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Demiryolu 
Caddesi üzerindeki 
bir restaurant 
arkadaşlarıyla 
birlikte alkol aldı.
Restoran çıkışı 
Aksu kimliği 
belirsiz bir kişinin 
silahlı saldırısına 
uğradı. Ayhan 
Aksu'yu göğsünden 
vuran zanlı

kayıplara karıştı. 
Ağır yaralanan 
Aksu arkadaşları 
tarafından 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Durumu ağır 
olan Ayhan Aksu, 
ilk müdahalenin 
ardından hayati 
tehlike kaydıyla 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne 
sevk edildi.
Olayla alakalı 
soruşturma 
başlatan polis 
kimliği belirsiz 
zanlının peşine 
düştü.

—ti------------------------------------------------------------------------------
AV I I II IÖğrencilerin üzerine 
duvar çöktü: 3 yaralı

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

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

I AÇILSftTILIKveKIRMJKLARINIZICINBIZlARAYINIZ
*

i

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

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

I 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, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve
I Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
I SEKER SİGORTA1 Macîde &ZÂLP
|Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 211

Ecel 
karşıdan 
karşıya 

geçerken 
yakaladı

Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde meydana 
gelen trafik 
kazasında yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan bir kişi, 
otomobilin çarpması 
sonucu yaralı 
olarak kaldırıldığı 
hastanede hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa-Yalova 
karayolunun 
Yeniköy Kavşağı'nda 
yolun karyısına 
geçmek isteyen 
Yakup Fıçıcı'ya (60), 
Adnan Kayahan 
idaresindeki 77 
AK 263 plakalı 
otomobil çarptı. 
Kazada yaralanan 
Fıçıcı, Orhangazi 
İlçe Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yapılan müdahaleye 
rağmen Fıçıcı 
hayatını kaybetti. 
Sürücü gözaltına 
alındığı kazayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Büyükçekmece'de 
29 Ekim töreninin 
yapıldığı sırada, yağ
murla ağırlaşan okul 
duvarının çökmesi 
sonucu 3 öğrenci 
yaralandı. Edinilen 
bilgiye göre, olay 
saat 10.30 sıraların
da Mimar Sinan 
Batıköy 
Mahallesi'nde 
bulunan Yalçın 
Çiftçioğlu İlköğretim 
Okulu'nda 
29 Ekim kutla
malarının yapıldığı 
sırada meydana 
geldi. Yağmurun 
etkisiyle ağırlaştığı 
belirtilen 1 metre 
yüksekliğindeki 
bahçe duvarının 
15 metre uzunluğun
daki kısmı çöktü. 
Arkasında toprak 
yığını bulunan 
duvarın çökmesiyle 
7-C sınıfı öğrencisi 
Oğuz Özdemir, 
4-E sınıfı öğrencisi 
Sinan Akyol ile 
4-A sınıfından
Gülay Kurt isimli

öğrenciler 
çeşitli yerlerinden 
yaralandı.
Yaralı öğrenciler 
okula gelen ambu
lansla hastaneye 
kaldırılırken, 
olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri de 
incelemelerde 
bulundu.
Öğrencilerden 
Özdemir'in 
ayağının kırıldığı, 
Akyol'un da 
ayağından 
yaralandığı 
belirtildi.
Tören sırasında 
yaşanan kazayı 
anlatan öğrenciler, 
"Tören esnasında 
büyük bir gürültü 
duyduk. Duvarın 
çöktüğünü 
gördük. Öğrenciler 
yaralandı" dedi. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatılırken, 
kazanın ardından 
törene son 
verilerek öğrenciler 
evlerine gönderildi
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Hükümet özelleştir 
mede 2008 yılından 
da umutlu. Gelecek 
yıl için özelleştirme 
hedefi 12 milyar YTL 
olarak belirlendi.
Özelleştirmede halka 
arz yönteminin öne 
çıkması beklenirken, 
enerji sektörü bu 
dönemin lokomotifi 
olacak.
Özelleştirme 
uygulamaları 2008- 
2010 yılları arasında 
da tüm hızıyla 
sürecek.
Gelecek iki yılda 
öncelikli olarak elek
trik dağıtım 
şirketlerinin, ardın
dan da elektrik 
üretim şirketlerinin 
özelleştirilmesi 
öngörülüyor. 
Bu dönemde şans 
oyunları işletim 
lisansının verilmesi 
ihalesinden de 
önemli gelir 
bekleniyor.
2008 yılı hedefleri

Q_ Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür, 
İSMAİL GÜNEY

Kendi Özel besimiz Kurbanlıklanmızı 
Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

2008 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Kanunu Tasarısı'na 
göre, memurların 
fazla çalışma ücreti, 
yeni yılda yüzde 5 
oranında artacak.
Halen 85 kuruş olan 
saat başı fazla çalış
ma ücreti, 1 Ocak 
2008'den itibaren 90 
kuruş olarak uygu
lanacak.
Tasarıya göre, yurt 

arasında köprü ve 
otoyolların 
özelleştirilmesi de 
yer alıyor. Ayrıca 
şeker fabrikaları ile 
limanların da 
özelleştirme süreci?-' 
kesintisiz devam 
edecek. Tekel Sigara 
Fabrikalarının 
özelleştirilmesi 
sürecinin de gelecek 
yıl tamamlanması 
öngörülüyor.
Öte yandan, 
5 milyar 200 
milyon YTL olması 
öngörülen 2007 
özelleştirme 
gelirinin Türk 
Telekom'un satış 
bedelinin peşin 
ödenmesi nedeniyle 
11 milyar 600 
milyon YTL'ye 
çıkması 
bekleniyor.
2008 özelleştirme 
gelir hedefi ise 11 
milyar 798 milyon 
YTL olarak 
belirlendi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

İkinci Kordon’da 
Anıl Gümrükleme yanından 

70 m2 denize karşı 
işyeri kiralıktır.

SAHİBİNDEN SATILIK 
90 MODEL DAIHATSU

içi gündelikler de 
yüzde 5 ile yüzde 7,9 
arasında artacak. 
Yeni yılda yurt içi 
gündeliği olarak 
Meclis Başkanı ve 
Başbakan'a 38 YTL, 
Genelkurmay 
Başkanı, Bakanlar ve 
Milletvekillerine 35 
YTL, en alt 
kademedeki 
memurlara ise 20,5 
YTL ödenecek.

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET

MANASTIR SOLAKSUBAŞI 
SİTESİ C BLOK 4 KAT 

2 NOLU DAİRE ASANSÖRLÜ 
DOGALGAZ KOMBİLİ- 

KULLANILMAMIŞ 140 M2 
DAİRE SAHİBİNDEN SATILIKTIR. 

(Mutfak yapılmamış) 

246 34 14

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Oiibinler Anıtkabire ahu elli
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla 
Anıtkabir'e koşan 
vatandaşlar, 
Büyük Önder 
Atatürk'ün manevi 
huzurunda buluştu 
Genelkurmay 
Başkanlığı internet 
sitesindeki 
Anıtkabir ziyaretçi 
sayısına ilişkin 
verilere göre, 
dün 4 bin 813'ü 
yabancı 203 bin 
576 kişi Anıtkabir'i 
ziyaret etti. 
Böylece, Ekim 
ayında, şu ana kadar 
Anıtkabir'i ziyaret 
edenlerin sayısı 1 
milyon 244 bin 
295'e, bu yılkı 
ziyaretçi sayısı ise 
9 milyon 361 bin 
758'e ulaştı. 
Anıtkabir'i geçen yıl 
29 Ekim'de 68 bin

Erdoğan’dan yaralı askerlere ziyaret
Başbakan Recep Tâyyip Erdoğan, 
terör olaylarında yaralanan ve 
GATA'da tedavi gören askerleri ziyaret 
etti. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaş 
kanı Abdullah Gül'ün Çankaya. 
Köşkü'nde verdiği Cumhuriyet resep 
si yonunun ardından, Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül, İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı ve 
Başmüzakereci Ali Babacan ve 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte 
GATA'ya geldi. Erdoğan'ı, GATA'ya 
gelişinde askeri yetkililer karşıladı. 
Erdoğan, burada tedavi gören asker
lerle yakınd n ilgilenerek, geçmiş 
olsun dilekçinde bulundu

742 kişi ziyaret 
etmişti.
Anıtkabir'i bu yıl 
ocak ayında 603 bin 
190, şubat ayında 
460 bin 288, mart 
ayında 509 bin 
140, nisan ayında 
1 milyon 74 bin 731, 
mayıs ayında 879 bin

766, haziran 
ayında
1 milyon 174 bin 
278, temmuz ayında
1 milyon 392 bin 
551, ağustos ayında 
1 milyon 570 bin 802, 
eylül ayında da 1 
milyon 352 bin 717 
kişi ziyaret etti

Devletin zirvesi Çankaya
Köşkü’nde biraraya geldi

Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla 
Çankaya Köşkü'nde 
resepsiyon verdi. 
Cumhurbaşkanı 
Gül'ün Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle 
verdiği ilk resep
siyonda devlet 
erkanı biraraya geldi. 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı 
Koksal Toptan, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Genelkurmay 
Başkanı Orgenarel 
Yaşar Büyünanıt ile 
parlamentoda 
temsil edilen 
partilerin temsilcileri 
resepsiyonda 
hazır bulundu. 
Baykal ve CHP 
Milletvekilleri 
Katılmadı 
CHP Genel 
Başkanı Deniz 
Baykaİ ile ÜHH 
milletvekilleri,
Meclis'teki törende 
olduğu gibi, 
Köşke'teki 
resepsiyona da 
katılmadı.
Devletin zirvesini 
biraraya getiren 
resepsiyonun 
davetlileri arasında 
ünlü Holyvvood 
yıldızı Kevin 
Costner da vardı. 
Ünlü aktör,

resepsiyonun ilgi 
odağı oldu.
Costner, 
Cumhurbaşkanı 
Gül, Başbakan 
Erdoğan ve 
Genelkurmay 
Başkanı Yaşar 
Büyükanıt ile bir 
süre sohbet etti. 
Köşk, bugün 
de Konuk 
Ağırlayacak

C u m h û r başkan’ı 
Gül bugün de 
eşi Hayrünnisa 
Gül ile birlikte 
Çankaya 
Köşkü'nde 
sivil toplum 
örgütlerinin 
temsilcilerini, 
işadamlarını, 
medya yöneticilerini 
ve sanatçıları 
ağırlayacak.

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda 

çalışacak
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
aranıyor

Müracaatlann şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.

Tel: 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii
Yalova Yolu 2. Km.

Gemlik/BURSA

YURTİÇİ KARGO’C 
ÇALIŞMAK

İSTER MİSİNİZ?
En az ilkokul mezunu, 

askerliğini yapmış, 
dağıtım ve alım işlerinde 

çalıştırılmak üzere 
BAY PERSONELLER 

alınacaktır.
Müracaatlar, 1 adet fotoğraf ile 

şahsen yapılacaktır
YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş. 

GEMLİK ŞUBESİ 
TEL : 513 20 71 ■ 513 55 05

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE j

KASİYER aranıyor j
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur/1

İMAM ASLAN j | 
DİNLENME TESİSLERİ 

Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK I



■
CAN MERİDYEN 

nUŞVCKİŞ MCHK.Zİ 
G€AALİKLİL€RİN HİZM€TİN€ AÇILDI! 
GEZİPGÖRECEĞİNİZKALİTELİVEUCUZ 

yglH 

BİRCAZİBEMERKEZİOLUŞTURDUK.
M SAYILI MİKTARDA 

KİRALIK YERİMİZ 
MEVCUTTUR.
İstiklal Cad. No:26 

TEL: 513 10 80
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NBA heyecanı bugün başlıyor
Dünyanın en çok iz!e- 
nen spor organizasy
onlarından birisi olan 
ve dünya basketbolü
nün önemli yıldızları 
nın ter döktüğü Ame 
rikan Profesyonel Bas 
ketbol Ligi'nde (NBA) 
2007-2008 sezonunun 
heyecanı başlıyor. 
Basketbol dünyasının 
en büyük yıldızları 
yeniden sahneye 
çıkıyor. Basketbolün 
en üst düzey temsil 
alanlarından birisi 
olan ve tüm dünyada 
büyük ilgiyle takip 
edilen NBA'de yeni 
sezon 30 Ekim'de 
başlıyor. Toplam 30 
takımın şampiyonluk 
mücadelesi vereceği 
NBA'de takımlar Doğu 
ve Batı olmak üzere 
iki konferansa ayrıla 
rak hem kendi konfe 
tansındaki hem de 
diğer konferanstaki 
takımlarla maçlar 
yapıyorlar.
Konferanslarda kendi 
içlerinde gruplara 
ayrılıyorlar. Doğu 
Konferansı'nda 5 
takımlı Atlantik; 5 
takımlı Merkez ve yine 
5 takımlı Güneydoğu 

j GTnpfârı yer afırken, 
Batı Konferansı'nda 
ise, 5 takımlı 
Kuzeybatı; 5 takımlı 
Pasifik ve yine 5 
takımlı Güneybatı

Grupları mücadele 
edecek.
NBA'de geçtiğimiz 
sezon 4 olan Türk 
basketbolcu sayısı ise 
bu sezon yeniden 3'e 
indi. Geçtiğimiz sezon 
Utah Jazz formasıyla 
oldukça başarılı bir 
sezon geçiren ve All- 
star seçilerek bu alan
da bunu başaran ilk 
Türk basketbolcu olan 
Mehmet Okur'un yanı 
sıra, Orlando Magic'te 
top koşturan Hidayet 
Türkoğlu ve Atlanta 
Hawks forması giyen 
Gürcü asıllı Türk bas
ketbolcu Zaza 
Pachulia, bu sezon da 
Türk basketbolsever- 
lerin yakından takip 
ettiği isimler olacaklar. 
Geçtiğimiz sezon 
Milwaukee Bucks for
masıyla çaylak sezo
nunu geçiren Ersan

llyasova ise bu yıl 
Avrupa'ya döndü ve 
Barcelona takımıyla 
anlaştı.
NBA'de geçtiğimiz 
sezonu şampiyon 
olarak tamamlayan 
San Antonio Spurs, 
bu sezonda şampiyon
luk ipini göğüsleyerek 
tarihinde ilk kez üst 
üste bu sevinci yaşa
manın hesaplarını 
yapıyor. Son 9 yılda 4, 
son 5 yılda ise 3 
şampiyonluk kazanan 
Spurs, 1999, 2003, 
2005 ve 2007 yılların
da şampiyon olmuştu. 
Kadrosunda Tim 
Duncan ve Tony 
Parker gibi önemli 

yıldızları barındıran 
San Antonio bu 
sezonda şampiyon
luğun en güçlü 
adayları arasında 
gösteriliyor.

Valencia’da gece yarısı operasyonu
Ispanya 1. Futbol 
Ligi'nin güçlü takım
larından Valencia'da, 
deplasmanda Sevilla 
karşısında yaşanan 
3-0'lık yenilgi son
rasında teknik 
direktör Quique 
Sanchez Flores 
görevden alındı. 
Maçtan sonra

saat 02.50'de 
acil olarak Valencia'da 
toplanan kulüp yöne
tim kurulu, sabaha 
karşı saat 04.00 
sıralarında resmen 
Quique'nin görevine 
son verme kararı aldı. 
Quique'nin yerine 
Valencia’nın 3. ligde 
mücadele eden diğer

takımında teknik 
direktör olan 
Oscar Fernandez 
getirildi.
2005-2006 sezonunda 
Valencia’nın başına 
gelen Quique, yak
laşık 2,5 yıl görevde 
kalırken, kulübüne 
hiçbir kupa 
kazandırmadı.

VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
SHERK5 12.00-14.15>18.00 - 20.00
JANJAN 16.15-18.15
BANA ŞANS DİLE 12.00- 14.00 - 16.15-20.15

Turkcell Süper Lig’de görünüm Çocı
Tıırkrnll Siinnr I in'ripTurkcell Süper Lig’de
Galatasaray bir hafta 
sonra yeniden 
liderliğe yükseldi. 
Sarı-kırmızılı ekip, 
ligin 9. haftasında 
Sivasspor'a kaptırdığı 
liderliği, 10. haftada 
Denizlispor'u 
deplasmanda 2-1 
yenerek geri aldı. 
Galatasaray, bu gali
biyetle puanını 24'e 
yükseltirken, UEFA 
Kupası'nda aldığı 
mağlubiyetin moral 
bozukluğunu bir 
nebze de olsa giderdi. 
Şampiyonlar Ligi'nda 
Liverpol'u yenme 
başarısını gösteren 
Beşiktaş ise konuk 
ettiği İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyespor ile gol
süz berabere kaldı 
ve zirve yarışında 
çok önemli iki puan 
kaybetti. Bu skorla 
hanesine 1 puan 
yazdıran siyah-beyazh

ekip, 21 puanla 3. 
sıradaki yerinde kaldı. 
Geçen haftanın lideri 
Sivasspor da 
Konyaspor deplas
manından 2-1’lik 
mağlubiyetle ayrıldı. 
Bu sonuçla 22 puanda 
kalan Sivasspor, 1 
haftalığına oturduğu 
liderlik koltuğundan 
ikinciliğe indi. 
PSV Eindhoven'la 
deplasmanda 0-0 
berabere kalarak,

Şampiyonlar
Ligi'nde üst tura 
çıkma şansını 
artıran Fenerbahçe, 
Süper Lig’de bu haf
tayı da galibiyetle 
kapattı.
Kasımpaşa'yı 
deplasmanda 2-1 
yenerek, bu sezon ilk 
dış saha galibiyetini 
alan sarı-lacivertli 
ekip, puanını 19 yük
seltirken, 4. sıradaki 
yerini korudu.

Aslan, Denizli’den lider döndü
Turkcell Süper Lig’de 
Galatasaray deplas
manda Denizlispor'u 
son dakika penaltısıy
la 2-1 yenerek, geçen 
hafta Sivasspor'a kap
tırdığı liderliği yeniden 
devraldı.
Karşılaşmanın ilk 
yarısında rakibine 
oranla daha çok gol 
pozisyonuna giren 
sarı-kırmızılı ekip, 35. 
dakikada Nonda'nın 
golüyle 1-0 öne geçti. 
Maçın ilk yarısı da bu 
skorla sona erdi.
Ev sahibi Denizlispor, 
ikinci yarının hemen 
başında (48') 
kazandığı penaltıyı 
Krotoçvil ile gole 
çevirerek, skoru 1-1 
yaptı. 
Bu golden sonra

Galatasaray, 
Denizlispor'un kalesini 
ablukaya aldı. Üst 
üste gol pozisyonları
na giren sarı-kırmızılı 
ekip, aradığı golü 90. 
dakikada buldu. Bu 
dakikada Ümit 
Karan'ın ceza sahası

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83
T IWA

Çocuk NeH

ProtDrJefl 
Sönmez-har 
yaşam’/eke 
beslenme ı 
nedeniyle çt 
hipertansryc 
görülme ora 

ı arttığım bid 
Prof. Dr So 

I Türkiye'de < 
Ida kan bası 
mönün eriş 

[olduğu gibi 
[muayenesi 
[genellikle y 
[madiğim si 
[Ailelerin çı 
da kan bas 
'ölçülebilen 
konusu nd 
bilgilerinin 

[olmadığın 
[Prof. Dr. S 
['Oysa çor 
ikan basın 
iliğine, eri 
{kadar sık 
yüzde 1-! 
i rastlan m. 
dedi, 
[fereketşi 
Ifoertan;
Nedeni
Son yıllaı 

şiarda öze 
hanlık, h 
(yaşam ve

içinde yerde kalması j 
üzerine hakem penaltı j 
noktasını gösterdi. 1 
Kazanılan penaltıyı 1 
gole çevirerek, 
Galatasaray'ı 2-1 öne fl 
geçiren Nonda, attığı 2 
golle takımına 3 puan 
getiren isim oldu.

“SUYUNU BOŞA
HARCAMA”

m
ABONE I

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa I lorcam»" E 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın I
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Çocuklarda tansiyon riski
Adnan Menderes 
Üniversitesi Çocuk 
Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Çocuk Nefrolojisi 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ferah 
Sönmez, hareketsiz 
yaşam ve kötü 
beslenme alışkanlığı 
nedeniyle çocuklarda 
hipertansiyon 
görülme oranının 
arttığını bildirdi. 
Prof. Dr. Sönmez, 
Türkiye'de çocuklar
da kan basıncı ölçü 
münün erişkinlerde 
olduğu gibi fizik 
muayene sırasında 
genellikle yapıl
madığını söyledi. 
Ailelerin çocuklarda 
da kan basıncı 
ölçülebileceği 
konusunda yeterince 
bilgilerinin 
olmadığını belirten 
Prof. Dr. Sönmez, 
"Oysa çocuklarda da 
kan basıncı yüksek
liğine, erişkinlerdeki 
kadar sık olmasa da 
yüzde 1-5 civarında 
rastlanmaktadır" 
dedi.
Hareketsiz Yaşam 
Hipertansiyon 
Nedeni
Son yıllarda çocuk
larda özellikle şiş
manlık, hareketsiz 
yaşam ve kötü

beslenme alışkınlık
larındaki artış nedeni 
ile ergenlik dönemin 
de hipertansiyon 
görülme oranının art
tığını belirten Prof. 
Dr. Sönmez, bilgisa
yar başında kilitlenen 
çocukların abur cu 
bur yeme alışkanlık
larından mutlaka 
kurtarılması gerek
tiğini ifade etti. 
Çocuklarda Kan 
Basıncı Neden 
Yükselir?
Çocuklarda kan 
basıncının çeşitli 
nedenlerle yükse
lebildiğini söyleyen 
Prof. Dr. Sönmez, 
şöyle konuştu: 
"Çocuklarda kan 
basıncı yüksekliği 
yüzde 85 gibi büyük 
bir sıklıkla böbrek 
hastalıklarına bağlı 
gelişmekte, daha az 

sıklıkla kalp damar, 
hormonal ve sinir 
sistemi hastalıkları 
da kan basıncı 
yüksekliğine yol 
açabilmektedir. 
Günümüzde 
erişkinde olduğu gibi 
bir hastalığa bağlı 
olmadan birincil 
olarak hipertansi 
yona da özellikle 
ergenlerde daha sık 
rastlanmaya başlan
mıştır." 
Hipertansiyon 
Fark Edilmez 
Çocuklarda hipertan
siyonun, fark 
edilmemesi duru
munda kalp, böbrek, 
gözler ve beyine 
kalıcı zararlar vere
bileceğinin altını 
çizen Prof. Dr. 
Sönmez, böylece 
hipertansiyonun 
erken saptanması ile 

hem genelde altta 
yatan hastalığın 
erken tanısı hem de 
hipertansiyonun 
hedef organlara 
zarar vermeden 
ortaya çıkarılmasının 
mümkün olacağını 
bildirdi.
Prof. Dr. Sönmez, 
"Günümüzde 
çocukluk döneminde 
hipertansiyonun 
saptanması ve 
tedavisi, erişkin 
dönemdeki damar 
sertliği, kalp ve 
beyin damar 
hastalıklarının 
görülmesini azalta
caktır" diye konuştu. 
Çocuklarda kan ba 
sinemin fizik muaye 
nenin bir parçası 
olarak kabul edilme 
sinin çok önemli 
olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Sönmez, 
sağlıklı çocuklarda 
da yılda en az bir kez 
kan basıncını 
ölçülmesi gerektiği
ni, erişkinden farklı 
olarak çocuklarda 
ölçülen kan 
basıncının çocuğun 

göre belirlenmiş nor
mal değerlerle 
karşılaştırılıp, yüksek 
olup olmadığına 
karar verilmesinin 
önemli olduğunu 
vurguladı.

Bebeklerde 
hızlı solunum 

zatürre habercisi
Bebeklerde yeni do 
ğan ölümleri hariç 1 
yaşından önce gö 
rülen en sık ölüm 
sebebinin zatürre 
olduğu belirtildi. 
Hacettepe Üniver
sitesi (HÜ) Tıp 
Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalık 
lan Ana Bilim Dalı 
Şosyal Pediatri 
Ünitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Elif 
Özmert, alt ve üst 
solunum yolu enfek
siyonlarının ortaya 
çıkmasında, havala 
rın soğumasının, kış 
aylarıyla birlikte 
hava kirliliğinin art
masının, kapalı 
ortamlarda zaman 
geçirilmesinin etkili 
olduğunu söyledi. 
Üst solunum yolu 
enfeksiyonlarının 
genellikle sadece 
burun akıntısı, ök 
sürük ve ateş şek
linde görüldüğünü, 
hırıltı, hızlı nefes alıp 
verme ve göğüste 
çekilmenin olması 
durumunda ise alt 
solunum yolu enfek
siyonlarının söz 
konusu olabileceğini 
belirten Özmert, alt 
solunum yolu enfek
siyonlarının hayatı 
tehdit eden bulgular 
luşturduğunu vur

guladı.
Prof. Dr. Özmert, 
zatürrenin bir alt sol
unum yolu enfeksi 
yonu olduğunu ifade 
ederek, "Temel ola 
rak akciğerlerde ha 
va değişiminin yapıl 
dığı avleol denilen 
anatomik bölgenin 
mikrobik iltihabın
dan kaynaklanan 
hastalıktır. Hava de 
ğişimi yapılan böl 
gede, buranın ilti
habı hastalığı sıra 
sında hava değişimi 
yapılamadığı için 
yeterli oksijen alımı 
mümkün olmaz.
Yeterli oksijen alın
madığında da daha 
hızlı nefes alıp ver
ilir. Biz, zatürrenin 
ilk belirtisi olarak 
hızlı solunumu esas 
alırız" diye konuştu. 
Sağlık Bakanlığı veri 
lerine göre, Türki 
ye'de 1 yaş altı be 
bek ölüm hızının bin 
de 21 olduğunu belir 
ten Özmert, "Türki 
ye'de doğan her yüz 
bebekten 2.1'i 1 yaşı 
na gelmeden yaşa 
mini yitiriyor. Bu 
ölümlerin yarısı, yeni 
doğan döneminde 
olurken, diğer yarı 
sında zatürre kay
naklı ölümler önemli 
bir yer tutuyor" dedi
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DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ 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
Mor.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 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 

Su Arıza
513 45 21 -111

Yalnyz 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova (226)811 13 23 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

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

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL 
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
30 Ekim 2007 Sah

demiriz ECZANESİ
D.Subaşı Mh. No: 14

Tel: 513 29 74 GEMLİK

GemlikKörfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2891 

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 Edebiyat Günleri başlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenecek olan 
12. Uluslararası 
Edebiyat Günleri, 
3 Kasım Cumartesi 
günü başlıyor.
'Edebiyatta özgürlük' 
konusundan hareke
tle 'Günümüz Edebi 
yatında İnsan ve 
Özgürlük' temasının 
işleneceği 12. Ulusla 
rarası Bursa Edebi 
yat Günleri, edebiyat 
meraklılarını Kent 
Müzesi ve Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
bir araya getirecek. 
Edebiyatın usta 
kalemlerinden Ataol 
Behramoğlu, Yücel 
Kayıran, Cem Deveci, 
Ali Galip Yener, Yaşar 
Güneş, Hande öğüt, 
Cemal Atay Genç, 
Prof. Necmi Gürsa 
kal, Hacı Tonak ve 
Doç. Dr. Bilal Kemikli 
gibi isimlerin katıla
cağı Edebiyat Günle 
ri, Litvanya'dan Uldis 
Berzins ile Kuzey

Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 
(KKTC)'den Fikret 
Demirağ'ı da Bursa 
lılarla buluşturacak. 
Kentin kültür ve 
sanat yaşamına yeni 
renkler katacak olan 
12. Uluslararası Bur 
sa Edebiyat Günle 
ri'nde 'Türk ve Dünya 
Şiirinde Özgürlük', 
'Günümüz Dünya 
sında Özgürlük' ve 

'Bursa'da Edebiyat 
ve Özgürlük' konu
larının gündeme 
getirileceği sem
pozyumlar yapılacak. 
Ömer Özgeç'in çağ
daş şairlerin eser
lerinden bestelenen 
şiirlerin gitar ve 
armonika eşliğinde 
müzik dinletisinde 
seslendireceği ede
biyat günlerinde, 
usta kalemlerin gitar 

eşliğinde şiirler 
okuyacağı bir etkinlik 
de gerçekleştirilecek. 
Edebiyat Günleri 4 
Kasım Pazar günü 
sona erecek.
'12, Uluslar arası 
Bursa Edebiyat 
Günleri' programı: 
3 Kasım 2007 
Cumartesi 
15:00 -15:05 
Açılış: Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin 
Yer: Kent Müzesi 
15:05 -16:15 
Türk ve Dünya 
Şiirinde Özgürlük 
Oturum Başkanı: 
Enver Ercan 
Konuşmacılar: 
Ataol Behramoğlu 
Uldis Berzins 
(Litvanya) 
Fikret Demirağ 
(KKTC)
Yer: Kent Müzesi 
16:15 -17:00 
Şiir Dinletisi 
Ataol Behramoğlu 
Gitar: Haluk Çetin

Yer: Kent Müzesi 
17:15 -18:45 
Günümüz Dünya 
sında Özgürlük 
Konuşmacılar: 
Yücel Kayıran 
Cem Deveci 
Ali Galip Yener 
Yer: Kent Müzesi 
Etkinlik Salonu Kat:2 
4 Kasım 2007 Pazar 
14:00 -15:15 
Türk ve Dünya Ede 
biyatında Özgürlük 
Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Alev Sınar 
Konuşmacılar: 
Yaşar Güneş 
Hande Öğüt 
Cemal Atay Genç 
Yer: TKM Küçük 
Toplantı Salonu 
15:15 -16:30 
Bursa'da Edebiyat 
ve Özgürlük 
Oturum Başkanı: 
Nuri Kolaylı 
Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Necmi 
Gürsakal 
Hacı Tonak
Doç. Dr. Bilâl Kemikli 
Yer: TKM Küçük

Toplantı Salonu 
16:30-17:00 
Kahve Molası 
17:00 - 17:30 
Gitar ve Armonika 
Eşliğinde Müzik 
Dinletisi
Çağdaş Şairlerden 
Bestelenen 
Şarkılar 
Ömer Özgeç 
Yer: TKM Küçük 
Toplantı Salonu 
17:30- 18:45 
Gitar Eşliğinde 
Şiir Akşamı 
Yücel Kayıran 
Enver Ercan 
Namık Kuyumcu 
Mehmet Taner 
Mehmet Erte 
Gonca Özmen 
Deniz Durukan 
Ali Aksoy 
Hilmi Haşal 
Yasin Doğru 
İbrahim Serhat 
Canbolat 
Mustafa Muharrem 
Tüfekçi
Yer: TKM - Küçük 
Toplantı Salonu

Avrasya Film Festivali sona erdi
"44. Antalya Altın 
Portakal Film Festi 
vali" bünyesinde 
düzenlenen "3. 
Uluslararası Avrasya 
Film Festivali", ünlü 
yönetmen Shekhar 
Kapur'un d? katıldığı 
"Elizabeth: wltın 
Çağ" filminin göste 
rimiyle sona erdi. 
Usta yönetmenlerin 
80' i aşkın filminin 
gösterildiği 3. Ulusla 
rarası Avrasya Film 
Festivali, bu yıl per 
delerini ünlü yönet
men Shekhar Ka 
pur'un yönettiği ve 
başrollerini Cate 
Blanchett, Geoffrey 
Rush ile Clive 
Ovven'ın paylaştığı 
1998 tarihli 7 dalda 
Oscar adayı 
"Elizabeth" filminin 
devamı "Elizabeth: 
Altın Çağ" ile kapattı. 
Türkiye'de ilk kez 
seyirciyle buluşan 
filmin gösterimine 
sanatseverler büyük 
ilgi gösterdi. Filmin 
yönetmeni Shekhar 
Kapur, seyircileri 
Türkçe "İyi akşam
lar" diyerek 
selamladı.
Filmi, Uluslararası 
Uzun Metraj Film 
Yarışması jüri 
üyelerinin yanı sıra,

festival nedeniyle 
Antalya'da 
bulunan çok sayıda 
Türk ve yabancı 
sanatçı da izledi. 
Öte yandan, 
Türkiye'de ilgiyle 
izlenen ”24" 
adlı dizinin ilk 
sezonunu yöneten 
ve "Karşınızda 
Peter Sellers" ile 
bu yıl Türkiye'de de 
vizyona giren 
"Hasat Zamanı" 
adlı filmlerin ünlü 
yönetmeni Stephen 
Hopkins de 
Antalya'ya geldi. 
Hopkins, "Elizabeth: 
Altın Çağ" filminin 
Antalya Kültür 
Merkezi'ndeki 
gösterimine katıldı. 
Britanya tarihinin 
45 yıl tahtta 
kalan efsanevi 
monarkı, VVilliam 
Shakespeare, 
Edmund Spenser, 
John Dee gibi tarihi 
kişiliklerin arkasın
daki soylu destekçi, 
ismi destansı bir 
çağ ile birlikte 
anılan Kraliçe I. 
Elizabeth'in, Ingiltere 
tahtında geçen en 
parlak yıllarının 
konu alındığı 
filmde, kraliçenin, 
Avrupa'daki

düşmanlarına ve 
ülke içinde 
entrikalara 
karşı savaşırken 
aynı zamanda 
aşka sözünü 
geçirmek için 
verdiği amansız 
mücadele anlatılıyor. 
Dağıtımını UIP 
Filmciliğin 
üstlendiği filmde, 
ilk filmin yıldızları 
Cate Blanchett 
ve Geoffrey Rush, 
Kraliçe Elizabeth 
ve Sir Frances 
VValsingham 
rollerindeki 
performanslarını 
sürdürürken, 
popüler oyuncu 
Clive Owen, 
kraliçenin yeni 
aşkı, atılgan kaşif Sir 
Walter Raleigh'i 
canlandırıyor. 
Senaryosuna, 
Gladyatör adlı 
filmin senarist
lerinden, 2 kez 
Oscar ödülüne 
aday gösterilen 
VVilliam Nicholson 
ile birlikte 1998 
tarihli ilk filmin 
yazarı Michael 
Hirst'in imza attığı 
film, 60 milyon 
doları aşan bir 
bütçeyle çekildi.
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YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA 
KAPASİTİF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASİTİF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL) 

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

BUNUN SEBEBİ; YENİ UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARİÇ 15 KVA VE ÜZERİ 
TESİSLERDE KAPASİTİF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR.
AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÜKTİF REAKTİF ORANI %20, 
KAPASİTİF REAKTİF ORANI İSE %15 OLARAK UYGULANACAKTIR.
MEVCUT SİSTEMLERİNİZ İLE BU ORANLARI TUTTURMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.
BUNLARIN ANLAMI; BU ANDAN İTİBAREN MEVCUT KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİZ 
İLE CEZA ÖDEMEKTEN KURTULAMAYACAKSINIZ.

1 ELEKTRİK FATURALARINIZDA CEZA ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ KOMPANZASYON 
SİSTEMLERİNİZİ YENİLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.

UMELSAN, UZMAN KAOSOLAM VE VENI TEKNOLOJİLERİ HE 
BU KÖİIUDAKİ SORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM Ü|ETIIEKIEDİR. 
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HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir
Hamidiye Malı. Gazhane Cad. No : 41 /A GEMLİK

Tel: (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75

FÎllİ BOVA 
✓ JOTUN-DFNİZ

BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 

✓ NALBUR 
✓ SIHHİ TESİSAT 
✓ AKSGSUAA

BİLİMUM İNŞAAT 
MALZEMELERİ

- GEMLİK’İNfilK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

31 Ekim 2007 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com infofö'gemlikkorfezgazeteşi.com 25Ykr.

Erdoğan; ‘Türkiye 
kendi göbeğini kesebilir1 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ülkede 
yaşanan terör olaylarıyla ilgili olarak, "Tür 
kiye, kendi göbeğini kendi kesme noktası
na gelrniştir. Kendini koruyacak güç ve ka 
rarlılığa da sahiptir. Millet olarak huzur ve 
istikrarımızı, bölgedeki güç hesaplarına 
asla kurban ver meyeceğiz. Bunu da artık 
herkesin öğrenmesi lazım" dedi. Syf 6 de

Marmarabirlik tarafından açıklanan zeytin alım fiyatları masaya yatırıldı

“Zeylim hş fiyat üreticiyi tatmin etmiyor”
V 4 ilçenin Ziraat Odası başkan- 
lan biraraya gelerek Marmarabir 
lik’in açıkladığı 5 YTL’lik baş fiyatı 
yeniden gözden geçirmesi gerek
tiğini söylediler. Gemlik Ziraat Oda 
sı Başkanı Ali Çelik yaptığı konuş
mada, odaların üreticinin hak ve 
çıkarlarını korumakla yükümlü oldu 
ğunu belirtti. Ziraat Odası Başkan 
lan baş fiyatın üreticiyi memnun 
etmediğini ve Marmarabirlik’in fi
yatları yeniden ayarlanması gerek
tiğini söylediler. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sokaklara kilitlendik
Türkiye’nin gündemini artık sokaklar belirli 

yor.
Günler süren PKK'ya tepki eylemleri bitmek 

bilmiyor.
Cumhuriyet Bayramı bu yıl bir başka coşkuy

la kutlandı.
Halk Cumhuriyet Bayramı’nda elinde bayrak

lar sokaklara koştu.
Sokaklar al bayraklarla dolandı.
Herşey tek birşeye endekstendi.
PKK'nın terör eylemlerine..
Ama her gün şehitler gelmeye devam ediyor.

Devamı sayfa 5'de

GOODYEAR
|PHIUPS CD 140|

2 lastik al, telsiz telefonun olsun
15 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında, Goodyear’dan iki adet 

kamyon lastiği alan herkese anında Philips CD 140 telsiz telefon

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

Tel : 0.224 513 11 75

Terörle 
mücadele
4 askerimiz şehit oldu, 

15 terörist öldürüldü 
Tunceli’de 1, Şırnak 
tâki operasyonlarda 
şehit olan 3 askeri 
nriiz son yolculuk
larına uğurlanıyor. 
Şehitler, Şırnak’ta 
düzenlenen törenin 
ardından helikop 
terlerle memleket
lerine gönderildi.

şay^a J’cje

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazete%25c5%259fi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Büyük Amerika.. Küçük Amerika .. 
Şimdi de Komşu Amerika.

Amerikayı ne kadar tanıyorsunuz.?
Dünyanın jandarması..
Nerede bir asayişsizlik görse, uzak yakın deme

den hemen gider kol kanat gerer.
Amacı belli. Dünyada dirliği düzenliği sağlamak..
Amerika bir asrı aşkın süredir, Dünya'ya barış 

getirmek için çalışan, dost canlısı, terör düşmanı, 
çocukları çok seven, insanlığın huzuru için çalışan 
bir yüce ülkedir...

Bunun için üstlendiği fedakarlıklar sayılamaya
cak kadar çok.

Bir kaçını ben size anımsatayım.
1898 yılında Meksika'da karmaşa ortamı bulun

duğu gerekçesi ile MEKSİKA'yı İŞGAL ETTİ...
Dünya'nın çevre koruyucusu Amerika, Küba'da 

nükleer uygulamalar var mı yok mu diye bakmak için 
o yıllarda bir de KÜBA'yı işgal ediverdi...

Dünyadaki asker ve polisler insanların huzurunu 
korumakta yetersiz kalırlar diye kendi içinde, gayri 
resmi terör örgütleri kurdu...

1921 yılında artık insanların nedenini bile sor
madığı bir olağan hal içersinde Amerika olağan 
saldırışlarından birisim Nikaragua'ya yaptı...

Sırf dünya huzuru için...
Terör örgütleri ile dünyanın refahı için anlaşmalar 

yaptı. Kendi kasasından paraları terör örgütlerine 
aktardı ki, insanlara saldırmasınlar diye...

- 1945 yılında Japonya ile çıkan savaşın sonucun
da, Japonya teslim olduktan sonra, iki atom bom
bası ile 250 binden fazla insanı öldürdü... Ama 
muhakkak haklı nedeni vardır, boşuna öldürmez 

1950 - 53 yılları arasında hazır eli değmiş ken 
Koreyi de aradan çıkardı... Nasılsa Japon böl- 
gesindeydi, eli boş dönmektense, dünyanın o kısım- 

ı larını da. insanlık için temizleyiverdi...
1954 yılında Gua’* "ila'da : elerce insanı 

[ öldürdü" dediler ama s<w> ;a da no insanların, gene 
I insanlık için ©IduPÜldV'ij anlasılaı tabı .
ı Endonezya'ya Ij. oıraz fa •' u. Resmi eller

den faili meçhul cinayetler işletildi. Tabi faili meçhul 
olduğu için kimse bulunamadı...

1959 - 60 yıllarında, SSCB'nin Kübaya füze yer
leştirmesine kızıp, 60 bin kişiyi katletti. Yoksa o 
füzeler bir ateş alsaydı ne olacaktı..

1965 yılında, Endonezya'nın nüfus artışı ülkeyi 
sıkıntıya sokmaya başlamıştı. Endonezya hükümeti, 
dünyamızın kurtarı cısı Amerika'dan yardım istedi, 
Amerika en iyi bildiği işi yapıp 1 milyon kişiyi yoke- 
diverdi..

Dominik Cumhuriyetine paraşütler ile festival 
düzenleyen Amerika, paraşütçülerin ellerindeki bom
baları, Dominik'e düşürmeleri neticesi 10 bin 
Dominiklinin ölümüne neden oldu.

1975 yılında ilerde Hollywood film sıkıntısı 
çekmesin diye Vietnam'a girdi. Filmlerin daha can 
alıcı olması için, Vietnam'da bolca can aldı...

Vietnam'da halka yaptıkları "Vahşet" olarak 
tanımlansa da, dünya nüfusunun düzeninden sorum
lu olduğu için yapdı.

1970 - 75 yılları arasında Laos ve Kamboçya'da 1 
milyon kişiyi öldürdü.

Ama sonuçta o insanlar bir gün eceli ile öjecekti, 
ne fark etti ki değil mi?...

1976 yılında Arjantin'e parmak attı. Yönetimi 
devirip kaos oluşturarak 50 bin kişinin ölümüne 
neden olan çatışmaları başlattı.

1983 yılında Lübnan civarlarına balık tutmak için 
gelen con amcalarımız, ülkeyi sevip yerleşmek iste
di.

1986 yılında Libya'ya saldırdı. Yeni teknoloji bom
balarının test edilmesi gerekiyordu...

1991 yılında petrol satmak istemeyen Kuveyt'e 
dişlerini gösterdi ve sonra ısırdı. Kuveyt birkaç ay 
içersinde haritadan silindi.

1991 yılında Kuveyt'e yaptıklarını herkes görsün, 
"duyduk duymadık demeyin” dedi ve CNN'den canlı 
savaş izlettirdi...

2001 -11 Eylül’de ikiz kulelerine saldırı düzenle
nen Amerika çok kızdı. Daha sonradan bu saldırının 
kendi planı olduğu ortaya çıktı ama ...

11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'a çıkan 
Amerika, ilerde Çin'e gider diye korktuğu Afgan 
doğal gazını kontrol altına aldı... 100 bin AfganlI 
arada oluvermiş ama kusura bakmasınlar artık, gaz 
meselesi...

2003 yılında komşu Irak'a geldi. Saddam'ın üret
tiği iğrenç, pis kokan silahları yok edip, tüm 
dünyaya huzur sağlamak için 650 bin insanı yok etti.

Komşuda pişer, bize de düşer, 
Küçük Amerika olur bir gün... 
Anladiniz siz ne demek istediğimi...

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bir süre önce anayol 
dan giriş yapılan 
Akmen Sitesi’ne 
sıcak asfalt yapılma 
sına rağmen burada 
yaşayanların ulaşım
da büyük sıkıntı 
çektikleri gözleniyor. 
Akmen Sitesi Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Selahattin Ekinci, 
Jandarma önünde 
inen site sakinlerinin 
karşıya geçmelerinin 
tehlikelerini 
anlatarak, "Daha zoru 
ise yaklaşık 300 met 
re yürüdükten sonra 
yine yukarıya doğru 
çıkmak zorundasınız. 
Kestirmeden ise arsa 
sahipleri bize yol ver
mediğinden biz sana 
yi önünde yapılan 
kavşaktan yol açıla 
rak buradan evleri 
mize ulaşmak 
istiyoruz" dedi. 
Sanayi Sitesi önüne 
yapılan alt geçidin 
yanından kendilerine 
yol yapılabileceğini 
savunan Ekinci, 
toprak yolun 
yağmur yağdığında 
araçlara geçiş Ver
mediğinden düzen
lenmesini istedi.

Anayolda hızla akan 
trafik nedeniyle 100. 
Yıl Okuluna servis 
yapan araçların site 
ye çıkmadıkları için 
öğrencilerin zorluk 
çektiklerini de savu
nan Ekinci, toprak 
yoldan ise çamur 
olduğu için araçların 
siteye gidemedikleri
ni söyledi. Sanayi 
kavşağından kendi
lerine yol açılabile
ceğini savunan Ekin 
ci, jandarma karşısın
dan yapılan asfalt 
yolun tehlikeli olduğu 
nu ve burada yaşa 
yanların bu yolu 
kullanamadıklarını

söyledi.
Uzun yıllar yapımı 
sürüncemede kalan 
ancak şimdilerde 
bitirilen Akmen 
Sitesinde 100 aile 
yaşarken karanlık 
olunca kadın ve 
çocukların anayoldan 
siteye çıkmalarında

zorlandıklarını ve 
karşılarına çıkan 
köpeklerden korktuk
larını belirten Ekinci, 
"Bizlerin araçlarıyla 
buraya gelebilmemiz 
için mutlaka sanayi 
alt geçidinden bize 
yol verilmesi 
gerekiyor" dedi.

SATIUL ■ KİRALIK LÜK DAİRELER ve İŞYERLER
bayta$ www.baytasinsaat.com
H

---- YENİ PROJEMİZ-------  
RAYTAŞ ESİN APARTMANI

Bahkpazarı Mahallesinde, 
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, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
'f Otoparklı, Asansörlü, 

Hazır Mutfak, 
Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke, 

'S 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 42 211*301X17 94

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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“Zeytinde baş fiyat 
üreticiyi tatmin etmiyor”

4 ilçenin Ziraat Odası başkanları biraraya gele 
rek Marmarabirlik’in açıkladığı 5 YTL’lik baş fiyatı 
yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söylediler
Seyfettin SEKERSÖZ

4 ilçenin Ziraat 
Odası Başkanları 
dün Gemlik’te 
biraraya gelerek, 
Marmarabirlik 
tarafından açıklanan 
zeytin alım fiyatlarını 
masaya yatırdılar. 
Marmarabirlik’in 
açıkladığı zeytinde 
5 YTL’lik baş fiyatın 
uygun olmadığı 
görüşünde birleşen 
4 ilçenin Ziraat Odası 
başkanları Gemlik'te 
yaptıkları toplantıda 
fiyatların yeniden 
ayarlanması gerek
tiğini savundular. 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik'in 
ev sahipliğini yaptığı 
toplantıya Gemlik 
Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, İznik Ziraat 
Odası Başkanı Vahit 
Mutlu, Orhangazi 
Ziraat Odası Başkanı 
Cevdet Altun 
ile Mudanya Ziraat 
Odası Başkanı 
Raif Döner ve oda 
yönetim kurulu 
üyeleri katıldı. 
Toplantıda Marmara
birlik’in açıkladığı 
baş fiyatın üreticiyi 
memnun etmediği 
belirtilirken, marka 
tescil konusu ve 
bölge dışından gelen 
zeytinlerin Gemlik 
zeytini adı altında 
satışının yapıldığı 
ve gereken önlemin 
halen alınmaması 
masaya yatırıldı.
4 İLÇE OLARAK 
ETKİMİZİ ORTAYA 
KOYALIM 
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
Ziraat Odaları olarak 
üreticinin hak ve 
çıkarlarını korumanın 
odaların görevi 
olduğunu belirterek, 
"Bu konuda fikir 
ayrılığımız yok.
4 ilçe olarak 
Marmarabirlik 
üzerinde etkimizi 
gösterebilirsek 
bölge zeytini ve 
üreticimize

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YauYORUM
__________________________ LL___ :___

1 Mart tezkeresine hayır diyenler!...
1 Mart 2003 tezkeresine ret oyu verenlerin 

kulaklarını sürekli çınlatıyorum.
Şimdi Türkiye'ye ne kadar büyük fenalık 

ettiklerinin inşallah farkındadırlar..
Aralarında kimler yoktu ki... Kimler...
Türkiye'nin Amerika'ya satılacağını ileri 

süren ulusalcılar tam bir kampanya açmışlar 
dı. Türkiye'nin onurunu, Türkiye'nin namusu 
nu korumak adına, karşı görüşteki herkesi 
yerden yere vuruyor ve vatan hainliğiyle 
suçluyorlardı.

Müthiş bir mücadele yaşanıyordu.
Milliyetçi gruplar da ayaklanmışlardı.
Onlar da, ülkenin bağımsızlığının elden 

gideceğini, topraklarımıza girecek olan 
Amerikan askerlerinin bir daha çıkmayacak
larını ileri sürüyor ve ehl-i vatan'ın ayaklan
masını istiyorlardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de tezkereye 
karşı durduğu izlenimini veriliyordu.

Oysa sonradan anladık ki, dönemin Genel 
kurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, 
tam aksine tezkereyi istermiş ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin içindeki bir grubun sesi daha 
yüksek çıktığı için tam bir (ses uyumsuzluğu 
demektir) yaşanmış.

Tezkere, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey

en büyük faydayı 
sağlamış oluruz" 
şeklinde konuştu. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu'da 
Ticaret Borsası'nın 
çalışmaları ve 
zeytin tescil 
konusunda bilgiler 
verdi. Dillioğlu, zeytin 
ve zeytinyağının 
üreticiye maddi 
olarak geri dönüşüm 
sağlaması için 
mutlaka kaliteli 
ürün yetiştirip dış 
pazara açılmak 
gerektiğini söyledi. 
Marmarabirlik’in 
açıkladığı 5 YTL baş 
fiyatın zeytinciyi tat
min etmediğini de 
hatırlatan Dillioğlu, 
"Zeytinin büyük 
bölümü orta büyük
lükte olacak ve üreti
ci malını düşük fiyat
tan verecek. Üretici 
bu nedenle arzu ettiği 
fiyatı göremedi" 
şeklinde konuştu. 
MARMARABİRLİK 
FİYATLARI 
GÖZDEN GEÇİRSİN 
Orhangazi Ziraat 
Odası Başkanı Cev 
det Altun'da görüşü 
nü ortaya koyarken 
4 ilçede zeytin 
üreticiliği yapanların 
bu yıl Birlik’e vere
cekleri zeytinin ancak 
1.80 Ykr'a ulaşabile
ceğini ileri sürdü. 
Mudanya ve İznik 
Ziraat Odaları 
Başkanlarının da 

ortak görüşü olan 
Marmarabirlik’in 
açıkladığı baş fiyatın 
yeniden gözden 
geçirilmesinin doğru 
olacağı ve birlik yöne 
timinden bu konu 
için görüşme talep 
edilmesi uygun 
bulundu.
Çevrede Marmarabir- 
lik'in dağılmasını 
isteyen grupların 
bulunduğuna dikkat 
çeken Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, "Bizler 
Marmarabirlik 'in 
dağılmasını değil, 
aksine daha da güç 
lenerek üreticisine 
daha iyi hizmet ver
mesini isteriz" dedi. 
4 ilçenin ziraat 
Odaları Başkanları ile 
Gemlik Ticaret Borsa 
sı Başkanı toplantıda 
fiyatların geçen yıllar 
göz önüne alınarak 
yeniden ayarlanması 
nın uygun olduğu 
görüşünde birleşir 
ken Dillioğlu, 4 ilçe 
nin borsa olarak 
Gemlik Ticaret Borsa 
sı'na bağlanmalarının 
gerektiğini, Bursa'da 
ki Ticaret Borsasının 
ise zeytinin dışında iş 
yaptığından yeterli 
hizmet veremediğini 
söyledi.
BURSA BÖLGESİNİN 
20 KATI 
ZEYTİN DİKİLDİ 
Orhangazi Ziraat Oda 
sı Başkanı Cevdet 
Altun, Orhangazi'den 

satılan Gemlik tipi 
zeytin fiyatının 
çeşitli illerde Bursa 
bölgesinde bulunan 
ağaçların 20 kat 
fazlası olduğunu 
hatırlatarak 
"Orhangazi'de bile 
bazı marketler 
Aydın'dan getirilen 
zeytini Gemlik zeytini 
diye satıyorlar" 
diyerek zeytinde tes
cilin mutlaka alınması 
gerektiğini savundu. 
Altun, ayrıca 
Orhangazi İlçe Tarım 
Müdürlüğü tarafından 
zeytin ağaç sayısına 
göre maliyetin yanlış 
hesaplandığını bunun 
da maliyeti düşürmek 
için yapıldığına 
dikkat çekti.
Toplantıda Gemlik 
tipi zeytin üreten 4 
ilçenin ortak hareket 
ederek Ankara'ya 
iletilecek taleplerini 
sadece Borsa olarak 
değil, Ziraat Odaları 
olarak aynı görüş
lerin iletilmesinin 
daha doğru olacağı 
benimsendi.
Bölgeye getirilen 
başka zeytinlerin 
önce tüketiciyi, daha 
sonra ise üretici ile 
tüccara büyük zarar 
verdiğini belirten Oda 
başkanları bunun 
önlenmesi için de 
mutlaka teneke 
üzerinde üretilen 
yerin ismi ve fiyatının 
belirlenmesi gerek
tiğini söylediler.

Irak'a girmesine ve bugün savaşarak oluş
turmak istediğimiz, sınır boyunca bir tampon 
bölge kurmasına yeşil ışık yakıyordu.

Kuzey Irak'taki tüm gelişmelerde Ankara 
da söz sahibi olacak ve Kerkük'ün akı
betinde de rol oynayabilecekti.

Kısaca oradaki güçlerden biride biz ola
caktık.

Ne Barzani - Talabani Kürdistan kurmaya 
kalkacaklar, ne de Kerkük'ü ele geçirmeye 
çalışabileceklerdi..

Bugün sokaklarda bayraklarla dolaşan,
TV ekranlarından "Nerede bu hükümet, ne 

zaman Kuzey Irak'a yürüyeceğiz" diye bağı 
ranlar, o günlerde tezkere aleyhtarlığı yapı 
yorlardı.

Kendi içlerinde tutarlı muhalefet gösteren 
tek grup, Kürtlerdi.

Türkiye Kürtleri, tezkere ile birlikte Güney 
doğu'da olağanüstü hal ilan edilmesinden 
korktular.

Ayrıca PKK, böyle bir Türk-Amerikan işbir
liğinin Kuzey Irak'taki mevcudiyetlerinin 
sonu anlamına geleceğini gördükleri için, 
taraftarlarını ayaklandırdı.

Tezkereye karşı çıkan son grup Barzani 
liderliğindeki Kuzey Irak Kürtleriydi. Türk 
ordusu yakınlarına gelirse Amerika'ya uşak
lıkları değersiz kalacak, kafalarını kaldıramı 
yacaklardı.. Adam sınıfına sokulmayacak
lardı..

Tabii bu arada, Başbakan Abdullah Gül ve 
lider koltuğundaki Tayyip Erdoğan'ın dene 
yimsizliklerini, yeterince kararlı davranama- 
malarını, grubu bağlayıcı karar aldırama- 
malarını da, etkenlerin arasında saymak 
gerekir.

İşte böyle bir kargaşa sonucu, 
Türkiye kendi bindiği dalı kesti. 
Evet akılsızca kesti.
Bugün ise, kaçırdığı treni yakalamaya 

çalışıyor.
Belki yakalayabileceğiz, yakalamamız 

gerekir ancak mutlaka çok daha pahalıya 
mal olacaktır.

Kendi düşen ağlamamalı...

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkotfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Marmarabirlik, 
15. Uluslararası Gıda Ürünleri

Seyfettin ŞEKERSÖZ

ve Teknolojileri Fuarı’nda

2007-2008 ürün alım 
sezonunu, 29 Ekim 
2007 Pazartesi tarihi 
itibariyle 5 YTL 
baş fiyatla açan 
Marmarabirlik, 
35 bin zeytin üreti
cisinin alın terini 
en iyi şekilde değer
lendirmek için hem 
yurt içinde, hem de 
yurt dışında 
düzenlenen fuarlar 
aracılığıyla pazar 
payını artırıyor. 
Marmarabirlik, 
Ekim ayı ortasında 
Almanya'nın Köln 
kentinde düzenlenen 
dünyanın en 
prestijli gıda fuarı 
ANUGA'nın ardından, 
bugün İstanbul 
CNR Expc’ .çıla- 
cak 15. Uluslararası 
Gıda Ürünleri ve 
Teknolojileri 
Fuan'na katılacak. 
Marmara Zeytin tarım 
Satış Kooperatifleri 
Birliği (Marmara bir
lik) Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi Taviloğ 
lu, "Dünyanın en 
büyük zeytin üreti
cisi" unvanının 
hakkını ve Marmara 
Bölgesi'ndeki 35 bin 
zeytin üreticisinin 
alın terinin karşılığını

verebilmek için var 
güçleriyle çalıştıkları 
nı belirterek, çıtayı 
her geçen gün 
yükselttiklerini, 
ihracatta 13 milyon 
dolar rakamına 
ulaştıklarını söyledi. 
İhracatı artırmada 
fuarların büyük öne 
mi olduğunu vurgu
layan Refi Taviloölu. 
bu çerçevede, Alman 
ya'nın Köln kentinde 
düzenlenen dünyanın 
en prestijli gıda fuarı 
ANUGA'da stant 
açtıklarını söyledi. 
2009 A”'JGA'da 
Marmarauirlik'in 
daha geniş yer ala
cağını ifade eden 
Taviloğlu, yanı sıra, 
Marmarabirlik marka 
sini iç pazarda daha 

da tanınır kılmak ve 
satışı artırmak için 
yurt içi fuarlara da 
büyük önem verdik
lerini bildirdi.
Başkan Taviloğlu, bu 
amaçla da İstanbul 
CNR Expo'da, 
31 Ekim-3 Kasım 
tarihleri arasında 
15.'si düzenlenecek 
olan Gıda Ürünleri 
ve Teknolojileri 
Fuarı'nda da geniş 
bir stantla yer 
alacaklarını ifade 
etti. Marmarabirlik, 
hafta sonunda 
2007-2008 sezonu 
zeytin alım fiyatlarını 
açıklamış ve 200 
tane/kg. zeytine 5 
YTL, 360 tane/kg. 
zeytine de 1.40 YTL 
fiyat vermişti.

2006-2007 yılı 
öğretim döneminde 
Gemlik'te görev 
yaparken emekli 
olan eğitimciler 
için veda yemeği 
düzenlendi.
Karacaali İzcilik 
Spor Okulu'nda 
düzenlenen yemeğe 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Şube 
Müdürleri Ali Osman 
Cura ve Hüseyin 
Zan'ın yanı sıra 
Okul Müdürleri 
ve Müdür 
Yardımcıları katıldı. 
Uzun yıllar 
Gemlik'te öğrenime 
hizmet veren ve 
son olarak Şehit 
Etem Yaşar İlköğre
tim Okulu Müdürü 
iken emekliliğini

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

YALÇIN DENİZ

KAYIP Bursa Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden almış 
olduğum taşıt belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

SELAHATTİN BAYRAKTAR
BELGE NO : K1.16.62516

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

isteyen Mümin 
Torlak, Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
Müdürlüğü yapan 
Ahmet Cevdet İşler 
ile Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Müdür Yardımcısı 
Fahrettin Ocak 
kendileri için 
düzenlenen yemekte 
eğitime verdikleri

katkılarından 
dolayı teşekkür 
plaketi ile 
ödüllendirildiler. 
Yıllarını eğitime 
veren üç eğitimci 
için düzenlenen 
veda yemeğinde 
öğretmenler bir 
araya gelerek 
bol bol sohbet 
etme imkanı 
buldular.
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Sokaklara kilitlendik
Tüm medya askerin Güneydoğu 

harekatına kilitlenmiş durumda..
Ülke gündemi askerin sınır ötesi 

harekatı yapıp yapmayacağı tüm 
gelişmelerin önüne geçti.

Bir savaş psikolojisi için gerekli 
koşullar yaratıldı.

Halk galeyanda, vur deseler öl 
dürecek...

Hükümet ise ekonomiyi, büt 
çeyi, dış ilişkileri unuttu.

Herşey PKK eylemlerini son- 
landırılmasına endekstendi.

Sanki PKK Türkiye'yi bir belanın 
içine sokmak istiyor.

Irak liderleri yaptıkları olumsuz 
açıklamalarla havayı daha da geri 
yorlar.

Her olumsuz açıklama manşet 
oluyor.

Türkiye de kürtlere karşı bir hoş 
görüsüzlük mü yaratılmak isteni 
yor bilmiyorum.

Gidişin iyi olmadığı ortada..
Gündemin şimdilik değişmesi 

söz konusu değil.
Asker sınırdışı hareketi küçük 

küçük başlatsa da içte niye şehit 
veriyoruz?

Düşman dışta da var içte de...
Baş müttefikimiz ABD “Durun 

beni bekleyin” diyor.
Bizimkiler de bekliyor.
Bugüne kadar işgal ettiği Irak 

topraklarında Türkiye gibi eski bir 
müttefikine zarar veren teröristlere

Gün^ Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmail.com

ses çıkarmıyorlar.
Göstermelik sözlerle Türkiye’yi 

oyalıyorlar.
Amerika’nın ve batıkların Irak 

politikaları ‘tavşana kaç, tazıya tut’ 
oyunudur.

ABD yanıbaşımızda Kürt Devleti 
kurduruyor..

Kurduruyoru fazla. Kuruldu bile.
Resmiyet taşımasa da zamanını 

bekliyorlar.
Adamların bayrakları var, sınır

ları kontrol altına almışlar, pasa 
portları var, haritalarında bölge 
Kürdistan diye anılıyor. Barzani 
para bile bastırmış, peşmergeler 
giderek düzenli ordu haline soku
luyor.

Devlet olmak için daha ne gerek.
Meclisse o da var, yakında Kür 

distan Anayasası da hazırlanır.
Bu Irak’ın parçalanması demek

tir.
Neden Kürdistan, Kuzey Irak’ta 

Irak petrolünün yüzde 4O’ı Musul 
yöresinden çıkarılıyor da ondan..

Türkiye çevredeki gelişmelere 

karşı dik bir duruş sergileyemedi..
Hala da sergileyemiyor..
Asker siyasi erkin emrindedir.
Siyasi erkin alacağı kararları 

asker uygular..
Sorunlar mutlaka askeri değil 

dir ama o noktaya geldi ki artık işin 
içine asker girmek zorunda bıka 
kıldı.

Oysa, asker işin içinde hep var 
dı.

Ama son darbe vurulamadığı 
için bu bela ile 30 yıldır uğraşıyo 
ruz.

Türkiye enflasyonu aşağıya çek
miş, dış satışlarını arttırmış, AB 
kapısında bir mesafe almış, siyasi 
istikrarı düzgün bir durumdayken, 
PKK denen 3-5 bin kişi oluşturmuş 
bir eşkiya sürüsü bu ülkenin huzu
runu bozuyor.

Kürt halkının haklı istekleri ola
bilir. Bunun platformu demokratik 
ortamdan yararlanmaktır.

İşte tamamen kürtlerden aldık
ları oylarla parlementoya giren bu 
halkın sözcülüğünü yapan yasal bir 

parti vardır.
Kürsüye çıkıp rahatlıkla konu 

şu yorlar.
Yetmiyor, yabancı siyasetçiler 

ayaklarına gidiyor, onlarla konu 
şuyorlar, her söyledikleri haber olu 
yor.

Kürk sorunları varsa çözülecek 
yer parlementodur.

Ama sorun topraksa işte orada 
adama ‘dur’ derler.

PKK terör örgütüyse bunları 
dışarıda neden destekliyorlar?

Türkiye’nin dostları düşman
larını desteklemez.

Desteklerlerse onlarda Türkiye’ 
nin düşmanı olurlar.

Amerika yanlış politikaları yü 
zünden Türk kamuyunda sevilme 
yen bir ülke haline geldi.

Sorunu ille de silahla çözeceğiz 
diyorlarsa çözemezler ve bu 
ulusun sabrını taşırırlar.

PKK bilmeli, hergün kalleşçe üç 
beş şehit versek de tükenmeyiz.

Çanakkale'de 200 bin şehit ver 
dik, Sarıkamış’ta 90 bin...

5 bin çabulçuya ‘dur’ demesini 
biliriz.

Böyle giderse iki halkı düşman 
yapacaklar.

O nedenle iç ve dış güçler PKK 
denen teröristleri silahlarını bırak 
tırsınlar.

Bu ülke onlara da, bize de yeter.
Barışı bozmayalım yeter.

kani; “Çatışmaya izin yerineyiz1'
Kuzey Irak'taki Kürt 
Bölgesel Yönetimi 
Başkanı Mesut 
Barzani, Erbil'de 
düzenlediği basın 
toplantısında 
Türkiye’nin bölgesel 
hükümetle uzlaşmayı 
reddettiğini söyledi. 
"Eğer çok çatışmak 
istiyorlarsa böl
gelerinde halletsinler 
çatışmayı bu tarafa 
getirmesinler" 
diyen Barzani, 
"Bizim bölgemizde 
çatışmaya izin ver
meyiz. Problemlere 
barışçıl yollardan 
çözüm bulunmasını 
istiyoruz. PKK'ya 
karşı herhangi bir 
operasyon yapılma
ması için ve barışçı 
yollardan çözülmesi 
için bir araya geldik" 
diye konuştu.
Çağrımızı tekrarlı 
yoruz diyen Barzani, 
"Çatışmayı kabul 
etmiyoruz. Komisyon 
oluşturduk. Irak 
Cumhurbaşkanı 
Talabani, Başbakanı 
Maliki ve Meclise 
gidecekler ve 
meseleyi tartışıp bir

çözüm bulacaklar. 
Biz bölgede bir kar
maşa istemiyoruz. 
Türkiye ile beraber
bir çözüm bulalım 
istiyoruz ama
Türkiye buna 
hazır değil" dedi.
TEHDİTLER
SONUÇ VERMEZ 
Kendilerini savun
manın en doğal 
hakları olduğunu 
ifade eden Barzani,
"Eğer bizim 
çağrımıza kulak 
verirlerse şunu 
söylüyorum. Biz

Türkiye'nin* 
düşmanı değiliz 
ama zulmü kabul 
etmiyoruz. Ama
tehditle olmaz, 
tehditler sonuç
vermez. Biz de 
Türkiye'nin güven 
ligini tehdit
etmiyoruz. ABD'de 
de bölgede savaş 
istemiyor" dedi. 
Mesut Barzani, 
PKK tarafından
kaçırılan 8 askerin 
serbest bırakılmasını 
istediklerini de 
sözlerine ekledi.
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Genelkurmaydan 
görevden alma yalanlaması
Genelkurmay 
Başkanlığı, 
dün bazı basın 
yayın organlarında 
yer alan "Dağlıca 
Tabur Komutanı'nın 
görevden 
alındığı"na 
ilişkin haberin 
gerçek dışı

olduğunu 
bildirdi. 
Genelkurmay 
Başkanlığı internet 
sitesinde konuyla 
ilgili yer alan 
açıklama şöyle: 
"30 Ekim 2007 tarihli 
bazı basın ve yayın 
organlarında, Dağlıca

Tabur Komutanı'nın 
görevden 
alındığını belirten 
bir haber 
yer almıştır. 
Söz konusu 
haber tamamen 
gerçek dışıdır.
Kamuoyuna saygıyla 
duyurulur"

Tunceli'de faciadan dönüldü
Tunceli'de polisin 
şüphelendiği şahsın 
yoia attığı patlayıcı 
madde etkisiz hale 
getirildi. Olay, 
Moğultay Mahallesi 
Hastane Caddesi'nde 
meydana geldi. 
Elinde siyah bir po 
şet taşıyan ve kimliği 
belirlenemeyen şüp 
heli şahısa polis 
"Dur" ihtarında 
bulundu. Polisin 
uyarısı üzerine şahıs 
Demiroluk Deresi'ne 
doğru kaçmaya 
başladı. Güvenlik 
güçleri tarafından 
takip edilen şahıs 
koşarken elindeki

poşeti bir polis aracı
na doğru fırlattı.
Polis aracının ön 
camına çarpan poşet 
aracın yanına düştü.
Emniyet güçleri poşe 
tin etrafında güvenlik 
önlemleri aldı.
Olay yerine gelen

bomba imha ekipleri 
poşet içindeki büyük 
miktardaki patlayıcıyı 
etkisiz hale getirdi. 
Öte yandan, kaçan 
şahsın yakalanması 
için şehir merkezinde 
geniş çaplı operas 
yon başlatıldı.
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Erdoğan; 'Türkiye kentli göbeğini kesebilir1
AKP Genel Başkanı 
ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
ülkede yaşanan terör 
olaylarıyla ilgili ola 
rak, "Türkiye, kendi 
göbeğini kendi kesme 
noktasına gelmiştir. 
Kendini koruyacak 
güç ve kararlılığa da 
sahiptir. Millet olarak 
huzur ve istikrarımızı, 
bölgedeki güç hesap 
larına asla kurban ver 
meyeceğiz. Bunu da 
artık herkesin öğren
mesi lazım" dedi. 
Partisinin TBMM grup 
toplantısında konu 
şan Erdoğan, terör 
olaylarına değindi. 
Hafta sonunda 
ABD'ye gerçekleştire
ceği ziyarete işaret 

eden Erdoğan, bu 
görüşmenin, hem 
Türkiye, hem bölge, 
hem de ABD için 
önemli olduğunu vur
guladı. Başta ABD 
Başkanı Bush olmak 
üzere tüm muhata
plarına, Türkiye'nin 
terör konusundaki 
kararlılığını ve mil
letin hissiyatını bir 
kez daha açık ve net 
şekilde ifade edeceği
ni belirten Erdoğan, 
"Hem stratejik ortak 
ve müttefikimiz olan, 
ayrıca bölgedeki ko 
numu nedeniyle Irak 
ile ilgili konularda 
öncelikli sorumluluğu 
bulunan ABD'den, 
terörist odaklara karşı 
acilen somut adımlar

beklediğimizi -açıkça 
ifade edeceğiz" dedi. 
Türkiye'nin dünyanın 
dört bir yanındaki 
terör örgütlerine karşı 
da kendisine yönelik 
teröre karşı da duru 
şu, kararlılığı ve sami 

mi duruşunun ortada 
ve net olduğunu 
belirten Erdoğan, 
bunu Afganistan, 
Somali, Kosova ve 
Bosna-Hersek'te gös
terdiğini kaydetti. 
Türkiye'nin küresel 

terörizme karşı bugü 
ne kadar yaptıklarının 
da herkesin malumu 
olduğunu belirten 
Erdoğan, şöyle 
konuştu: "Türkiye, 
şimdi kendisine yöne
len terör örgütüne kar 
şı uluslararası cami
anın ve dost ülkelerin 
de aynı net ve samimi 
duruşu sergilemesi, 
somut adımlar atması 
gerektiğini düşünmek 
tedir ve bunu kendi
lerine ifade edeceğiz. 
Türkiye, kendi göbe 
ğini kendi kesme nok 
tasına gelmiştir. Ken 
dini koruyacak güç 
ve kararlılığa da sa 
hiptir. Bunu da 
herkesin iyi anlaması 
lazım. PKK terörü, 

herkes için bir sami 
miyet testidir. Bu tes 
tin, bölgenin ve bun
dan sonraki ilişkile 
rimizin kaderini 
belirleyecek önemde 
olduğunu da ifade 
edeceğiz. Millet 
olarak huzur ve 
istikrarımızı, bölgede
ki güç hesaplarına 
asla kurban vermeye
ceğiz. Bunu da artık 
herkesin öğrenmesi 
lazım. İnanıyorum ki 
bu görüşmeler net
icesinde Türkiye’nin 
sabrının sona geldiği, 
terörün sonunu getire 
cek adımların tartış
masız bir kararlılıkla 
atılacağı noktada 
olduğu, çok daha iyi 
anlaşılacaktır.”

tedavi
PKK’lıları
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GÜNDE DAVETİYE BASILIR

etmeye 
giderken 
yakalandılar

Şırnak'ın Silopi müdürlüğünce çok sayıda
ilçesinde terör çalışma başlatıldı. cep telefonu ve
örgütü üyesi Operasyonda sim kartlar, örgütsel
oldukları iddiasıyla yaşanabilecek doküman, çeşitli
gözaltına alınan çatışmalarda bankalara ait
7 kişi, çıkarıldığı yaralanacak örgüt bankamatik ve
mahkemede mensuplarının kredi kartlan,
tutuklanarak tedavi edilmelerini çok sayıda kapsül
cezaevine sağlamak amacıyla ve tablet şeklinde
gönderildi. aralarında Tıp ilaç ele geçirildi.
Terör örgütünün Fakültesi öğrenci Sorgularının
yurt dışında bulu lerinin de bulun ardından
nan kamplarına duğu Z’sı kurye mahkemeye
bazı şahısların 7 şahıs gözaltına çıkarılan 7 kişi
katılacağı yönünde alınmıştı. tutuklanarak
bilgi elde edilmesi Şahısların üzerinde Silopi Cezaevi'ne
üzerine emniyet yapılan aramada gönderildi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

A V E T İ Y E BİZİM İŞİMİZ

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

35YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ
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Kapkapçı çantayı ahp kayıplara karıştı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
evine giden kadının 
içerisinde kredi kartı, 
sürücü belgesi ve 
55 YTL para olan 
çantası, arkasından 
yaklaşan kimliği

belirsiz bir kişi 
tarafından çalındı. 
Kapkapçının 
yakalanması için 
polis soruşturma 
başlattı.
Edinilen bilgiye göre, 
Sırameşeler

Mahallesi Yıldız 
Sokak'ta evine doğru 
yürüyen Ayten K.'nın 
cep telefonuna mesaj 
geldi. Bu sırada kim
liği tespit edilemeyen 
bir kişi, Ayten K.'nın 
arkasından yak-

taşarak çantayı kapıp 
kaçtı. Ayten K.
içerisinde kredi kartı, 
sürücü belgesi ve,55 
YTL para olan çan
tasının bulunması 
için polise müracaat 
etti.

îayram kutlaması 
aciaya dönüştü

Otostop kavgası kanlı bitti
Bursa'da köprü altın
da otostop yaptığı 
iddia edilen bir 
bayan, bir başka 
bayan ve yanında 
bulunan 3 erkek 
şahıs tarafından 
darp edilip bıçak
landığını öne sürdü. 
İddiaya göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı Ankara 
Caddesi Hal Köprüsü 
altında para karşılığı 
erkeklerle beraber 
olmak için 
otostop yapan 
C.F (25), Takma 
isminin Damla 
olduğu öğrenilen bir

başka bayanla aynı 
yerde otostop 
çekmemesi için 
tartışmaya başladı. 
Daha sonra Damla 
takma isimli bayanın 
yanına gelen 
3 erkek şahıs, 
C.F.'yi darp etti. 
Damla isimli bayan 
da yanındaki sustalı 
çakı ile genç kadını 
bıçakladı.
Yaralı bayan Fevzi 
çakmak Caddesine 
kadar yürüyerek 
aynı cadde 
üzerindeki özel bir 
hastanede tedavi 
olmak istedi.

Ancak hastane 
yetkililerinin olayı 
polise haber ver
mesinin ardından 
C.F yaralı halde özel 
hastaneden ayrıldı. 
Kanlar içerisindeki 
bayanı Emniyet

Müdürlüğü'nün 50 
metre yukarısında 
bulan polis 112 acil 
servis ekibine haber 
verdi. Olay yerine 
gelen sağlık ekipleri 
C.F.'ye ilk müdahaleyi 
yapıp ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne kaldırdı. 
Tedavi altına alınan 
C.F.'nin uyluk ve 
belinde bıçak 
yaralarının olduğu, 
göğüs kafesinde ise 
kırık olduğu belirtildi. 
Olayla alakalı soruş
turma başlatan polis
zanlılar 
dü’ştti

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

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

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ACILSATILIKveKIRALIKLARINIZICINBIZlARAYINE |
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa | 
.. . . .. Â , i.,SKayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140
I 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı Ş
S - " —r—rr—t—. ...... ................................................

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme kath, içindeki Sj 

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

Macîde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Cumhuriyet
Bayramı kutlamaları
na katılan gençleri 
taşıyan balıkçı 
teknesinin dönüş 
yolunda batması 
sonucu 1 kişi 
kayboldu.
İstanbul Boğazı'nda 
yapılan Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları
na izlemek üzere 
6 metrelik balıkçı 
kayığıyla Ortaköy’e 
giden Hakan 
Ilhan, Hakan 
Dursun, Erdinç 
Tekinkaya ve Özgür 
Ceylan, kutlamaların 
sona ermesinin 
ardından dönüşe 
geçti. Anadoluhisarı 
İskelesi açıklarında 
su almaya başlayan 
tekne, kısa 
sürede battı

Teknedeki 4 kişi 
denize atlayarak 
kıyıya doğru 
yüzmeye başladı. 
Kıyıya 
yaklaştıklarında 
yardım isteyen 
Hakan Dursun, 
Erdmç Tekinkaya 
ve Özgür Ceylan 
kıyıdaki vatan
daşların yardımıyla ' 
kurtarılırken, 
teknenin sahibi 
olduğu belirmen 
Hakan İlhan ise 
kayboldu.
Olay yerine Deniz 
Polisi ve arama- 
kurtarma ekipleri 
sevk edildi. - 
Yapılan aramalarda 
Hakan Ilhan'a 
ulaşılamadığı, 
çalışmaların devam 
ettiği bildirildi

Uyuşturucu ve silah 
yakalayanlara ikramiye
Gümrük kaçağı eşya, 
uyuşturucu madde 
ve silah-mühimmat 
yakalamalarıyla müş 
terek operasyonlarda 
ve kontrollü teslimat 
uygulamalarında 
yapılacak ikramiye 
ödemelerinin usul ve 
esasları yeniden 
düzenlendi.
Başbakanlık Gümrük 
Müsteşarlığı ve İçiş
leri Bakanlığı'nca, 
5607 sayılı Kaçak 
çılıkla Mücadele 
Kanununa Göre 
Kaçak Eşya Yaka tan
ınası Halinde Muhbir 
ve El Koyanlara Ik 
ramiye Ödenmesine 
İlişkin Usul ve Esas 
lar Hakkında Yönet 
melik, Resmi Gaze 
te'nin dünkü sayısın
da yayımlandı.
Buna göre, müşterek 
operasyonlarda

operasyonu yürüten 
asli birim, ihbarın bir
den fazla birime yapıl 
dığı durumlarda ope 
rasyonu koordine 
eden birim, kontrollü 
teslimat (yetkili 
makamların bilgisi ve 
denetimi altındaki 
nakiller) yakalamala 
rında ise kontrollü 
teslimata son verilen 
yerdeki birim ikrami 
ye talebinde bulu
nacak. Kontrollü tes
limat yakalamaların
da, el koyanlara sade 
ce Türkiye Gümrük 
Bölgesinde el konu
lan kaçak eşya değe 
ri dikkate alınarak 
ikramiye ödenecek. 
Muhbir ikramiyeleri 
nin hesaplanmasında 
ise yurt dışında el 
konulan kaçak eşya 
değeri de ikramiye 
hesaplanmasına

dahil edilecek.
Dağıtılacak ikramiye 
nin yüzde 50'si muh
birlere, geri kalanı el 
koyanlara verilecek. 
Ihbarsız yakalamalar
da ise ikramiyenin 
tamamı el koyanların 
olacak. El koyma 
ikramiyesini, ancak 
kaçak eşyanın yaka 
lanmasında bizzat ve 
fiilen görev yapanlar 
alabilecek. El koyan
lara verilecek 
ikramiyenin tutarı, 
olay başına 30 bin 
gösterge rakamının, 
kamu davasının açıl
ması, mahkumiyet, 
müsadere ya da 
mülkiyetin kamuya 
geçirilmesi kararının 
kesinleştiği tarihteki 
memur aylık kat
sayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak 
tutarı geçemeyecek.
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4 şehit verdiğimiz operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele sürüyor
Tunceli’de 1, Şırnak’taki operasyonlarda şehit olan 3 askerimiz son yolculuklarına uğurlanıyor
Tunceli'nin Pülümür 
ilçesi kırsalında 
güvenlik kuvvet
lerinin düzenlediği 
operasyonda 15 
terörist öldürüldü. 
Tunceli'de 1, 
Şırnak'taki operas 
yonlarda da 
3 asker şehit oldu. 
Tunceli'nin Pülümür 
kırsalında yaklaşık 
40 kişilik bir grubun 
varlığını tespit eden 
güvenlik güçleri, 
bölgeye operasyon 
düzenledi. Hava 
destekli operasyon
da, ilk belirlemelere 
göre 15 terörist 
öldürüldü.
Operasyon sırasında, 
teröristlerce döşenen 
mayına basan 1 
uzman çavuş şehit 
oldu. Şehit Uzman 
Çavuş Ali Rıza Altun, 
Aksaray'ın Ortaköy 
ilçesi Harmandalı 
beldesinde törenle 
toprağa verildi. 
Güvenlik güçlerinin 
Şırnak Cudi Dağı 
civarında yoğunlaşan 
hava destekli 
operasyonu sırasında 
da 3 asker şehit oldu. 
Şehit olan askerlerin 
isimleri ve 
memleketleri şöyle: 
Jandarma Astsubay 
Halil Özçelik Ordu. 
Jandarma Uzman

Çavuş llyas 
Karadavut, Yozgat. 
Jandarma Uzman 
Erbaş Ercan Çiçek, 
Kilis.
Şehitler, Şırnak'ta 
düzenlenen törenin 
ardından helikopter
lerle memleketlerine 
gönderildi.
Çatışmada bazı 
teröristlerin öldürül 
düğü, ancak kesin 
sayının henüz bilin
mediği kaydedildi. 
ŞEHİTLER İÇİN 
ŞIRNAKTA 
TÖREN YAPILDI 
Şırnak'ın Cudi 
Dağı'nda gerçekleşti 
rilen operasyonda 
şehit düşen Astsubay 
Halil Özçelik, Uzman 
Çavuş ilyas Karada 
vut ve Erbaş Ercan

Çiçek için tören 
düzenlendi.
Astsubay Halil özçe
lik, Uzman Çavuş 
llyas Karadavut ve 
Erbaş Ercan Çiçek 
için Şırnak 23. Sınır 
Jandarma Komutan 
lığı Askeri Hastanesi 
önünde bir tören 
düzenlendi, i örene 
Vali Selahattin Aparı, 
23. Sınır Jandarma 
Komutanı Tümgene 
rai Tahir Bekiroğlu, 
askeri erkan ve 
vatandaşlar katıldı. 
Dün sabah saat 09:30 
sıralarında yapılan 
törenin ardından 
şehitlerin cenazeleri 
memleketlerine gön
derilmek üzere heli 
kopterle Diyarbakır'a 
gönderildi. Şehitlerin 

cenazelerinin bura 
dan memleketlerine 
uğurlandı.
TUNCELİ ŞEHİDİNE 
AĞLIYOR 
Tunceli'nin Nazimiye 
İlçesi Dokuzkayalar 
kırsal alanında mayı
na basarak şehit olan 
Uzman Çavuş Ali 
Rıza Altın, Aksaray'ın 
Ortaköy ilçesine 
bağlı Harmandalı 
beldesinde gözyaşları 
arasında toprağa 
verildi. Aksaray 
Devlet Hastanesi 
morgundan alınan 
şehit Uzman Çavuş 
Ali Rıza Altın'ın cena 
zesi, çok sayıda araç
tan oluşan konvoy 
eşliğinde Harmandalı 
beldesine götürüldü. 
Cenaze törenine, 
şehit Jandarma 
Uzman Çavuş Ali 
Rıza Altın'ın eşi Meral 
Altın, oğulları 
Batuhan (5) ve Emre 
(10), annesi Şemsi 
Altın, akrabaları, 
Aksaray Valisi Sebati 
Buyuran, Kayseri 
Jandarma Bölge 
Komutanı Tuğgeneral 
Ali Aydın, Aksaray il 
Jandarma Komutanı 
Jandarma Kıdemli 
Albay Ali Inlek, 
Aksaray Belediye 
Başkanı Nevzat Palta, 
Aksaray milletvekil

leri ve Harmandalılar 
ile Aksaray ve çevre 
illerden gelen yak
laşık 20 bin kişi katıl 
dı. Cenaze töreni süre 
since şehit Uzman 
Çavuş Altın'ın annesi 
Şemsi Altın ayakta 
durmakta güçlük 
çekti. Binlerce kişi 
cenaze namazı boyun 
ca teröre lanet yağdı 
rırken, kasabanın dört 
bir yanı Türk bayrak
larıyla donatıldı. 
Şehit Uzman 
Çavuş'un eşi Meral 
Altın cenazeyi ağla
madan, ayakta takip 
etti. 10 yaşındaki oğlu 
Emre Altın ve 5 yaşın
daki oğlu Batuhan 
Altın ise tören boyun
ca ellerindeki Türk 
bayrağını sallayarak 
babalarının cenaze 
törenini izlediler. 
Askeri tören saygı 

duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıy
la başladı.
Şehidin özgeçmişinin 
okunmasıyla 
birlikte kasabayı 
dolduran binlerce 
kişi teröre lanet 
yağdırdı. Şehit 
uzman çavuşun 
ağabeyleri, kız 
kardeşleri ve 
yeğenleri ise 
birbirlerini teselli 
etmeye çalışarak, 
"O hainlere inat 
ağlamayacağız. 
Başımız dik 
duracağız" dediler. 
Daha sonra cenaze 
namazı kılındı ve 
şehidin naaşı 
kasaba mezarlığına 
götürüldü.
Cenazeye katılanlar 
yol boyunca, 
çeşitli sloganlar 

attı.

8 bin peşmerge sınıra mayın düşüyor
Hakkari'nin Irak 
sınırındaki Çukurca 
İlçesi'nde bir grup 
PKK'lı teröristin Tür 
kiye'ye sızdığı istih
baratını alan güvenlik 
güçleri, bölgeye sevk 
edildi. Bu arada, sınır
daki peşmerge sayısı 
nın Çukurca'ya yakın 
bölgelerde 8 bine 
kadar ulaştığı öğrenil
di. Peşmergelerin 
Mehmetçiğe karşı yol
lara mayın döşediği 
de ileri sürüldü. 
Şafakla birlikte 
Mehmetçik Çukurca- 
Uludere arasındaki 
Altındağ mevkiinde, 
PKK'lı terörist gruba 
karşı kıskaç operas 
yonu başlattı. Askeri 
malzemelerin katırlar
la taşındığı bölgeye 
giden yollarda güven
lik en üst seviyeye 
çıkarıldı. Çukurca'nın 

hemen karşısındaki 
Kuzey Irak'ın bazı böl
gelerine sevkedilen 
Peşmerge sayısının 8 
bine ulaştığı belirtili 
yor. Peşmergelerin, 
sınır ötesi operasyo 
nu ile bölgeye girecek 
Mehmetçiğin yol gü 
zergâhına da mayın 
döşediği ileri sürüldü. 
8 bin peşmerge sınıra 
mayın döşüyor 
Türk Silahlı Kuvvetle 
ri'nin sınır ötesi 
operasyonu öncesin 
de bölgedeki hareket 
lilik arttı. Kuzey Irak 
sınırından Çukurca- 
Uludere arasındaki 
Altındağ mevkiinde 15 
kişilik terörist grubu 
olduğuna dair istih
barat alınması üzerine 
çok sayıda Mehmetçik, 
bölgeye kaydırıldı. 
Ağır makinali tüfekler
le bu bölgeye yönlen

diren Mehmetçik, terö 
ristleri kıskaca alma 
ya çalışıyor. Ayrıca 
oldukça sarp ve enge
beli araziye katırlarla 
askeri malzeme ve 
mühimmat taşınıyor. 
Sıcak çatışmanın her 
an yaşanabileceği 
belirtilen bölgeye, 
ters istikametten 
takviye askerler de 
yönlendiriliyor. 
Mehmetçik dağ yol
larında 10'ar metre 
arayla operasyon böl
gesine giderken, koru 
ma görevindeki diğer 
askerler de kayalarda 
mevzileniyor.
Mehmetçik elleri tetik
te dağları gözlüyor. 
Köy korucularının da 
eşlik ettiği operasyon 
bölgesine giden yol
larda güvenlik ise en 
üst seviyeye çıkarıldı. 
Yol güzergahında tu

zaklara karşı dedektör 
lerle mayın arama-ta 
raması da yapılıyor. 
Yolun güvenli olduğu 
anlaşılınca da, 
harekete geçiliyor. 
Çukurca'nın Üzümlü 
Köyü hududunun 
hemen karşısındaki 
Kuzey Irak bölümün 
de Peşmerge sayısı 
nın artırıldığı da öğre
nildi. Kanimasi'ye bağ 
lı Serzer Sınır Nokta 
sı'nda 1'er kilometre 
arayla kurulu bulunan 
karakollara, geceleri 
Peşmergelerin şevke 
dildiği ileri sürüldü. 
Bu sayısının Çukur
ca'ya yakın bölgel
erde 8 bine kadar 
ulaştığı öğrenildi. Ağır 
silahlı Peşmergelerin, 
gündüz az sayıda 
göründüğü de gelen 
haberler arasında 
yeralıyor.

8 askerle 
hala irtibat 
kurulamıyor
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
ile İçişleri Bakam 
Beşir Atalay irtibat 
kurulamayan 8 aske 
re ilişkin gelişme 
olup olmadığına 
yönelik sorulan 
yanıtladı.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan. 
Hakkari-Dağhca'daki 
çatışmanın 
sonrasında irtibat 
kurulamayan 
8 Türk askeriyle 
ilgili olarak "Gelişin» 
olursa haberdar 
ederiz" dedi.

İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay ise 
askerlerin 
"serbest bırakıldığı" 
yönündeki iddiaları 
değerlendirdi. 
Atalay, "Hayır, 
arkadaşlar. Biz de 
isteriz ama o yönde 
bir gelişme yok. 
Akşamdan beri o tür 
lü şeyler konuşulu | 
yor ama bir şey 
yok." diye konuştu. 
Atalay, "Pazarlık 
söz konusu mu?" j 
«**rusuna ise "Hayır" 
karşılığını verdi.
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İkim ne kadar 'vergi 
iadesi' alacak?

Vergi iadesi uygula
masını kaldırıp, yeri 
ne asgari geçim indi 
rimini getiren Maliye 
Bakanlığı, dar gelir
linin yüzünü güldü 
recek. Yeni yılda 
başlayacak uygula
ma, asgari ücretlile 
re, gelir düzeyi yük
sek olanlarla eşit. 
Maliye'nin üzerinde 
çalıştığı tebliğe göre, 
asgari ücretle çalı 
şan dört çocuklu bir 
vatandaş aylık 75 
yeni lira geçim indi 
rimi parası alacak. 
Çocuk sayısı 4'ü geç 
se bile miktar değiş 
meyecek. Önceki yıl 
asgari ücretlilere, 
fişlerini tam topla
maları halinde yıllık 
396 YTl vergi iadesi 
ödeniyordu. Yeni 
uygulamada, alına 
bilecek en yüksek 
tutar ise aylık 87,75 
yeni lira olacak. Bu 
miktarı, brüt maaşı 
690 YTL'nin üzerinde 
olan evli ve yedi 
çocuk sahibi çalışan 
lar elde edebilecek. 
Brüt maaşı bin 500 
yeni lira olan dört 
çocuklu birisi de 
yine 75 YTL alacak. 
Ödemeyi işveren 
yapacak. Asgari 
ücretin yılbaşında 
zamlanması duru
munda, geçim indiri
mi de aynı oranda 
değişecek. Vergi 
iadesi uygulamasına 
son veren ve yerine 
asgari geçim indiri
mini getiren kanun 
tasarısının yasalaş
masının ardından 
Maliye'nin konuya 
ilişkin tebliğ çalış
ması sürüyor. Yılba 
şına kadar tamam
lanması gereken 
çalışmayla düşük 
gelirliler kazançlı 
çıkacak, yüksek ge 
lirliler ise zarar ede
cek. örneğin 3-4 bin 
yeni lira brüt ücret 
alan evli ve tek ço 
cuklu bir çalışanın 
aylık vergi indirimi 
60 yeni lirada kala
cak. Maliye Bakan 
lığı yetkilileri, fiş 
toplama derdini 
ortadan kaldıran ye 
ni sistemi "Az geliş 
miş ülke uygulama 
larını hatırlatan yıl

boyunca fiş toplayıp 
zarflara doldurma ve 
parayı daha sonra 
alma şeklinde işle 
yen sistemi sona er 
dirdik. Böylece baş 
ta sahte fiş olmak 
üzere çeşitli istis 
marların da önüne 
geçtik." ifadeleriyle 
tanımlıyor. Yüksek 
ücret alanların mağ
dur edildiğine yöne
lik eleştirilere de 
katılmayan Maliye 
yetkilileri "Eğitim, 
gıda, tekstil ve sağ 
lık kalemlerinde 
toplanan fişlerin 
toplam harcamalar 
içindeki payı yüzde 
56 idi. Zaten diğer 
kalemlerdeki harca
malar vergi iadesine 
yansıtıîmadığı için I 
toplanması gerektiği 
kadar belge temin 
edilemiyordu. Bu ne 
denle aslında yük
sek gelirlilerin 
kaybı olmayacak." 
değerlendirmesinde 
bulunuyor.
EŞİ ÇALIŞMAYANA 
YÜZDE 10 KATKI 
Asgari geçim indiri 
mine göre, mükelle 
fin kendisi için 
asgari ücretin yıllık 
brüt tutarının yarısı 
esas alınıyor. Eşi 
çalışmayan işçi ve 
memurlara, ayrıca 
brüt asgari ücretin 
yüzde 10'u, çocuk
ların her biri için ayrı 
ayrı olmak üzere, ilk 
2 çocuğa yüzde 7,5, 
diğer çocuklar için 
yüzde 5 oranında 
indirim sağlanıyor. 
İndirim tutarının 
tespitinde mükelle 
fin, gelirin elde edil 
diği tarihteki medeni 
hali ve aile durumu 
esas alınacak. Gelir 
indirimi, oranlara 
göre hesaplanan 
tutarları aşmamak 
kaydıyla, ücret geliri 
elde eden aile fert
lerinden her biri 
için ayrı ayrı, 
çocuklar için 
eşlerden 
yalnızca birisinin 
gelirine uygu
lanacak. Boşananlar 
için ise indi rim 
tutarının hesabında, 
nafakasını sağladık
ları çocuk sayısı 
dikkate alınacak.

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Başbakanlıktan Danıştay'a itiraz
Başbakanlık, 
Danıştay'ın 
Hakkari'nin Dağlıca 
bölgesinde meydana 
gelen terörist 
saldırıyla ilgili 
RTÜK'ün yayın 
yasağının 
yürütmesini 
durdurma kararına, 
itiraz etti.
Başbakanlık, 
Danıştay'ın kararına 
itiraz ederek, 
Danıştay 13'üncü 
Dairesi'nin kararının 
kaldırılmasını ve 
yürütmenin durdurul
ması isteminin 
reddini talep etti. 
Yayın yasağının

görüşüldükten 
sonra 48 saat 
içinde Danıştay 
13'üncü Dairesi 
tarafından karara 
bağlanacak.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

yürütmesinin 
durdurulması için 
yapılan itiraz, 
Danıştay İdari 
Dava Daireleri 
Kurulu'nda

Moskova'da Türklere saldın'
Moskova'daki saldırıda 1 Türk vatandaşı öldü.
Rusya'nın başkenti 
Moskova'daki bir 
pazar yerinde 
4 Türk vatandaşına 
silahla ateş açıldı. 
Olayda bir 
Türk vatandaşı 
hayatını kaybetti. 
Rus haber ajansı 
RİA Novosti, 
Moskova'daki 
Sierenevey 
Bulvan'nda 
bulunan pazar 
yerinde meydana 
gelen olayda, 
kimliği belirsiz 
kişilerin açtığı 
ateşte 4 Türk 
vatandaşının yara
landığını bildirdi. 
Hastaneye kaldırılan 
yaralı Türk 
vatandaşlarından

KUZEY BUZ DENİZİ

biri, tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Görgü tanıkları, 
saldırganların bir 
otomobilden ateş 
ettikten sonra hızla 
olay yerinden 

uzaklaştığını 
söyledi.
Polis olayla ilgili 
soruşturmayı 
sürdürürken, 
Türk vatandaşlarının 
kimliği hakkında 
bilgi verilmedi.

“Türkiye’yi reddetmeyi göze alamayız” şiir KÖŞESİ
Avrupa Birliği 
Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Günter 
Verheugen'den 
Türkiye'nin üyelik 
sürecine destek. 
Verheugen; hiçbir 
politikacının dünya 
tarihi açısından 
büyük öneme sahip 
bir süreci durdur
manın sorumlu
luğunu üstlenmek 
isteyeceğini san
madığını belirtti. 
Günter Verheugen, 
Türkiye'nin üyeliğini 
her geçen gün artan

şekilde desteklediğini 
vurgulayarak, üyelik 
konusunda günün bi 
rinde siyasi bir karar 
verileceğini belirtti. 
Bu kararın henüz 
netleşmediğini hatır
latan Verheugen, 
Avrupa'da hiçbir 
politikacının, dünya 
tarihi açısından 
büyük öneme 
sahip bu süreci 
durdurmanın sorum
luluğunu üstleneceği
ni sanmadığını 
söyledi.
Verheugen, "Bu,
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"Lig'de erteleme söz konusu değil"
Uluslararası Futbol 
Federasyonları Birliği 
(FIFA), Dünya Kupası 
Finalleri'ne ev 
sahipliği yapacak ülke 
yada ülkelerin belir* 
lenmesi için uygu* 
ladığı 'rotasyon* poli
tikasından vazgeçti. 
Ülkeler 2018'i kapmak 
için sıraya girdi. 
FIFA'nın Dünya 
Kupası Finalleri'ne 
ev sahipliği yapacak 
ülkeler için 2000 
yılında uygulamaya 
koyduğu kıtalararası 
rotasyon politikası 
yine FIFA tarafından 
kaldırıldı. FIFA, uygu
lamanın 2018 Dünya 
Kupası Finalleri için 
uygulanacağını da 
duyurdu.
FIFA'nın bu kararının 
ardından ülkelerde 
adeta ev sahipliği için 
sıraya girdiler.
2002 yılında Güney 
Kore'yle birlikte 
finallere ev sahipliği 
yapan Japonya 2018 
için yeniden aday 
olduğunu açıkladı. 
Japonya'nın bu 
arzusu bizzat Japonya 
Futbol Federasyonu 
Başkanı Saburo 
Kavvabuchi tarafından 
açıklandı.
İngiltere Başbakanı 
Gordon Brovvn'da 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, 2018

Liverpool sakata geldi
Beşiktaş'a İnönü'de 
2-0 yenildiği .naçın 
rövanşını 6 Kasım'da 
İngiltere'de 
oynayacak olan 
Liverpool'da Torres, 
Mascherano ve 
Alonso'nun sahalar
dan 1 ay uzak 
kalacağı belirtilirken, 
Pennant'ın ise sakat 
lığı nedeniyle ameliya
ta ihtiyaç duyduğu, 
bıçak altına yatarsa 

Dünya Kupası Finalle 
ri'nin İngiltere'de 
olmasının mutluluk 
verici olacağını 
söyleyerek adaylığı 
yeşil ışık yakarken, 
son adaylık başvu
rusu ise Belçika ve 
Hollanda'dan geldi. 
2000 Avrupa Futbol 
Şampiyonası Finalle 
ri'ne ev sahipliği 
yapan iki ülke 2018'e 
de ev sahipliği yap
mak istediklerini 
resmi olarak doğru
ladı.
Kyodo Haber Ajansı 
ise, FIFA Başkanı 
Sepp Blatter'in Zü 
rih'te yaptığı bir açık
lamada, İngiltere, Çin, 
Avustralya, Amerika 
Birleşik Devletleri ve 
Meksika'nın 2018 
Dünya Kupası Final 
leri'ne ev sahipliği 

yaklaşık 2 ay 
sahalardan uzak 
kalacağı açıklandı. 
Liverpool'un 
Premier ligde 6. 
sıraya kadar ger
ilemesi, Şampi 
yonlar Ligi A Gru 
bu'n da ise 3 maç 
sonunda 1 puanla 
son sırada bulun
ması Teknik direk
tör Rafael Beni tez'in kaknasına da
eleştirilere ma ruz sebep oluyor.

yapmak için adaylık 
başvurusu yapmaya 
hazırlandıklarını 
söylediğini iddia etti 
Bu arada 2012 Avrupa 
Futbol Şampiyonası 
Finalleri'ne ev 
sahipliği yapma 
hakkını, ülkesinde 
yaşanan holiganizm 
nedeniyle Ukrayna- 
Polonya ortaklığına 
kaptıran İtalya'da da, 
FIFA'nın kararını 
açıklamasından 
sonra hareketli 
saatler yaşanıyor.
1990 Dünya Kupası'na 
ev sahipliği yapan 
İtalya'da, yetkililer 

2018 için altyapı çalış
malarına başlarken, 
ülkede bir türlü bitmek 
bilmeyen futbol şidde
ti ise yine en önemli 
engel olarak 
görülüyor.

Futbol Federasyonu, 
Turkcell Süper 
Lig'de hiçbir maçın 
tehir edilmesinin 
düşünülmediğini 
açıkladı.
Federasyondan 
yapılan açıklamada, 
3 Kasım Cumartesi 
günü oynanacak olan 
Fenerbahçe-Beşiktaş 
derbisinin erte
leneceği yolundaki 
haberlerle, her iki 
kulübün yönetici ve 
teknik adamlarının 
aynı yöndeki dilek
lerinin son günlerde 
medyada yer aldığı 
vurgulanarak, 
şöyle denildi: 
"Hatta bazı gazete 
lerde, Beşiktaş ve 
Fenerbahçe kulüp
lerinin maçın ertelen
mesi talebiyle 
federasyonumuza

Bülent Korkmaz başkent 
ekibiyle ilk antremanına çıktı

Gençlerbirliği'nde 
göreve getirildikten 
sonra ilk antrenmanı
na çıkan teknik direk
tör Bülent Korkmaz, 
"Birlik ve beraberlik 
içinde başkent ekibini 
layık olduğu yere 
getireceğiz" dedi. 
Beştepe Ilhan Cavcav 
Tesisleri'ndeki ilk 
antrenmandan önce 
basın mensuplarının 
sorularını cevaplayan 
Korkmaz, Ankara'da 
olduğu için çok mutlu 
olduğunu belirterek, 
"Gençlerbirliği'nde 
ilk antrenmanım.
Bu nedenle çok heye
canlıyım. İki yılda 
yaşadığım deneyim 
10 yıla bedel oldu. 
Takımı tanıyorum. 
Gençlerbirliği'ni hak

müracaat ettiği haber
leri yayınlanmıştır. 
Tarafımıza böyle bir 
müracaat yapılmadığı 
gibi, federasyonumuz 
mücbir nedenler 
olmadıkça, Turkcell 
Süper Lig'deki 
hiçbir maçı 

ettiği yere taşımak için 
kenetlenmemiz lazım. 
Futbolcularla aramız
da bir sevgi bağı var. 
Hepsi karakterli, 
kişilikli çocuklar" 
diye konuştu.
Bundan sonraki tüm 
maçlarının final havası 
içinde geçeceğini vur
gulayan Korkmaz, 

tehir etmeyi 
planlamamaktadır. 
Turkcell Süper 
Lig'deki müsabakalar, 
daha önce 
açıklanan takvim 
gereği belirlenen 
gün ve saatte 
oynanacaktır."

"Gençlerbirliği'nden 
sezon başında teklif 
aldım. Bursaspor'daki 
sorunlara rağmen 
buradan ayrılmadım. 
İstikrardan yanayım. 
Uzun yıllar burada 
çalışmak isterim. 
Başarılı olmak için 
istikrar şart" diyerek 
sözlerini tamamladı

GEMIİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
SHERK3 12.00-14.15- 18.00-20.00
JANJAN 16.15-18.15
BANA ŞANS DİLE 12.00- 14.00-16.15-20.15

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83
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uıılrlı iıı itim ıiuıl «ııırııl

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

T MA ▲ “SUYUNU BOŞA 
_ O-™**, W HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Uzmanlardan grip uyarısı Kronik hastalıklardan 
17 milyon kişi ölüyor

Sonbaharın gelme
siyle ve havaların 
soğumasıyla grip 

। hastalığının daha da 
etkili olacağı 
uyarısını yapan 
uzmanlar, okul ve 
yuva çocukları 
başta olmak 
üzere kalabalık 
ortamlarda olanların 
gripten daha kolay 
etkilendiğini belirtti. 
Grip hastalığının, 
öpüşme, tokalaşma 
gibi yakın temasla 
bulaşan hastalık 
olduğunu belirten 
Kulak Burun 
Boğaz Uzmanı Dr. 
Mustafa Kaymakçı, 
hastalığın okul ve 
yuva çocukları 
başta olmak üzere 
kalabalık ortamlarda 
bulunanları daha 
kolay etkilediğini 
söyledi. Bu tür 
ortamlarda bulunan
ların ellerini 
sık sık yıkamaları 
ve hastalık şüphesi 
olan kişilerden 
uzak durmaları 
gerektiğini vurgu
layan Dr. Mustafa 
Kaymakçı, "İnfluenza 
virüsünün solunum

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

yoluyla insan 
vücuduna girmesiyle 
oluşan ve salgınlara 
yol açan bir 
enfeksiyon hastalığı 
olan grip, Dünya 
Sağlık Orgütü'nün 
(WH0) verilerine 
göre, her yıl dünya 
nüfusunun yüzde 
5'ini etkiliyor.
Özellikle sonbaharın 
geldiği ve havaların 
soğumaya başladığı 
bugünlerde virüs 
daha da etkili oluyor. 
Hastalık, sağlıklı 
kişilerde bir haftada 
iyileşebilirken, 
bağışıklık sistemini 
zayıflatan hastalığı 
olan kişiler de ise 

daha ağır seyreden 
ikinci bir hastalığa 
sebep olabilir. 
Hastalığın belirtileri 
ateş, halsizlik, burun 
akıntısı, baş ağrısı, 
yorgunluk, kas ve 
eklem ağrısı, baş 
dönmesidir. Grip, 
soğuk algınlığıyla 
karıştırılmamalı. 
Her iki hastalıkta 
virüslerle meydana 
gelmesine karşın 
ateş, kas ağrısı, 
öksürük gibi 
belirtiler gripte 
daha ağır olarak 
seyreder" dedi.
Gribal enfeksiyon
ların sebebinin 
virüsler olduğu 

için bilinen bir 
tedavisinin 
olmadığına dikkat 
çeken Kaymakçı, 
"Hastalığın 
belirtilerini azaltmak 
ve hastayı rahatlat
mak amacıyla anti- 
gribal ilaçlar kul
lanılabilir. Hasta bu 
dönemde istirahat 
etmeli ve bol sıvı 
tüketmelidir. 
Ayrıca grip bazen 
sinüzit, orta kulak 
iltihabı, zatürre gibi 
bir başka hastalığa 
sebep olabilir. Böyle 
durumlarda uygun 
antibiyotik tedavisine 
başlanmalıdır. 
Gribe sebep olan 
virüsler çok 
çeşitlidir.
Hepsine etkili 
bir aşı henüz 
üretilemedi. Ticari 
olarak satılan aşılar, 
en sık neden olan 
virüslere karşı etkili 
olan aşılardır.
Bu aşıların koruyu
culukları yüzde 
80 civarındadır. 
Âşı yaptırmak ıçıh en 
uygun zaman ise 
sonbahar aylarıdır" 
diye konuştu

Dünyada, her yıl önle 
nebilir kronik hasta 
lıklar nedeniyle 17 
milyon kişi ölüyor. . 
Kronik hastalıkların, 
başında yüksek 
tansiyon, yüksek 
kolesterol ve 
diyabet geliyor 
“Sağlık Melekleri” . 
isimli bir proje 
yürüten Türk Kadın 
lar Birliği (TKB) ve 
ilaç firması Novar 
tis'ih yaptığı açıkla
mada, Türkiye çapın
da 17 kente gidildiği 
sonrasında ise İstan
bul ve Ankara'da 
eğitim toplantıları 
düzenlendiği ve alan
larında uzman dok
torların hipertansi 
yon, diyabet ve 
kolesterol konuların
da eğitim verdiği 
bildirildi. », 
Novartis Türkiye 
Kurumsal İlişkiler ve 
İletişim Direktörü 
Aylin Gürer, kronik 
hastalıkların dünya
da 1 numaralı ölüm 
nedeni olduğuna 
dikkat çekerek, her 
yıl 17 milyon kişinin 
bu yüzden yaşamını 
yitirdiğini belirtti. 
Gürer, kronik 
hastalıklarla müca 
delede ve yaşam 
süresinin artırıl
masında diyabet, 
yüksek tansiyon ve 
kolesterol konuların

da hasta ve yakınları 
nın eğitiminin önemli 
olduğunu kaydetti. 
Kronik hastalıklardan 
dolayı ölüm ve hayati 
organ hasarlarında 
yüksek tansiyon, 
yüksek kolesterol ve 
diyabet önemli rol 
oynadığını vurgu
layan Gürer, Dünya 
Sağlık Örgütü'ne 
(WHO) göre, bu üç 
risk faktörü hakkında 
bireylerin bilinçlen 
dirilmesiyle kronik 
hastalıklardan ölüm
lerin yarıdan fazla 
sının engellenebile
ceğini aktardı. 
-TÜRKİYE'DE 
KRONİK 
HASTALIK 
DÜZEYİ YÜKSEK 
Açıklamada, 
her yıl milyonlarca 
insanın yanlış 
yaşam alış kanlıkları 
nedeniyle hayatını 
kaybettiği 
belirtilerek, ölüme 
yol açan hastalıkların 
başında kalp 
hastalığı ve kalp 
krizi, kanser, kronik 
solunum rahatsızlık
ları, diyabet ve 
obezitenin geldiği ve 
bu hastalıklara en 
çok sağlıksız 
beslenme, 
hareketsizlik ve 
sigara kullanımının 
neden olduğu 
kaydedildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
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 Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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 Yalnyz185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
31 Ekim 2007 Çarşamba 
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Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. 

Tel: 513 50 07 GEMLİK
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2892 

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-ReklamcılıkTesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Gölge Oyunu Ustaları Bursa’da buluşuyor
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I Bursa Büyükşehir 
I Belediyesi'nin bu yıl 
I 12.'sini düzenlediği 
I 'Uluslararası Karagöz 

Kukla ve Gölge Oyun 
lan Festivali', 5'i 
yabancı 16 ekibin 
katılımıyla 12-17 
Kasım tarihleri ara 
sında gerçekleştirile
cek. Türk kültürünün 
geleneksel öğelerini 
bugünde yaşatmak 
ve genç nesillerin 
'Kukla ve Gölge 
Oyunu'nu yakından 

(tanımasını sağlamak 
amacıyla düzenlenen 
festival, 6 gün boyun 
ca BursalIlara renkli 
anlar yaşatacak. 
Orhangazi Parkı'nda 
bulunan Orhan Camii 
önünde 'Karagöz 
Efsanesi'nin canlan 
dırılmasıyla başlaya
cak olan festival 
Üsküdar Karagöz 
Tiyatrosu, Orhan 
Kurt Kukla-Karagöz 
Tiyatrosu, Metin 
Özlen Geleneksel 
Türk Tiyatrosu Toplu 
luğu, Mutlu Karagöz- 
Kukla Tiyatrosu gibi 
yerli grupların yanı

sıra Polonya, Moldo 
va, İran, Bulgaristan 
ve Tataristan'dan 
Bursa'ya gelen toplu
lukların gösterilerine 
ev sahipliği yapacak. 
Karagöz Gölge Oyu 
nu'na en güzel şekil 
de sahip çıkılan Bur 
sa'da renkli anlara 
imzasını atacak olan 
festival, ülkeler 
arasındaki kültürel 
bağın sanat yoluyla 
sağlamlaştırılmasını 
sağlayacak.
'12. ULUSLARARASI 
BURSA KARAGÖZ 
KUKLA VE GÖLGE 
OYUNLARI 
FESTİVALİ' 
PROGRAMI:

12 Kasım Pazartesi 
Saat 13:30 
Orhan Camii önü: 
"Karagöz Efsanesi 
Canlandırması" 
14:00 Açılış Töreni: 
Tayyare Kültür 
Merkezi Büyük Salon 
16:30 Karagöz Anıtı 
Önünde Anma Töreni 
13 Kasım Salı 11:00 
Tayyare Kültür 
Merkezi: Tataristan 
Devlet Kukla 
Tiyatrosu "Ekiyet" 
Karagöz Müzesi: 
Orhan Kurt Kukla- 
Karagöz Tiyatrosu 
Barış Manço Kültür 
Merkezi: Üsküdar 
Karagöz Tiyatrosu 
"Alpay Ekler"

14:00
Tayyare Kültür 
Merkezi: Ünver Oral 
Karagöz Müzesi: 
Nevzat Çiftçi 
Barış Manço Kültür 
Merkezi: Üsküdar 
Karagöz Tiyatrosu 
"Alpay Ekler" 
14 Kasım Çarşamba 
11:00 Çocuk Sanat 
Evi: Moldova 
Cumhuriyeti Kukla 
Tiyatrosu "Licurici" 
Nilüfer Uğur Mumcu 
Sahnesi: Metin Özlen 
Geleneksel Türk 
Tiyatrosu Topluluğu 
Karagöz Müzesi: 
Mutlu Karagöz - 
Kukla Tiyatrosu 
"Mustafa Mutlu" 
14:00
Tayyare Kültür 
Merkezi: Polonya 
Devlet Kukla 
Tiyatrosu "Tecza" 
Çocuk Sanat Evi: 
Moldova Cumhuriyeti 
Kukla Tiyatrosu 
"Licurici"
Kent Müzesi: Bursa 
Geleneksel Tiyatro 
Topluluğu "Ufuk 
Durmaz"
Nilüfer Uğur Mumcu

Sahnesi: Iran 
Geleneksel Kukla 
Tiyatrosu "Mobarak" 
Karagöz Müzesi: 
Çekirge Karagöz 
Gölge Oyunu 
Topluluğu "Tayfun 
Özeren"
15 Kasım Perşembe 
11:00
Tayyare Kültür 
Merkezi: Polonya 
Devlet Kukla 
Tiyatrosu "Tecza" 
Kent Müzesi: İstan
bul Kâtibim Karagöz 
Evi "Haşan Hüseyin 
Karabağ"
Nilüfer Uğur Mumcu 
Sahnesi: Geleneksel 
Gösteri Sanatları 
Topluluğu "Mahmut 
Hazım Kısakürek" 
Karagöz Müzesi: 
İrajn Geleneksel 
Kukla Tiyatrosu 
"Mobarak"
14:00 Tayyare Kültür 
Merkezi: Bulgaristan 
Danny & Dessi 
Tiyatrosu
Nilüfer Uğur Mumcu 
Sahnesi: Geleneksel 
Gösteri Sanatları
Topluluğu 
"Mahmut Hazım

Kısakürek"
Karagöz Müzesi: 
İstanbul Kâtibim 
Karagöz Evi "Haşan ' 
Hüseyin Karabağ" 
16 Kasım Cuma11:Qıi 
Tayyare Kültür 
Merkezi: Bulgaristan) 
Danny & Dessi 
Tiyatrosu
Karagöz Müzesi: 
Orhan Kurt Kukla- I
Karagöz Tiyatrosu 
14:00
Karagöz Müzesi: 
Bursa Karagöz 
Tiyatrosu "Şinasi 
Çelikkol"
17 Kasım Cumartesi I
11:00 Tayyare 
Kültür Merkezi: 
Mutlu Karagöz - 
Kukla Tiyatrosu 
"Mustafa Mutlu" 
Karagöz Müzesi: 
Ünver Oral 
14:00 Tayyare 
Kültür Merkezi: 
Tataristan Devlet 
Kukla Tiyatrosu 
"Ekiyet" 
Karagöz Müzesi: 
Metin Özlen 
Geleneksel 
Türk Tiyatrosu 
Topluluğu

J

F Yurt genelinde yağış alarmı
Yurdun büyük 
bölümünde yağış 
görülecek, sıcaklıklar 
değişmeyecek.
Meteoroloji sel, su 
baskını, dolu ve 
yıldırımlara karşı 
uyardı.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden, 
yurdun büyük 
bölümünde görüle
cek yağışların 
Doğu Akdeniz, 
Doğu Karadeniz ile 
Doğu Anadolu'nun 
batısında etkili 
olmasının beklendiği 
bildirildi.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan yazılı 
açıklamada, yurdun 
büyük bölümünde 
görülecek 
yağışların, özellikle

ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 
ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

AĞUSTOS AYI FATURASI EYLÜL AYI FATURASI
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Doğu Akdeniz'de 
(Adana, Mersin, 
Kahramanmaraş, 
İskenderun), sonra 
Doğu Karadeniz 
(Giresun, Trabzon, 
Gümüşhane, 
Bayburt, Rize, 
Artvin) ile Doğu 
Anadolu'nun batısın
da (Malatya, Elazığ, 
Tunceli, Erzincan,

Bingöl) etkili 
olmasının 
beklendiği ifade 
edildi.
Açıklamada, yaşan
abilecek olumsuz 
şartlara (sel, su 
baskını, dolu, 
yıldırım) karşı 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli 
olmaları istendi.
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YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÖZERE
AĞUSTOS AYI FATURASINDA
KAPASİTÎF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASİTÎF ENERJİYE

369.39+KDV(435.88YTL)
PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

BUNUN SEBEBİ; YENİ UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARİÇ 15 KVA VE ÖZERİ 
TESİSLERDE KAPASİTÎF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR.
AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÜKTÎF REAKTİF ORANI %20, 
KAPAStTİF REAKTİF ORANI İSE %15 OLARAK UYGULANACAKTIR.
MEVCUT SİSTEMLERİNİZ İLE BU ORANLARI TUTTURMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

I BUNLARIN ANLAMI; BU ANDAN İTİBAREN MEVCUT KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİZ 
' İLE CEZA ÖDEMEKTEN KURTULAMAYACAKSINIZ.
I ELEKTRİK FATURALARINIZDA CEZA ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ KOMPANZASYON 
| SİSTEMLERİNİZİ YENİLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.

KRŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA
1 SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
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